
 

 

 

 

 

 

 تدمير يتم لم‘
 ’مدنية أهداف

 بيانات عن النقاب كشف
 في ضرباتها بشأن روسيا
 سوريا

 



 

 

من ن ييمال  3يربو على منظمة العفو الدولية هي حركة عالمية للدفاع عن حقوق اإلنسان، لديها ما 
وتتطلع المنظمة إلى بناء . بلداً وإقليماً في جميع أرجاء العالم 150األعضاء والمؤيدين في ما يزيد عن 

" اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان"عالم يتمتع فيه كل فرد بجميع حقوق اإلنسان المنصوص عليها في 
م المنظمة بأبحاث وحمالت وأنشطة للدعاية وتقو. وفي غيره من المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان

والمنظمة مستقلٌة عن جميع الحكومات  .وحشد الجهود من أجل وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان
 وتعتمد المنظمة في تمويلها أساساً على. والمعتقدات السياسية والمصالح االقتصادية والعقائد الدينية

 .أعضائها وأنصارها مساهمات وتبرعات

 مطبوعات منظمة العفو الدولية
  

   2015 الطبعة األوىل
  مطبوعات منظمة العفو الدولية: النارش

 
 

 

 

 

 

 

  2015، حقوق النرش محفوظة ملنظمة العفو الدولية ©
  

  MDE 24/3113/2015  :رقم الوثيقة
  اإلنجليزية: اللغة األصلية

األمانة الدولية ملنظمة العفو الدولية، اململكة : الطباعة
 املتحدة

  جميع الحقوق محفوظة
ال يجوز نرش، أو تسجيل، أو تخزين، أو نقل، أو نسخ 

أي جزء من هذه املطبوعة، بأية وسيلة ميكانيكية، أو 
ن إلكرتونية، أو غريها، دون الحصول عىل إذن مسبق م

  .النارش

ً  يتفقدون مدنيون: الغالف صورة  السكان يقول موقعا
 عزة دارة مدينة يف قصفته الروسية الجوية القوات إن

 2015 األول ترشين/أكتوبر 7 حلب، بمحافظة
  Reuters/Ammar Abdullah .©  

Amnesty International Publications 
International Secretariat 
Peter Benenson House 
1 Easton Street 
London WC1X 0DW 
United Kingdom 
www.amnesty.org/ar 



 

  قائمة المحتويات
  

 5 ........................................................................................................... ملخص

 7 .........................................................................................................المنهجية

 8 ...................................................................................................... عامة لمحة

 11 .......................................................................... السكنية المناطق على الهجمات

 22 ......................................................... منها بالقرب أو الطبية المرافق على الهجمات

 25 ............................................................. لألسلحة المحتمل القانوني غير االستخدام

 25 ....................................................................................................... العنقودية الذخائر

هة غير القنابل  28................................................................................................... الموجَّ

 29 ........................................................................... الساري اإلنساني الدولي القانون

 32 ................................................................................................... وتوصيات نتائج



 

 

 

 

 



 ’مدنية أهداف تدمري يتم لم‘ 
 سوريا يف رضباتها بشأن روسيا بيانات عن النقاب كشف

 2015  األول كانون/ديسمرب  الـدولية العـفـو منظمة  MDE 24/3113/2015: الوثيقة رقم

5 

  ملخص
لت القوات املسلحة الروسية رسمياً يف النزاع املسلح ا/سبتمرب 30يف  لدائر يف سوريا إىل جانب الحكومة أيلول تدخَّ

ذت الطائرات الحربية، املتمركزة . السورية، كحليف طويل األجل، وشنت رضبات جوية متعددة ومنذ ذلك الوقت نفَّ
الجوية بمحافظة الالذقية، آالف الطلعات يف شتى أنحاء البالد، وهاجمت آالف " حميميم"بشكل رئييس يف قاعدة 

كما استخدمت القوات املسلحة الروسية قاذفات بعيدة املدى ". إرهابية"يا بأنها أهداف املواقع التي وصفتها روس
من روسيا وصواريخ كروز أُطلقت من البحر وطائرات مروحية مقاتلة ودبابات ومدفعية وأنظمة إطالق صواريخ 

  .متعددة

ولم تعرتف علناً بأنها تسببت  ،"اإلرهابية"وزعمت السلطات الروسية أن قواتها املسلحة ال ترضب سوى األهداف 
بيد أن ". الحرب الدعائية"بأية وفيات أو إصابات يف صفوف املدنيني، ونفْت مثل تلك االدعاءات واعتربتها جزءاً من 

منظمات سورية لحقوق اإلنسان قالت إن الهجمات الروسية يف سوريا أسفرت يف الحقيقة عن مقتل مئات املدنيني 
ألعمال الحربية بشكل مبارش، وعن تدمري أو إلحاق الرضر باملشايف وعرشات املنازل وغريها الذين لم يشرتكوا يف ا
  .من األهداف املدنية

أجرت منظمة العفو الدولية بحوثاً عن بُعد بشأن أكثر  2015كانون األول /أيلول وديسمرب/ويف الفرتة بني سبتمرب
أيلول /سبتمرب 30يف الفرتة بني ) الالذقية، وحلب حمص، حماة، إدلب،(هجوماً وقعت يف خمس محافظات  25من 

ً إىل إفادات شهود ومدافعني عن حقوق اإلنسان ودراسة أفالم فيديو وغريها من . ترشين الثاني/ونوفمرب واستنادا
وقد أجرت منظمة العفو . مدني ونحو اثني عرش مقاتالً  200الصور، فإن تلك الهجمات تسببت بمقتل ما يزيد عىل 

ً عىل الهجمات ويف أعقابها، ومن بينهم طبيبان،  16مقابالت، بواسطة الهاتف أو عرب االنرتنت، مع  الدولية شاهدا
وتحدثْت إىل أكثر من اثني عرش شخصاً من املدافعني عن حقوق اإلنسان وممثيل املنظمات الطبية العاملة يف مناطق 

جميع تلك الهجمات أو يف أعقابها، وعىل مشورة برصية تتعلق ب -وقد حصلت املمنظمة عىل صور سمعية. الهجمات
كما قامت بمراجعة بيانات صادرة عن وزارة الدفاع .من خرباء يف األسلحة بشأن الذخائر التي شوهدت فيها

أرسلت  2015ترشين الثاني /نوفمرب 9ويف . الروسية ومقاالت ذات صلة نرُشت يف وسائل اإلعالم الروسية وغريها
نت النتائج األولية، وطلبت عقد لقاء مع مسؤولني، ولكنها منظمة العفو الدولي ة إىل السلطات الروسية مذكرة تضمَّ

  .لم تتلقَّ رداً عىل رسالتها حتى اآلن

ويف خمس من هذه الهجمات استهدفت . ويف هذا التقرير املوجز تبنيِّ املنظمة نتائج البحوث املتعلقة بست هجمات
ً  119بها مناطق سكنية، وتسببت بمقتل  الرضبات الجوية الروسية املشتبه أما الرضبة السادسة فإنها . مدنيا

ً  13تتعلق بالرضبات الجوية التي ُشنت عىل موقع مجاور ألحد املشايف مبارشة، وُقتل فيها    .مدنيا

عجُّ ، مثالً، كان السوق العام الواقع يف وسط أريحا بمحافة إدلب ي2015ترشين الثاني /نوفمرب 29يف صبيحة يوم 
بالناس الذين يشرتون ويبيعون الخضار والفواكه وغريها من السلع، عندما رضبته ثالثة صواريخ، أسفرت عن 

وقال أحد الشهود ملنظمة العفو الدولية إنه تحدث إىل امرأة كانت تبكي . شخصاً وجرح آخرين عديدين 49مقتل 
ووفقاً . تلوا، وكانت أشالء أطفالها موضوعة يف كيسبجانب عدد من الجثث، حيث كان زوجها وأطفالها الثالثة قد قُ 

برصية أخرى، باإلضافة إىل بحوث أجراها مدافعون سوريون عن حقوق اإلنسان، فإنه لم  - لشهادات ومواد سمعية
  .توجد أهداف عسكرية يف محيط املكان
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ويف بعض الهجمات . ي الدويلوتُظهر بحوث منظمة العفو الدولية وجود إخفاقات فادحة يف احرتام القانون اإلنسان
ً مدنية بصورة مبارشة برضبها مناطق سكنية بدون وجود  يبدو أن القوات الروسية هاجمت مدنيني أو أهدافا

ويف . أهداف عسكرية واضحة، وحتى مرافق طبية، مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات يف صفوف املدنيني
ً عسكرية ومد نية بال تمييز، أو تسببت بأرضار غري متناسبة للمدنيني هجمات أخرى، يبدو أنها رضبت أهدافا

  .إن مثل تلك الهجمات ربما تشكل جرائم حرب. عندما رضبت أهدافاً عسكرية

كما أن ثمة أدلة عىل أن القوات الروسية استخدمت بشكل غري قانوني قنابل غري موجهة يف مناطق مكتظة 
  .بالسكان، وذخائر عنقودية عشوائية بطبيعتها

يقول خرباء األسلحة إن  -  SPBEترشين ألول، مثالً، تم استخدام ذخائر عنقودية/ األسبوع األول من أكتوبرويف
بالقرب من كفر حلب بمحافظة حلب وبالقرب من معرصان  - القوات املسلحة السورية غري قادرة عىل تأمينها

  .نطقتنيبمحافظة إدلب، أثناء العمليات التي قامت بها القوات الروسية يف امل

  :إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات الروسية إىل

  ،االلتزام التام بأحكام القانون اإلنساني الدويل ذات الصلة فيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ أية رضبات جوية
وذلك بضمان عدم استهداف املدنيني واألهداف املدنية، بما فيها املنازل واملرافق الطبية، ووضع حد للهجمات 

  لعشوائية وغري املتناسبة؛ا

  اتخاذ كافة االحتياطات الرضورية لتقليص األذى الذي يمكن أن يصيب املدنيني واألرضار التي يمكن أن تلحق
باألهداف املدنية إىل أدنى حد مكن، بما يف ذلك توجيه تحذيرات فعالة مسبقة من شن هجمات وشيكة إىل املدنيني 

ما كان ذلك ممكناً؛ وضمان أن تكون األهداف املنوي رضبها أهدافاً عسكرية الذين يُحتمل أن يترضروا منها كل
فعالً؛ ويف حالة املرافق الطبية عىل وجه الخصوص، ينبغي التقيد الصارم بمبدأ افرتاض الطابع املدني لألهداف يف 

 حالة الشك؛

 لة يف هذا التقرير ا ملوجز وغريه، حيثما تتوفر ضمان إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة يف الحاالت املفصَّ
معلومات ذات صدقية تفيد بوقوع انتهاكات للقانون اإلنساني الدويل، وإعالن نتائج هذه التحقيقات عىل املأل، 

 .وتقديم األشخاص املشتبه يف مسؤوليتهم الجنائية إىل محاكمات تفي باملعايري الدولية

ولذا فإن منظمة العفو . د التدخل العسكري الدويل يف سورياويُشار هنا إىل أن الهجمات الروسية تقع يف سياق تزاي
الدولية تُجري بحوثاً يف بواعث قلقها بشأن الرضبات الجوية التي يشنها التحالف الدويل بقيادة الواليات املتحدة يف 

  .   سوريا وتقوم بتوثيقها
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  المنهجية
ً عن بُعد بشأن ما يزيد عىل  هجمة روسية يف سوريا يف الفرتة بني  25أجرت منظمة العفو الدولية بحوثا

شاهداً  16كما أجرت مقابالت بواسطة الهاتف أو عرب االنرتنت مع . 2015كانون األول /أيلول وديسمرب/سبتمرب
ً من املدافعني عن حقوق اإلنسان وممثيل املنظمات  12عىل الهجمات وما بعدها، وتحدثت إىل أكثر من  شخصا

برصية تتعلق  –وحصلت املنظمة عىل صور سمعية . انوا يعملون يف مناطق الهجماتالطبية السوريني  الذين ك
بجميع هذه الهجمات أو ما بعدها، وطلبت املشورة من خرباء يف مجال األسلحة بشأن الذخائر التي شوهدت يف 

انية كما قامت بمراجعة تقارير صادرة عن منظمات سورية ودولية لحقوق اإلنسان ومنظمات إنس. املنطقة
  .ووكاالت تابعة لألمم املتحدة ومحللني عسكريني ويف مجال األسلحة وشبكات بحثية ُمتاحة

نت النتائج 2015ترشين الثاني /نوفمرب 9يف  ، أرسلت منظمة العفو الدولية إىل وزارة الدفاع الروسية مذكرة تضمَّ
ً وقعت يف خمس م 20وطلبت معلومات إضافية حول . األولية لبحوثها حمص، حماة، إدلب، (حافظات هجوما
وقال مدافعون محليون عن حقوق . ترشين األول/أكتوبر 20أيلول و /سبتمرب 30يف الفرتة بني ) الالذقية، وحلب

ً وُقرابة  170اإلنسان وشهود آخرون إن تلك الهجمات أسفرت عن مقتل ما ال يقل عن  وطلبت . مقاتالً  12مدنيا
هة يف املناطق املدنيةاملنظمة تعليقات عىل األنباء الوار  كما . دة بشأن استخدام الذخائر العنقودية والقنابل غري املوجَّ

، لم تكن 2015كانون األول /ديسمرب 18وحتى . اقرتحت عقد اجتماع مع وزارة الدفاع ملناقشة النتائج قبل نرشها
  .املنظمة قد تلقت رداً عىل املذكرة أو االقرتاح املتعلق باالجتماع

أرسلت املنظمة نسخة من املذكرة إىل السفارة الروسية يف لندن، وطلبت عقد  2015ترشين الثاني /ربنوفم 23يف 
أو امللحق العسكري ملناقشة النتائج التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بالعمليات العسكرية /اجتماع مع السفري و

ردت السفارة  2015كانون األول /ديسمرب 4 ويف. الروسية يف سوريا، والحصول عىل آراء الحكومة الروسية بشأنها
، ولكنها لم ترسل رداً أكثر تفصيالً ولم تبلغنا بقبول "قيد الدراسة من قبل سلطات السفارة"بالقول إن الرسالة 

  .2015كانون األول /ديسمرب 18طلب عقد اجتماع بحلول 
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  لمحة عامة
نزاع املسلح الدائر يف سوريا لصالح الحكومة السورية، أيلول تدخلت القوات املسلحة الروسية يف ال/سبتمرب 30يف 

ومنذ ذلك الوقت نفذت تلك القوات آالف الهجمات يف شتى أنحاء . كحليف بعيد املدى، وشنَّت رضبات جوية متعددة
  1".إرهابية"البالد، وهاجمت آالف املواقع التي وصفتها روسيا بأنها أهداف 

، ولم تعرتف بالتسبب بوقوع "اإلرهابية"املسلحة ال ترضب سوى األهداف وادَّعت السلطات الروسية أن قواتها 
وقد تابعت منظمة العفو . وفيات وإصابات يف صفوف املدنيني أو بتدمري البنى التحتية املدنية أو إلحاق أرضار بها

 الدولية عىل 

عرتف بمثل تلك الخسائر يف نحو وثيق جميع البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية، ولم تجد فيها ما ي
ونفى مسؤولون يف وزارة الدفاع يف بعض األوقات أن القوات الروسية نفذت عمليات يف مناطق . األرواح أو األرضار

ويف إشارته إىل الرضبات الجوية . مدنية أو تسببت يف وقوع وفيات أو دمار عىل الرغم من توفر أدلة عىل عكس ذلك
ح اللواء أيلول/سبتمرب 30األوىل يف  ، التي ورد أنها تسببت بقتل عرشات املدنيني يف محافظة حمص وغريها، رصَّ

إيغور كوناشنكوف، الناطق الرسمي بلسان وزارة الدفاع الروسية، بأن أسلحة الطائرات الحربية الروسية لم 
 30الروسية يف  ويف بيانات أوردتها وسائل اإلعالم 2.تُستخدم ضد البنى التحتية املدنية أو بالقرب منها

أيلول، ذكرت الناطقة بلسان وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن األنباء املتعلقة بوقوع خسائر يف /سبتمرب
ترشين األول نفت مرة أخرى وقوع أية خسائر يف /ويف أكتوبر". الحرب اإلعالمية"أرواح املدنيني هي جزء من 

رت مبان سكنية وقتلت ويف إشارة إىل الرضبات . 3صفوف املدنيني بصواريخ كروز التي أُطلقت من البحر والتي دمَّ
بحسب املراقبة املوضوعية، تم تدمري األهداف، ولم يتم "خمسة مدنيني يف دارة عزة، رصح سريغي شويغو بأنه 

ه ترشين األول، قال الجنرال أندري/أكتوبر 30ويف مؤتمر صحفي عقد يف  4".إلحاق أية أرضار بأهداف مدنية
                                                      

وهو ليس سوى  –إن الطريق الصحيح الوحيد ملحاربة اإلرهاب الدويل : "نُقل عن الرئيس الرويس فالديمري بوتني قوله  1
يتمثل يف القيام بعمليات استباقية تهدف  –عصابات تتألف من إرهابيني دوليني منفلتني من عقالهم يف سوريا البلدان املجاورة 

وكالة ". (شددين وقتلهم عىل األرايض التي استولوا عليها، وليس انتظارهم حتى املجيء إىل بلدناإىل محاربة اإلرهابيني واملت
 20، )باللغة الروسية(روسيا عدواً له منذ زمن طويل " الدولة اإلسالمية"لقد أعلن تنظيم : بوتني"؛ ")تاس"األنباء الروسية 

أنه تم " ريا"وذكرت وكالة األنباء الروسية اململوكة للدولة  tass.ru/politika/2304543: ، أنظر2015أيلول /سبتمرب
عملية القوات "ريا : ؛ أنظر2015كانون األول /ديسمرب 14هدف حتى  8,000طلعة جوية وتدمري أكثر من  4,000تسيري 

، أنظر 2015ترشين الثاني /نوفمرب 12، )باللغة الروسية(الجوية الفضائية الروسية يف سوريا 
  ria.ru/infografika/20151112/1319261719.htmlالرابط

نتيجة لرضبات الطائرات " للدولة اإلسالمية"تم تدمري مراكز القيادة التابعة : وزارة الدفاع"، "تاس"وكالة األنباء الروسية   2
: ، أنظر الرابط2015أيلول /سبتمرب 30، )باللغة الروسية" (التحادية يف سورياالحربية لروسيا ا

tass.ru/politika/2305766  
، 2015ترشين األول /أكتوبر 1 ،)الساعة السابعة مساء بتوقيت موسكو(اإلخباري " فيسني"، برنامج 1تلفزيون روسيا   3

  ".هذا كله حرب إعالمية، حرب سمعنا بها مرات ومرات: "وفيه قالت ماريا زخاروفا
ترشين /أكتوبر 7، )باللغة الروسية" (اجتماع بوزير الدفاع سريغي شويغو"املوقع الرسمي للرئيس الرويس عىل االنرتنت،   4
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 –قصصاً ملفقة جديدة تزعم شن رضبات عشوائية تظهر يف وسائل اإلعالم الغربية يومياً تقريباً "كارتابولوف إن 
إىل حد أن عدد املشايف واملساجد واملنازل والرصوح الثقافية التي ُزعم أنها ُدمرت نتيجًة للرضبات الجوية الروسية 

ً يفوق عدد الرضبات التي ُوجهت إىل اإلرهابيني ع ويف الحقيقة، ووفقاً ملنظمات سورية لحقوق اإلنسان، فإن  5.موما
  .الهجمات الروسية يف سوريا أسفرت عن مقتل مئات املدنيني ممن ال يشاركون يف األعمال الحربية بشكل مبارش

ً لبحوث  ترشين الثاني، كانت الهجمات /نوفمرب 15، فإنه بحلول "مركز توثيق االنتهاكات يف سوريا"ووفقا
ووثّق تقرير صادر عن الشبكة  6.امرأة 71طفالً و  137مدنياً، بينهم  526لروسية قد قتلت ما ال يقل عن ا

نتيجًة  2015كانون األول /ديسمرب 1أيلول و /سبتمرب 30مدنياً يف الفرتة بني  570السورية لحقوق اإلنسان وفاة 
، كان 2015كانون األول /ديسمرب 17ه حتى فإن" املرصد السوري لحقوق اإلنسان"وبحسب  7.للهجمات الروسية

كما تسببت تلك الهجمات بتدمري . 8امرأة، قد ُقتلوا نتيجًة للهجمات الروسية 100طفالً و  141مدنياً، بينهم  635
 10أنها طاولت ما ال يقل عن " أطباء من أجل حقوق اإلنسان"وذكرت منظمة  –مستشفيات أو إلحاق أرضار بها 

  10.باإلضافة إىل عرشات املنازل وغريها من األهداف املدنية 9ترشين األول وحده، /ر أكتوبرمرافق طبية يف شه

                                                                                                                                       

  www.kremlin.ru/events/president/news/50458: ، أنظر الرابط2015األول 
رئيس مديرية العمليات الرئيسية لرئاسة األركان العامة للقوات املسلحة الروسية أندريه "وزارة الدفاع يف روسيا االتحادية،   5

، انظر 2015ترشين األول /أكتوبر 30، "ة يف سوريا خالل الشهر املايضكارتابولوف لخَّص نتائج العمليات الجوية الروسي
   eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12062281@egNews:الرابط

الذخائر العنقودية والقنابل الفراغية : الروسية عىل املدنيني يف سورياالرضبات مركز توثيق االنتهاكات يف سوريا،   6
www.vdc-: ، أنظر الرابط2015ترشين الثاني /نوفمربوالصواريخ بعيدة املدى، 

English.pdf-sy.info/pdf/reports/1447972413  
 17، امرأة 60طفالً و  172مدنياً، بينهم  570القوات الروسية تقتل : جاءوا كي يقتلوناالشبكة السورية لحقوق اإلنسان،   7

http://sn4hr.org/wp-: ، أنظر الرابط2015كانون األول /ديسمرب
tent/pdf/english/They_Came_to_Kill_Us_en.pdfcon  

  .2015كانون األول /ديسمرب 18مكاملة هاتفية مع رامي عبدالرحمن من املرصد السوري لحقوق اإلنسان،   8
هجمات عىل مرافق طبية يف سوريا يف  10نفذت القوات الروسية ما ال يقل عن "أطباء من أجل حقوق اإلنسان،   9

  :  ، أنظر الرابط2015ترشين الثاني /نوفمرب 16، "ولترشين األ /أكتوبر
-10-least-at-out-carried-forces-releases/russian-physiciansforhumanrights.org/press/press

october.html-in-syria-in-facilities-medical-on-attacks  
روسيا "، IHHمؤسسة الغوث اإلنسانية : أنظر مثالً (شتبه بها قد استهدفت املخابز ُزعم أن الرضبات الجوية الروسية امل  10

  :، أنظر الرابط2015ترشين الثاني /نوفمرب IHH" ،30تقصف مخبزاً يعود إىل 
ihh/3019-to-belonging-bakery-bombs-ihh.org.tr/fr/main/news/0/russia  

يتون ومخبزاً يف جبل طائرة العدو الرويس تستهدف معرصة ز "، "املعرة اليوم"أنظر مثالً، (، ومعارص زيتون ومرافق مشابهة 
  :، أنظر الرابط2015ترشين الثاني /نوفمرب 16، )باللغة العربية" (الزاوية بريف إدلب

youtube.com/watch?v=BR52rrn_YYo قصف البنية التحتية "أنظر مثالً تريستيان تريربت، (، ومرافق معالجة املياه
  :، أنظر الرابط2015كانون األول /ديسمرب OSINT" ،11تحقيق لـ : للمياه يف سوريا

infrastructure/-water-bombed-bellingcat.com/news/mena/2015/12/11/syrias وغريها من طرق ،
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ترشين الثاني، تم تقليص حجم /نوفمرب 24ويف أعقاب إسقاط سالح الجو الرتكي للطائرة املقاتلة الروسية يف 
أعلنت أن طائراتها الحربية قامت بيد أنها . املعلومات التي تنرشها وزارة الدفاع الروسية بشأن حملتها يف سوريا

 11.كانون األول/ديسمرب 4ترشين الثاني و/نوفمرب 26هدفاً يف الفرتة بني  1,458طلعة قتالية ضد  431بنحو 

إذ أن أعضاء يف حزب . ويُشار هنا إىل أن الهجمات الروسية تقع يف سياق تزايد التدخل العسكري الدويل يف سوريا
وقدم عدد . قوات الحكومة السورية، إىل جانب مقاتلني أغلبيتهم شيعة من إيران والعراقالله اللبناني يقاتلون مع 

ويستهدف . من البلدان مساعدات عسكرية وغريها إىل الجماعات املسلحة املعارضة لحكومة الرئيس بشار األسد
وما . يف سوريا" إلسالميةالدولة ا"تحالف بقيادة الواليات املتحدة الجماعة املسلحة التي تطلق عىل نفسها اسم 

ً وتقوم بتوثيق بواعث قلقها بشأن الخسائر املدنية التي تسببت بها  انفكت منظمة العفو الدولية تجري بحوثا
 .الرضبات الجوية للتحالف

                                                                                                                                       

الرضبات الجوية الروسية توقف املساعدات إىل سوريا، وتشعل فتيل "؛ )ليز سالي(خاصة من تركيا املساعدات اإلنسانية، و 
   wpo.st/NSEy0:، أنظر الرابط2015كانون األول /ديسمرب 14، واشنطن بوست، "أزمة جديدة

كانون األول، نفذت القوات /ديسمرب 4ترشين الثاني و /نوفمرب 26يف األسبوع من "وزارة الدفاع يف روسيا االتحادية،    11
ً هدف 1,458طلعة جوية، أصابت فيها بدقة  431الجوية الفضائية لروسيا االتحادية   4، )باللغة الروسية" (سورياإرهابياً يف  ا

  :، أنظر الرابط2015كانون األول /ديسمرب
l.ru/news/more.htm?id=12070991@egNewssyria.mi  
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  الهجمات على المناطق السكنية
ملرسلة إىل وزارة الدفاع يف الحاالت الخمس املبيَّنة يف هذا الفصل، والتي تضمنت مذكرة منظمة العفو الدولية ا

، أسفرت الرضبات الجوية الروسية املشتبه بها يف )الحالة الخامسة وقعت بعد تقديم املذكرة(الروسية أربعاً منها 
ً وإصابة آخرين عديدين 119املناطق السكنية عن وفاة  وتشري بحوث املنظمة املتعلقة بهذه الرضبات إىل . مدنيا

وهذا ييش بأن الهجمات ربما تكون . قاتلني يف املحيط املبارش لألهداف التي ُقصفتعدم وجود أهداف عسكرية أو م
قد استهدفت أهدافاً مدنية أو مدنيني بشكل متعمد، أو أنها لم تتخذ االحتياطات الالزمة لتجنب األرضار التي تلحق 

ً لقانون الدويل وبهذه الصفة، فإنها يمك. باملدنيني أو األهداف املدنية، أو تقليصها عىل األقل ن أن تشكل انتهاكا
  .اإلنساني، وربما تشكل جرائم حرب يف بعض الظروف

وقد ركزت الرضبات الجوية الروسية األوىل عىل محافظات حماة وإدلب وحمص والالذقية يف املناطق الخاضعة 
". لدولة اإلسالميةا"لسيطرة جماعات املعارضة املسلحة، أو املتنازع عليها، ومعظمها بعيد عن وجود مقاتيل 

ووفقاً . أيلول الزعفرانة وتلبيسة والرستن بمحافظة حمص/سبتمرب 30وشملت الرضبات الجوية التي ُشنت يف 
إلفادات شهود ومقاطع فيديو وغريها من املعلومات التي حصلت عليها منظمة العفو الدولية وقامت بتحليلها، فقد 

ً وُجرح نحو  43ُقتل ما ال يقل عن  وذُكر أن أحد املقاتلني لقي . آخرين يف تلك املواقع يف ذلك التاريخ 100مدنيا
  .حتفه يف الرستن

  

. 2014نيسان /أبريل 2: تاريخ الصورة. 2015أيلول /سبتمرب 30موقع أصابته رضبة جوية روسية يف وسط تلبيسة يف 
  36.731687 ,34.844437: اإلحداثيات

 © Google Earth / CNES/Astrium  

ً حصلت املنظمة عىل أسمائهم، وبينهم أطفال، وُجرح ما ال يقل عن  17سة، ُقتل يف تلبي مدنياً، نتيجة  34مدنيا
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ويُشتبه يف وقوع حالة وفاة أخرى ألنه  12.للرضبات الجوية الروسية املشتبه بها عىل شارع الكرامة بوسط تلبيسة
ولحقت أرضار جسيمة بمبان مدنية، . املبعثرةلم يتم التعرف عىل هوية رفاة رجل بني الجثث واألعضاء البرشية 

 –وبحسب إفادات شاهدْي عيان قابلتهما منظمة العفو الدولية، وشهادة تكميلية ومواد سمعية . بينها مخزن
برصية عقب الهجمات وأنباء تلقيناها من مدافعني عن حقوق اإلنسان يف حمص ومنها، فإنه لم تكن هناك أهداف 

الجيش "وقد كانت جماعات مسلحة متحالفة مع . ان، ولم تقع أية خسائر عسكريةعسكرية بالقرب من املك
  13.تسيطر عىل املدينة، ولكنها لم تكن متموضعة يف املدينة نفسها" السوري الحر

 :وهو شاهد عيان يقيم يف تلبيسة، ملنظمة العفو الدولية 14،"مصطفى"وقال 

ً سمعُت أصوات أكثر 10:40يف حوايل الساعة " وبعد بضع . من طائرة حربية ورأيتها تحوم يف السماء صباحا
 17وقد ُدمرت عدة مبان، وُقتل . دقائق سقطت صواريخ عىل مبان سكنية تسببت بانفجار هائل لم نشهده من قبل

ذهبُت إىل املشفى امليداني والتقطُت صوراً، ورأيت . آخرون بجروح، جميعهم من املدنيني 34مدنياً، بينما أُصيب 
 ً . وقد ُجرح عدد من األشخاص نتيجًة للشظايا وقطع املواد املتطايرة من الدمار. وجثثاً متناثرة يف كل مكان دمارا

ولم . وكانت املباني التي رُضبت بعيدة عن الخطوط األمامية. وعِلق بعضهم تحت الركام وانتُشلت جثثهم فيما بعد
  15.ت عسكرية متوقفة يف تلك املباني السكنيةتكن هناك أية قواعد أو مقاتلني داخل املدينة، وال عربا

ترشين األول، نقلت وسائل اإلعالم الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إنه تم /أكتوبر 1يف اليوم التايل املوافق 
،  SU-25و  SU-24 Mبطائرات حربية روسية من طراز " للدولة اإلسالمية"هدفاً  20طلعة جوية ضد  20تنفيذ 

وقال الناطق بلسان وزارة الدفاع الجنرال إيغور  16.أهداف بالقرب من تبليسه ومنطقة الرستن ومن بينها
". لم تُستخدم أسلحة الطائرات الحربية الروسية يف رضب البنى التحتية املدنية أو بالقرب منها"كوناشنكوف إنه 

                                                      

. جريحاً تلقوا عالجاً يف مستشفى تلبيسة املركزي 65نقل مركز توثيق االنتهاكات يف سوريا عن طبيب يف تلبيسة قوله إن   12
 30، قصف منازل مدنية يف ريف حمص الشمايل: أنظر مركز توثيق االنتهاكات يف سوريا، الرضبات الجوية الروسية يف سوريا

  :، أنظر الرابط2015أيلول /سبتمرب
sy.info/index.php/en/reports/1444252328#.VnKuevmLTcs-www.vdc  

 -يف عدم الكشف عن هويتهما ألسباب أمنية أعربا عن رغبتهما –أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت مع شاهدْي عيان   13
 30فيديو للهجوم وما بعده، تم تحميله بتاريخ . 2015ترشين األول /أكتوبر 28بواسطة مكاملات عىل االنرتنت يف 

تلبيسة تنتشل الجرحى والشهداء من تحت األنقاض، "، أظهر عملية انتشال جرحى من تحت األنقاض، 2015أيلول /سبتمرب
  :، أنظر الرابط2015أيلول /سبتمرب 30، نرُش يف )باللغة العربية(" 2015/9/30

www.youtube.com/watch?v=05LfgtVgUTE&feature=youtu.be  
  .وقد تم حجب اسمه الحقيقي ألسباب أمنية. اسم مستعار" مصطفى"  14
  .2015ترشين األول /أكتوبر 28ابلة مع منظمة العفو الدولية عرب االنرتنت يف مق  15
تحدثت وزارة الدفاع عن رضب مواقع . عمليات القصف التي نفذها سالح الجو الرويس يف سوريا"نوفايا غازيتا،   16

: ، أنظر الرابط2015أيلول /سبتمرب 30، )باللغة الروسية) (أيلول/سبتمرب 30" (الدولة االسالمية"املتشددين من تنظيم 
novayagazeta.ru/news/1696888.html ،بطائرات " للدولة االسالمية"أهداف  10رضب أكثر من "، وإنرتفاكس

interfax-: ، أنظر الرابط2015ترشين األول /أكتوبر 1، )باللغة الروسية(روسية عىل مدى األربع والعرشين ساعة األوىل 
russia.ru/main.asp?id=657761  
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وفيات يف صفوف املدنيني، وقالت إن كما نفت الناطقة بلسان وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا وقوع أية 
  .17"الحرب اإلعالمية"مثل تلك األنباء ما هي إال جزء من 

أيضاً، أسفرت رضبة جوية روسية  2015ترشين األول /أكتوبر 1ويف حوايل الساعة الحادية عرشة من صباح يوم 
واحد فوراً، وإصابة  عىل مسجد عمر بن الخطاب يف وسط مدينة جرس الشغور بمحافظة إدلب، عن مقتل مدني

وقد حصلت منظمة العفو الدولية عىل أسماء . آخر بجروح مميتة، باإلضافة إىل إصابة ستة آخرين بجروح
 ً ً لشاهد عيان قابلته منظمة العفو الدولية لم تكن هناك خسائر عسكرية وال  18.األشخاص الثمانية جميعا ووفقا

وتضمنت تقارير . 19مرت 500فتيش تقع عىل بعد نحو أهداف مدنية بالقرب منه، حيث كانت أقرب نقطة ت
  20.منظمات سورية لحقوق اإلنسان روايات مشابهة

  :، وهي شاهدة عيان عىل الهجوم، ملنظمة العفو الدولية21وقالت منال

مان يف السماء، وهو أمر غري معتاد ألننا ال نرى  300كنت عىل بعد  مرت من املسجد، ورأيت طائرتني حربيتني تحوِّ
وقد سقطت بجانب . سقطت أربع قنابل، فحاولُت االختباء قبل ارتطامها. ى طائرة سورية واحدة يف كل مرةسو 

كما رأيت جثة شاب مدني اسمه مروان . ورأيت أكثر من ثالث مباٍن مدمرة كلياً باإلضافة إىل املسجد. بعضها بعضا
رح سبعة مدنيني آخرين، بينهم ثالث نساء وجُ . كان يف السابعة عرشة من العمر. مصطفى، من الحي الذي نقطنه

  22.وطفل

                                                      

، 2015أيلول /سبتمرب 30، )الساعة السابعة مساء بتوقيت موسكو(، برنامج فيستي اإلخباري 1أنظر، مثالً، قناة روسيا   17
  .2015ترشين األول /أكتوبر 1، )مساء بتوقيت موسكو 3.30الساعة (االخباري " سيخاس"والقناة الخامسة برنامج 

: رشيط فيديو يُظهر أنقاض مسجد عمر بن الخطاب بعد قصفه بالطائرات الروسية، يمكن مشاهدته عىل االنرتنت؛ أنظر  18
غة بالل" (آثار الدمار الذي خلَّفته الرضبات الجوية الروسية عىل مسجد عمر بن الخطاب يف جرس الشغور"جرس الشغوز 

  :، عىل الرابط2015ترشين األول /، نرُشت أكتوبر)العربية
youtube.com/watch?v=MnCaTJITERI  

  .2015ترشين األول /أكتوبر 26مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية عرب االنرتنت،   19
الذخائر العنقودية والقنابل الفراغية والصواريخ : الرضبات الروسية للمدنيني يف سورياا، مركز توثيق االنتهاكات يف سوري  20

  :عىل الرابط 6. ، ص2015ترشين الثاني /نوفمرببعيدة املدى، 
h.pdfEnglis-sy.info/pdf/reports/1447972413-www.vdc  

  .وقد تم حجب االسم الحقيقي ألسباب أمنية. اسم مستعار" منال"  21
  .2015ترشين األول /اكتوبر 28مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية عرب االنرتنت،   22
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   2015ترشين األول /أكتوبر 1صورة مسجد عمر بن الخطاب يف جرس الشغور، الذي رُضب من الجو يف 
  Mustafa al-Ahmad.. ©  

سالح الجو الرويس استهدف رّصح متحدث بلسان وزارة الدفاع الروسية بأن  2015ترشين األول /أكتوبر 1يف 
ر موقعاً قيادياً يف جرس الشغور"للدولة اإلسالمية"البنية التحتية  ترشين األول، إثر ورود /أكتوبر 30ويف  23.، ودمَّ

أنباء وصور تُظهر أن مسجد عمر بن الخطاب قد ُدمر، رصح الجنرال أندريه كارتابولوف بأن تلك املعلومات عبارة 
ً  ، وقّدم صورة"خدعة"عن  بيد أن صورة  24.التُقطت عرب األقمار االصطناعية، وادَّعى أن املسجد ال يزال سليما

  .القمر االصطناعي أظهرت مسجداً مختلفاً، وليس املسجد نفسه الذي تم تدمريه يف الهجوم

                                                      

، "Defrlin –يف جرس الشغور نتيجًة للرضبات الجوية األخرية " الدولة االسالمية"تدمري مقر قيادة : روسيا"روسيا اليوم،   23
  :، أنظر الرابط2015ترشين األول /أكتوبر 1
-latest-in-destroyed-shughour-al-jisr-in-post-command-is-ruptly.tv/vod/view/35510/russia

defmin-airstrikes ،باللغة " (يف سوريا" سالح الجو الرويس نفذ رضبات جديدة عىل مواقع الدولة االسالمية"؛ وإنرتفاكس
   interfax.ru/russia/470640:، أنظر الرابط2015األول  ترشين/أكتوبر 1؛ )الروسية

يرية العمليات الرئيسية التابعة لهيئة األركان العامة للقوات املسلحة الروسية رئيس مد"وزارة الدفاع يف روسيا االتحادية،   24
، 2015ترشين األول /أكتوبر 30، "أندريه كارتابولوف لخَّص نتائج العمليات الجوية الروسية يف سوريا خالل الشهر املايض

  : أنظر الرابط
eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12062281@egNews  
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تاريخ . 2015األول ترشين /أكتوبر 7لرضبة صاروخ كروز رويس مشتبه به يف دارة عزة يف ) باللون األحمر(املوقع التقريبي 
  36.849916 ,36.281051: اإلحداثيات.  2014آب /أغسطس 25: الصورة

 © Google Earth / DigitalGlobe.  

ُقتل خمسة مدنيني، بينهم امرأتان، حصلت منظمة العفو الدولية عىل أسماء  2015ترشين األول /أكتوبر 7يف 
 ُ . طلق من البحر مبان سكنية يف دارة عزة بمحافظة حلبأربعة منهم، عندما رضب صاروخ كروز رويس مشتبه به أ

ر الهجوم ما ال يقل عن  منزالً بحسب شاهد عيان قابلته منظمة العفو الدولية، إىل جانب تقارير منظمات  12ودمَّ
وأظهرت معلومات قدمها مدافعون عن حقوق اإلنسان ومنظمات سورية لحقوق اإلنسان ومقاطع . حقوق اإلنسان

بعد الهجوم درستها املنظمة، إىل وجود دمار وأرضار عىل نطاق واسع، ولكنها لم تُظهر خسائر عسكرية فيديو ملا 
  25.أو وجوداً مسلحاً يف املدينة

 :أحد سكان دارة عزة، ملنظمة العفو الدولية 26،"رضا الحلبي"وقال 

                                                      

أنظر أيضاً مركز توثيق االنتهاكات يف . 2015كانون األول /ديسمرب 14مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية عرب االنرتنت،   25
ترشين /، نوفمربدية والقنابل الفراغية والصواريخ بعيدة املدىالذخائر العنقو : الرضبات الروسية للمدنيني يف سورياسوريا، 
؛ الشبكة السورية لحقوق English.pdf-sy.info/pdf/reports/1447972413-www.vdc: ، أنظر الرابط2015الثاني 

  :، أنظر الرابط2015ترشين الثاني /أمرأة، نوفمرب 42طفالً و  83مدنياً، بينهم  254لروسية تقتل اإلنسان، الرضبات الجوية ا
content/pdf/english/Russian_aviation_caused_the_deaths_of_254_people_en.pdf-sn4hr.org/wp  

األوىل يف دارة عزة، الرضبات الجوية  –؛ ورشيط فيديو التُقط يف أعقاب الهجوم، املكتب اإلعالمي ملدينة دارة عزة، ريف حلب 
  :، أنظر الرابط2015ترشين األول /أكتوبر 6، نرش يف )باللغة العربية" (املدينة

o4Q6TEf1A-youtube.com/watch?v=N  
  .ألسباب أمنية اسم مستعار، وقد تم حجب االسم الحقيقي" رضا الحلبي"  26
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يقظت عىل صوت االنفجار األول، مرت عن موقع القصف، عندما است 200كنُت نائماً يف منزيل الواقع عىل بعد نحو "
ً  6.55الذي حدث يف حوايل الساعة  وسقط الصاروخ الثاني بعد حوايل دقيقتني، حيث أحدث صوت انفجار . صباحا

إذا اهتزت  –وقد كان كانت الرضبة مختلفة عن الرضبات الجوية األخرى؛ كانت أشبه بهزة أرضية . عال آخر
. لقد كان أسوأ دمار شاهدناه حتى اآلن. ج فوراً كما فعل جميع سكان الحيفهربُت إىل الخار. األرض كما الزلزال

ثاَر . فقد قمُت بتوثيق الرضبات الجوية وعمليات القصف عىل مدى أربع سنوات، وكان ذلك الدمار  أسوأ ما رأيت
ً مبان غبار كثيف وانهارت جميع كوابل الكهرباء يف الشارع، وُدمرت ستة أو سبعة مبان بأكملها، كانت  جميعا

وُقتلت أم وطفالها يف أحد املنازل، كما قتل يف منزل آخر زوجان شابان كانا قد تزوجا قبل أسبوع واحد . سكنية
وساعْدنا عىل إنقاذ عائلة نازحة من تحت الركام ورجل من تحت مبنى مؤلف من ثالثة طوابق، لكنه نجا من . فقط
  27.عسكرية ألية جماعات مسلحةإن املنطقة سكنية، وال توجد قواعد ... املوت

ملنظمة العفو الدولية إنه مع ناشطني آخرين سألوا شهود عيان كانوا يف الشارع يف وقت " رضا الحلبي"وقال 
بيد . الهجوم عما إذا كانوا قد رأوا أية طائرات حربية، فأجابوا جميعاً بأنهم لم يروا ولم يسمعوا أصوات أي طائرات

 .اروخني قِدما من جهة الرشقأن شهوداً تذكروا أن الص

  

  © Darat Izza Media Office صورة ثابتة مأخوذة من مقطع فيديو، . بقايا صاروح كروز رويس الصنع

ً قالت فيه إن أربع فرقاطات روسية يف بحر قزوين أطلقت  ً يف  26أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا صاروخا
بناًء عىل : "وقال وزير الدفاع الرويس سريغي شويغو إنه 28.ولترشين األ /أكتوبر 7/6األرايض السورية ليلة 

                                                      

  .2015كانون األول /ديسمرب 14مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية عرب االنرتنت،   27
نرشت وزارة الدفاع الروسية فيديو عىل قناة اليوتيوب يُظهر دقة هائلة للسالح الذي "وزارة الدفاع يف روسيا االتحادية،   28

  :، أنظر الرابط"مناطق سوريايف " للدولة اإلسالمية"رضب مرافق البنية التحتية 



 ’مدنية أهداف تدمري يتم لم‘ 
 سوريا يف رضباتها بشأن روسيا بيانات عن النقاب كشف

 2015  األول كانون/ديسمرب  الـدولية العـفـو منظمة  MDE 24/3113/2015: الوثيقة رقم

17 

ولم تجدد وزارة الدفاع املواقع  29."مراقبة موضوعية، تم تدمري جميع األهداف، ولم يتم تدمري أية أهداف مدنية
 التي أصابتها الرضبات بالضبط، ولكن خريطة ظهرت يف مقطع فيديو نرشته الوزارة تشري إىل أن إحدى النقاط

وأشار خرباء يف األسلحة ملنظمة العفو الدولية بأن صور بقايا  30.التي رُضبت كانت يف دارة عزة أو بالقرب منها
مستخَدم من قبل سالح البحرية  Novatur 3M14 Kalibr-NKالصاروخ تُظهر أنها بقايا صاروخ من طراز 

  31.الرويس

امرأة، ممن حصلت  11طفالً و  32مدنياً، بينهم  46، ُقتل ما ال يقل عن 2015ترشين األول /اكتوبر 15ويف 
. منظمة العفو الدولية عىل أسمائهم جميعاً، نتيجًة لرضبات جوية روسية مشتبه بها يف الغنطو بمحافظة حمص

وكان العديد من القتىل ينتمون إىل عائلة ممتدة . وكان معظم الضحايا يحتمون يف طابق التسوية ملبنى مدني
ويُظهر فيديو التُقط عقب . بقائد جماعة مسلحة محلية، كان خارج املكان يف وقت الهجومواحدة، ومرتبطني 

وال توجد أية  32.الهجوم مبارشة عدداً من القتىل والجرحى، معظمهم مدنيون كما يبدو، وأرضاراً يف منطقة واسعة
قطت عقب الرضبة مبارشة، وقال خبري أسلحة، قام بتحليل الصور التي التُ . مؤرشات عىل أي وجود عسكري هناك

، التي تخّلف وراءها آثاراً )القنابل الفراغية(ملنظمة العفو الدولية إن طبيعة الدمار أظهرت احتمال استخدام 
إن هذه املتفجرات قابلة بشكل خاص إلحداث . مدمرة، ويمكن أن تقتل البرش بدون التسبب بجروح مرئية كبرية

 .املدنيني آثار عشوائية إذا استُخدمت يف محيط

  :وقال مسعف محيل يف الدفاع املدني ملنظمة العفو الدولية

بني الساعة الواحدة والواحدة والنصف بعد الظهر اعرتضت غرفة عمليات الدفاع املدني يف شمال حمص اتصاالت "
لكن لم أر الطائرات و . روسية، وبعد ذلك بوقت قصري سمع املوجودون يف الغنطو أصوات طائرات حربية قادمة

. سمعت صوت انفجار قوي جداً، حيث بدأ املكتب يهتز عندما هوجمنا. ناشطني أبلغوني بأنهم رأوا أكثر من واحدة
وقد كانت إحدى الحفر عند مدخل املبنى . ورأيت ثالث حفر ومبنى ُدمر بأكمله. مرت 100كانت الرضبة عىل بعد 
فقد اخرتق الصاروخ . بق التسوية الواقع تحت املبنىكما ُدمر امللجأ أو طا. أمتار 7-8وحفرة ثالثة عىل بعد 

                                                                                                                                       

y/more.htm?id=12059977@egNewseng.mil.ru/en/news_page/countr  
ترشين /أكتوبر 7، )باللغة الروسية" (االجتماع بوزير الدفاع سريغي شويغو"املوقع الرسمي للرئيس الرويس عىل االنرتنت،   29

   kremlin.ru/events/president/news/50458:، أنظر الرابط2015األول 
نرشت وزارة الدفاع الروسية فيديو عىل قناة اليوتيوب يُظهر دقة هائلة للسالح الذي رضب مرافق "وزارة الدفاع الروسية   30

  :، أنظر الرابط"يف مناطق سوريا" للدولة اإلسالمية"البنية التحتية 
ru/en/news_page/country/more.htm?id=12059977@egNewseng.mil.  

مخلفات أحد الصواريخ الروسية الذي سقط عىل " دارة عزة –حلب "أنظر الصورة، الشبكة السورية لحقوق اإلنسان،   31
  :، أنظر الرابط2015ترشين األول /أكتوبر 7، )باللغة العربية" (الجزء األول – 2015/10/7املدينة يف الساعة 

Y1EMNxMPgo8JIYT0EU7MlACaSbnCDJvideo/watch.php?id=42&token=vo-sn4hr.org/wp  
ضحايا العديد : الغنطو –حمص "أنظر فيديو التُقط يف أعقاب الرضبات الصاروخية، الشبكة السورية لحقوق اإلنسان،   32

باللغة +" ( 18، الجزء األول 2015/10/15من الصواريخ التي أطلقتها الطائرات النفاثة املقاتلة التي رضبت القرية، 
  :، أنظر الرابط2015ترشين األول /أكتوبر 15، )العربية

video/watch.php?id=40&token=L0ukLcbfGgbpQWyzpsrba9h9QZObi1IT-r.org/wpsn4h  
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نحن لم نر شيئاً كهذا من قبل، عىل الرغم من أن جزءاً من عملنا يف الدفاع املدني . األسقف ووصل إىل طابق التسوية
ث وقمنا بإخالء جث. لقد شاهدُت مبان مدمرة من قبل، ولكن التدمري لم يصل إىل التسوية. كان إقامة مالجئ للناس

وال أستطيع أن أتذكر عدد الجرحى ألنني ركزُت عىل . شهيداً من تحت األنقاض، وأزلُت أعضاء جسدية برشية 12
رأيت جثث أقربائي ولكننا لم نستطع إخالءها من تحت . وتمكَّنا من فتح ثغرة صغرية يف املبنى. عملية إخالء الجثث

ً لهم، ولذا  ولذا. ُقتلت عمتي وأطفالها وُقتل أطفال عمي. األنقاض ر قربا قررُت مع عائلتي أن يكون املبنى املدمَّ
 47وهكذا بلغ مجموع األشخاص الذين ُقتلوا يف تلك الرضبة . غمرنا الدمار بالرتاب وزرعنا فوقه بعض األشجار

ً يف طابق التسوية، بينهم  46شخصاً؛ فقد ُقتل  ً مدنيني، ولم يكن أ 11طفالً و  33شخصا ي امراة، كانوا جميعا
  33.مرت 300إن أقرب قاعدة للجيش السوري الحر كانت تقع عىل بعد . منهم ينتمي إىل الجيش السوري الحر

إن منظمة العفو الدولية ال علم لها بصدور أي بيان من جانب السلطات الروسية تعرتف فيه باملسؤولية عن هذا 
الروسية تقف خلفها، ومن بينها ما أوردته  الهجوم أو تنفيها عىل الرغم من ورود أنباء عديدة تدعي أن القوات

 34.منظمة مراقبة حقوق اإلنسان

  

: تاريخ الصورة. 2015ترشين الثاني /نوفمرب 29عىل سوق يف أريحا يف ) باللون األحمر(موقع رضبة جوية روسية مشتبه بها 
  36.610613 ,35.813144 :، اإلحداثيات2014أيلول /سبتمرب 23

 © Google Earth / DigitalGlobe  

، أطلقت طائرة حربية روسية مشتبه 2015ترشين الثاني /نوفمرب 29يف حوايل الساعة التاسعة من صبيحة يوم 
                                                      

  .2015ترشين األول، /أكتوبر 26مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية عرب االنرتنت،   33
، 2015ترشين األول /أكتوبر 25، "رضبات جوية غري قانونية محتملة: سوريا/روسيا"منظمة مراقبة حقوق اإلنسان،   34
  strikes-air-russian-unlawful-possibly-hrw.org/news/2015/10/25/russia/syria: نظر الرابطأ
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وأشارت معلومات تلقتها منظمة العفو الدولية . بها ثالثة صواريخ يف سوق مزدحم بوسط أريحا يف محافظة إدلب
ً  49، إىل أن مجموع املدنيني الذين قتلوا بلغ "أريحا اليوم"دعى من مجموعة ناشطة محلية تُ  وتضمنت . شخصا

ت  ً ُصنفوا بأنهم قتىل، وأسماء أربعة آخرين كانوا مفقودين وافرُتض أنهم يف عداد  34املعلومات قائمة ضمَّ مدنيا
رت املجموعة أن الناشطني يف وذك. القتىل نتيجًة للهجوم، وذُكر خمسة أشخاص مجهويل الهوية من بني القتىل كذلك

أريحا لم يوثِّقوا هويات ستة مدنيني آخرين من قرى مجاورة ممن لقوا حتفهم يف الهجوم، ألن رفاتهم نُقلت لدفنها 
وشاهدت منظمة العفو الدولية مقاطع فيديو عديدة وغريها من الصور . كما ُجرح عرشات آخرون. خارج أريحا

وتضّمن تقرير للشبكة  35.و أنها تؤكد الطابع املدني للسوق وضحايا الهجومالتي التُقطت عقب الرضبات، يبد
  36.السورية لحقوق اإلنسان مالحظات مشابهة

 :فقد قال الناشط اإلعالمي املحيل محمد ُقربي الغزال ملنظمة العفو الدولية

ً بقليل"[ قلعت من قاعدة أعلنت مراصد املعارضة أن طائرة حربية روسية أ] قبل الساعة التاسعة صباحا
ً لإلعالن يقول إنها يف منطقة أريحا"حميميم" ثوان  10وبعد  37.، متجهًة إىل الشمال الرشقي، ثم أرسلت تحديثا

. كان يوم أحد عادياً، وال يشء غري عادي. مرت من موقع الهجوم 600كنُت يف السوق نفسه عىل بعد . وقع الهجوم
ً كالعادة، عندما سمعنا صوت . ون ويصيحونفالناس كانوا يشرتون السلع، واألطفال يأكل كان السوق مزدحما

ويف غضون لحظات قليلة كان الناس يرصخون، . وتلته مبارشًة هزة –وكان الغبار يتطاير يف الهواء  –انفجار عالياً 
ت الفوىض يف املكان كان األطفال كانت هناك مدرسة ابتدائية يف الجوار، و . وكانت رائحة االحرتاق تمأل الهواء، وعمَّ

  .يركضون إىل خارج السوق وقد تملَّكهم الرعب

كانت الجثث  –كنت دائماً أحمل معي آلة التصوير، فأخرجتها من حقيبتي وبدأت التقط الصور  –وكناشط مدني 
ً . ملقاة يف كل مكان، مقطوعة الرؤوس ومشوهة األجساد عا لطاملا . وعندما ذهبت إىل ميدان مفتوح رأيت مشهداً مروِّ

رأيُت مشاهد مرعبة منذ بداية الحرب، ولكن هذا املشهد لم يكن يشبه أية مشاهد سابقة، حيث كانت الجثث 
لقد ُقتل زوجي وأطفايل "، فقالت "ما الذي حدث؟: "فسألتها. مصفوفة، وإىل جانبها تجلس امرأة تجهش بالبكاء
إنني ال  . أطفالها يف أكياس باملعنى الحريف للكلمة كانت أشالء . الثالثة، وبقيُت وحدي يف البيت، لم يبق يل أحد اآلن

  .أستطيع أن أنىس ذلك املشهد حتى يومنا هذا

 ً رة . رأيت ثالث حفر بجانب بعضها بعضاً، بعرض مرتين تقريبا ورأيت مبان دائمة، تصل إىل خمسة طوابق، مدمَّ
                                                      

ضحية نتيجة للرضبات الجوية  40لتي سقط فيها مشاهد من املذبحة ا"أنظر مركز املعرة اإلعالمي، : عىل سبيل املثال  35
، أنظر 2015ترشين الثاني /نوفمرب 29، نرُشت يف )باللغة العربية" (الروسية التي استهدفت سوقاً يف مدينة أريحا بريف حلب

ً  youtube.com/watch?v=khVFdwp5QEQ:الرابط القوات الروسية الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، : ؛ وانظر أيضا
  :ابط، أنظر الر 2015كانون األول /ديسمرب 2تدمر سوقاً يف أريحا وتقتل رواّده عىل خطى النظام السوري، 

Following_the_Steps_of_the_Syrian_Regime_en.pdfcontent/pdf/english/-sn4hr.org/wp  
  :...الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، القوات الروسية تدمر سوقاً يف أريحا  36

content/pdf/english/Following_the_Steps_of_the_Syrian_Regime_en.pdf-sn4hr.org/wp  
الخدمات الطبية، السلطات املحلية، خدمات الطوارئ،  –عدد من املراصد يف سوريا تبلغ شبكة من الوكاالت املدنية   37

  .بالهجمات الوشيكة وقضايا القانون والنظام وغريها من القضايا –والصحفيون 
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  38.لقد كان قلب السوق مستهدفاً وتم تدمريه. بالكامل

كانت تسيطر عىل املنطقة، ولكنها لم تكن موجودة " جيش الفتح"الدولية إن الجماعة املسلحة  وقال ملنظمة العفو
 .داخل أريحا، وإنما خارجها فقط

  

   2015ترشين الثاني /نوفمرب 29الدمار الذي لحق بسوق أريحا عقب الرضبة الجوية يف 
 © Muhammad Qurabi al-Ghazal  

  :نظمة العفو الدوليةمل 39"أبو دياب"وقال ناشط آخر، وهو 

ً  8:45كنُت يف أريحا عندما ُقصف السوق يف الساعة " ويحتوي السوق عىل محالت تجارية وعربات، ويبلغ . صباحا
يف اليوم الذي وقع فيه الهجوم سمعت صوت طائرات حربية . مرت 200ويقع منزيل عىل بُعد . مرت 100طوله حوايل 

ت . طلقت ثالثة صواريخيف السماء، وبعد ساعة عادت الطائرات وأ وقد اهتزَّ املنزل كأنما رَضبه زلزال، وتكرسَّ
  .نوافذه

ً  10ذهبُت إىل السوق فرأيت ثالث حفر، حيث سقطت الصواريخ عىل بُعد  وقد سقط اثنان . أمتار عن بعضها بعضا
نُت مع أصدقاء من وعندما وصلُت رأيت جثثاً يف كل مكان، وتمك. منها عىل السوق، بينما سقط الثالث عىل الرصيف

. رأيت جثث خمسة أطفال، كما جمعُت األشالء املبعثرة يف كل مكان. جثة، ولكن عدد القتىل يزيد عىل ذلك 30جمع 
ً . وُدمرت املحالت التجارية ً رهيبا إن هذا السوق مزدحم للغاية ألن سكان . لم أر مثله من قبل –لقد كان مشهدا

                                                      

  .2015كانون األول /ديسمرب 14مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية عرب االنرتنت،   38
  .اسم مستعار، وقد تم حجب االسم الحقيقي ألسباب أمنية" أبو دياب"  39
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  .السوق بأكملهلقد ُدمر . ضواحي أريحا يتسوقون فيه

ً يف سهل الغاب، وثمة عدة نقاط تفتيش، ولكنها أُقيمت عىل  40كان أقرب خط للمواجهة يقع عىل بعد  كيلومرتا
وقد عرفنا أنها طائرات روسية بسبب عدد الطائرات الحربية . مرت عن السوق 700 -500مداخل املدينة، عىل بعد 

ضناها بني الطيارين باللغة الروسية، والجماعات املسلحة، التي أعلنت يف السماء، واستناداً إىل االتصاالت التي اعرت 
ً  8:35أن الطائرات غادرت مطار حميميم يف الساعة    40.صباحا

وبحدود علم منظمة العفو الدولية، فإن السلطات الروسية لم تؤكد ولم تنِف مسؤوليتها عن ذلك الهجوم عىل 
 .أريحا

                                                      

  .2015كانون األول /ديسمرب 15عفو الدولية عرب االنرتنت، مقابلة أجرتها منظمة ال  40
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الهجمات على المرافق الطبية أو 
  القرب منهاب

أصابت الرضبات الجوية الروسية املشتبه بها مرافق طبية متعددة أو سقطت بجوارها مبارشة، وأسفرت يف بعض 
وبموجب القانون الدويل اإلنساني، تتمتع املرافق الطبية واملوظفون الطبيون . الحاالت عن قتل وجرح مدنيني

عىل أطراف النزاع املسلح احرتام وحماية األهداف الطبية  بحماية خاصة، فضالً عن حماية صفتهم املدنية، ويتعني
  .واملوظفني الطبيني

ترشين األول، أطلقت طائرات حربية روسية مشتبه بها صاروخني بالقرب من /أكتوبر 20ويف منتصف نهار يوم 
ىل أسمائهم، مدنياً، حصلت منظمة العفو الدولية ع 13مشفى رسمني امليداني بمحافظة إدلب، مما أسفر عن مقتل 

وقد رضب الصاروخ األول مبنى مدرسة خاٍل يقع عىل بُعد بضعة أمتار عن املشفى، بينما سقط . آخرين 30وجرح 
مرتاً، وكان املعالج الطبيعي حسن تاج الدين، وحارس يف املشفى ومسعف يف  20الصاروخ الثاني عىل بعد نحو 

  41.الدفاع املدني بني قتىل الرضبة الثانية

 :ب كان موجوداً يف املشفى يف وقت الهجوم ملنظمة العفو الدوليةوقال طبي

. مساء 12:45دقائق، حيث وقع الهجوم األول يف حوايل الساعة  10سقط صاروخان يف توقيتني تفصل بينهما "
ً من مبنى العالج الطبيعي و  10وسقط الصاروخ األول عىل بعد  ً من املبنى الرئييس  30أمتار تقريبا مرتا

ع الناس، بمن فيهم أفراد الدفاع املدني، . ولكنه لم يؤد إىل قتل حد. شفىللمست وبعد سقوط الصاروخ األول تجمَّ
يف املكان نفسه تقريباً، ربما عىل بعد مرت واحد أو  –عندئذ سقط الصاروخ الثاني  –من أجل مساعدة الجرحى 

وكانت . يف املشفى وعامل يف الدفاع املدنيشخصاً، بينهم موظفان  12وأدى الصاروخ الثاني إىل مقتل . مرتين
البالغ عددهم نحو  –ونُقل جميع املرىض . جميع الخسائر األخرى بني صفوف املدنيني، وتوقَف املشفى عن العمل

  .إىل مستشفيات أخرى عديدة يف املنطقة –مريض قبل الهجوم  200

                                                      

مقتل اثنني من املوظفني الطبيني يف الرضبات الجوية "، )التي تدير مركز رسمني(أنظر الجمعية الطبية السورية األمريكية   41
  :، أنظر الرابط2015ترشين األول /أكتوبر 22، "الروسية عىل رسمني

-press-uncategorised/205-usa.net/foundation/index.php/component/content/article/2-sams
sarmin-on-airstrikes-russian-in-killed-staff-medical-two-release ؛ رشيط فيديو للرضبة الثانية وشهادة

لتي أصابت فيها رضبة جوية روسية مستشفى يف اللحظة ا"الوثائقي الجريح موتي جالل، الخوذات البيضاء السورية، 
  :، أنظر الرابط2015ترشين الثاني /نوفمرب 9، ذي غارديان، "سوريا

-syria-clinic-hospital-hit-airstrike-russian-theguardian.com/world/video/2015/nov/09/moment
video؛  

العواقب الدموية "راديو الحرية، /رةرشيط فيديو لإلسعافات األولية الطارئة للجرحى يف مشفى رسمني، راديو أوروبا الح
  :، أنظر الرابط2015ترشين األول /أكتوبر 23، "للرضبات الجوية عىل مشفى ميداني يف سوريا

strike/27322143.html-hospital-rferl.org/media/video/syria  
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ونحن نعرف أنها تحلِّق عىل ارتفاع . سابقوكان املشفى قد استُهدف من قبل طائرات الحكومة السورية يف ال
ً عندما تكون عىل وشك القصف ولكن يف هذه الحادثة لم نر ولم نسمع صوت الطائرة قبل إسقاط . منخفض جدا

كما أن املعارضة يف . الصواريخ، مما يشري إىل أن الطائرة من طراز أكثر تطوراً، وبالتايل نعرف أنها طائرة روسية
ض االتصاالت من الطائرات، من قبيل كالم الطاقم مع مراكز القيادة، وكانت يف العادة تسمع رسمني تحاول اعرتا

  .اتصاالت باللغة العربية، ولكنها يف هذه املرة سمعت كالماً باللغة الروسية

هدف وقد عالج املشفى مدنيني ومسلحني عىل السواء، ولكن األغلبية كانت من املدنيني، فال يوجد قاعدة عسكرية أو 
ً . عسكري بالقرب من املشفى   42.كما ُدمر املشفى تدمرياً جزئيا

 :وقال مسعف يف الدفاع املدني املحيل، ملنظمة العفو الدولية

 12.15أتحدث بالهاتف بينما كان التالميذ يغادرون، وكانت الساعة ] يف رسمني[كنت أقف يف املدرسة االبتدائية "
رأيت الدخان يتصاعد وعرفُت أن املشفى قد . مرت 700 بعد نحو وفجأة سمعت صوت انفجار عىل. بعد الظهر

ذهبت إىل هناك ورأيت أن القنبلة سقطت عىل مدرسة أخرى، وهي مدرسة رسمني الثانوية، التي كانت . رُضب
  ...خالية عندئذ

ً لعودة الطائرة ع الناس وبدأ الدفاع املدني يطلب منهم الرجوع تحسبا وا الجملة عندما ولم يكونوا قد أكمل. تجمَّ
وقد سقطت . أشخاص وتدمري جزء من املشفى 10سقطت القنبلة الثانية عىل مدخل املدرسة، وأدت إىل مقتل 

القنبلة الثانية بعد عرش دقائق من سقوط األوىل سقطُت عىل األرض ولكنني لم أفقد الوعي، ورأيت أشخاصاً مثيل 
ً . عىل األرض بقيُت ملقى عىل . لم يُرد أن يقرتب مني خشية وقوع رضبة أخرى بدأت أرصخ طلباً للنجدة، ولكن أحدا

: بدأت بالزحف إىل أن شاهدني أحد الرجال وأخذ يصيح. األرض ملدة خمس دقائق، وكان الغبار يمأل املكان
كان جسدي بأكمله مصاباً . نقلوني إىل مشفى ميداني آخر، ولكنه كان مغلقاً، ثم إىل مشفى ثالث". جريح، جريح"
لم يكن يف رسمني أية مقرات قيادة . من قدرتي عىل السمع 40%فقدُت . يجًة لشظية، كما أصبُت بكدمات أخرىنت

ً  2ثمة قاعدتان يف محيط رسمني، عىل بُعد . أو قواعد أو مركبات عسكرية ولكن مقرات القيادة لم . كم تقريبا
  43.ة واملختربأما بالنسبة للمشفى، فقد تم تدمري أقسام األشعة والجراح. تُقصف

 :وقال شاهد ثالث ملنظمة العفو الدولية

لم يكن يف املدرسة . شاهدُت الهجوم عىل املدرسة الثانوية املختلطة، التي ال تبعد عن املشفى سوى بضعة أمتار
رأيت . وقد ُشنت رضبتان تفصل بينهما ثماني دقائق. بعد الظهر 12:30طالب يف ذلك الوقت، أي يف حوايل الساعة 

وقد . عت صوت طائرتني حربيتني، ولكنهما كانتا عىل ارتفاع عال عىل غري العادة، ولذا لم أستطع تمييزهماوسم
. أطلقت إحدى الطائرتني صاروخاً رأيته يسقط عىل باحة املدرسة، ورأيت ثالثة أشخاص مصابني بجروح طفيفة

ولم . مرتاً من املشفى 20عىل بعد نحو  وبدأ الناس يتجمعون، ثم رضب الصاروخ اآلخر مدخل املدرسة، الذي يقع
ً ] مرسح[وعندما وصلُت إىل . يعد املشفى يعمل فقد . الرضبة الثانية رأيت الغبار، وبالكاد استطعت أن أرى شيئا

ً  11وأسفرت الرضبة الثانية عن مقتل . كان االنفجار قوياً بشكل غري معتاد ورأيت جثة املمرض حسن تاج . مدنيا
                                                      

  .2015ترشين الثاني /نوفمرب 12مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية عرب الهاتف،   42
  .2015ترشين الثاني /نوفمرب 11مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية عرب الهاتف،   43
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ولم يكن هناك مقاتلون من . شفى وتسع جثث أخرى، بينها جثة صبي يف الرابعة عرشة من العمرالدين، وحارس امل
ً إىل مستشفيات ميدانية أخرى 30وقمنا بنقل نحو . بني القتىل وقد انهار جدار غرفة الجراحة وُدمرت . شخصا

هذه موجودة يف محيط وال يوجد أية مركبات عسكرية أو قواعد عسكرية يف وسط رسمني، كانت . غرفة األشعة
ً  50وكان أقرب خط مواجهة يقع عىل بعد . البلدة، ولكنها لم تُستهدف   44.كيلومرتا

رفضت وزارة الدفاع الروسية األنباء التي ذكرت أن قواتها رضبت املشفى يف رسمني، وقالت إن املشفى لم يُدمر، 
، يف محاولة إلثبات هذه 2015ين األول ترش /أكتوبر 31ونرشت صورة للمنطقة من القمر االصطناعي، مؤرخة يف 

بيد أن منظمة العفو الدولية قامت بدراسة عدة لقطات فيديو وصور للهجوم الفعيل عىل رسمني وما  45.النقطة
إن البنية التحتية التي تبدو مدمرة أو لحقت بها أرضار يف . أعقبه، مما سمح للمنظمة تحديد املواقع والتواريخ

قب الهجوم مبارشة، تظهر ساملة يف صور األقمار االصطناعية التي قدمتها السلطات الصور التي التُقطت ع
ولذا فإن الصورة التي نرشتها وزارة الدفاع . الروسية، مما يشري إىل أن صورة األقمار تعود إىل ما قبل الهجوم

ً بالقرب من املشفى، وهو ما نراه يف العديد من لقطات الفي رت يف أعقاب الروسية لم تُظهر أرضارا ديو التي ُصوِّ
نتائج مشابهة فيما يتعلق  47،"بيلينغ كات"وذكرت منظمات أخرى، من بينها منظمة  46.الهجوم، ودرستها املنظمة

 .باألرضار التي لحقت باملستشفى وبعدم صحة املعلومات التي قدمتها وزارة الدفاع الروسية

ً من أربع هجمات روس ية مشتبه بها عىل مرافق طبية يف سوريا، والتي كتبت ويعترب الهجوم عىل رسمني واحدا
ً عليها حتى اآلن وذكرت . منظمة العفو الدولية بشأنها رسائل إىل وزارة الدفاع الروسية، ولكنها لم تتلقَّ ردودا

هجمات عىل مرافق طبية يف  10، أن القوات الروسية نفذت ما ال يقل عن "أطباء من أجل حقوق اإلنسان"منظمة 
  48.ترشين األول وحده/ا يف شهر أكتوبرسوري

                                                      

  .2015ترشين الثاني /نوفمرب 28و الدولية عرب الهاتف، مقابلة أجرتها منظمة العف  44
وزارة الدفاع يف روسيا االتحادية، عىل مدى اليومني املاضيني، ما انفكت الطائرات الروسية يف سوريا توجه رضبات ضد   45

ترشين األول /أكتوبر 3، "جبهة النرصة"و" للدولة االسالمية"مرافق البنية التحتية املكشوفة للجماعات اإلرهابية التابعة 
  :، أنظر الرابط2015

page/country/more.htm?id=12062400@egNewseng.mil.ru/en/news_  
رحلة يف مستشفى مدني استهدفته الطائرات النفاثة املقاتلة الروسية يف قرية رسمني بريف "أنظر مثالً، الجزيرة مبارش،   46

  :، أنظر الرابط2015ترشين األول /اكتوبر 24، تم بثه يف )باللغة العربية" (إدلب
youtu.be/Z8xqMMs3d6A?t=1m50s 14التقرير "، "واجه الحقيقة"؛ و OGN " ترشين األول /أكتوبر 23الذي نرُش يف

  youtu.be/aU7lA1eGW4I?t=1m3s: ط، أنظر الراب2015
ترشين الثاني /نوفمرب 4، بيلنغ كات، "تقصف مستشفىلجنة تقيص الحقائق الروسية تدعي أن روسيا لم "ناثان باتني،   47

it-atth-claim-russias-checking-www.bellingcat.com/news/2015/11/04/fact-: ، أنظر الرابط2015
syria/-in-hospital-a-bomb-didnt 

هجمات عىل مرافق طبية يف سوريا يف  10القوات الروسية نفذت ما ال يقل عن "أطباء من أجل حقوق اإلنسان،   48
  :، أنظر الرابط2015ترشين الثاني /نوفمرب 16، "ترشين األول/اكتوبر

 -10-least-at-out-carried-forces-releases/russian-physiciansforhumanrights.org/press/press
october.html-in-syria-in-facilities-medical-on-attacks  
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االستخدام غير القانوني المحتمل 
 لألسلحة

يف سياق حملتها العسكرية املستمرة يف سوريا، نرشت القوات املسلحة الروسية طائرات حربية مقاتلة متمركزة 
سيا، وصواريخ بعيدة املدى من رو  TUالجوية بمحافظة الالذقية، وقاذفات " حميميم"بشكل رئييس يف قاعدة 
باإلضافة إىل طائرات مروحية مقاتلة ودبابات ومدفعية ) من البوارج الحربية والغواصات(كروز أُطلقت من البحر 

وقد أطلقت هذه القطع الحربية طائفة واسعة من  49.وأنظمة إطالق صواريخ متعددة بحسب محللني عسكريني
  .سلحة كان غري قانونيويف بعض الحاالت بذا أن استخدام روسيا لأل . األسلحة

  الذخائر العنقودية

ثمة سيل من التقارير اإلخبارية املتعلقة باستخدام الذخائر العنقودية يف املناطق التي استهدفتها القوات الروسية 
ً يف  ً التُقطت يف . أيلول/سبتمرب 30منذ انضمامها إىل النزاع رسميا  4فعىل سبيل املثال، يبدو أن صورا

                                                      

 6، "ذُكر أن روسيا نرشت مدفعية ومروحيات عىل الجبهات السورية"، 1HSأنظر مثالً، جينز ديفنس ويكيل   49
  :، أنظر الرابط2015ترشين الثاني /نوفمرب
fronts-syrian-to-helicopters-artillery-deploy-to-said-janes.com/article/55805/russia ؛ رشيط فيديو

لتعرف عليه بأنه شخص يتحدث اللغة الروسية، ويبدو أنه يوجه للقوات املوالية للحكومة يف الالذقية، يُسمع فيه صوت تم ا
يف (يف الالذقية، حديث رويس " سانا"، أخبار الصحافة يف التلفزيون، فيديو لوكالة (4:21)عمليات القصف بمدفعية الدبابات 

؛ لويز لوفالك وروالند  youtu.be/R3IXH1kPl:، أنظر الرابط2015ترشين األول /أكتوبر 8، نرُش يف )4:21الساعة 
كانون األول /ديسمرب 4، ذي تليغراف، "روسيا ترسل دباباتها األكثر تطوراً إىل الخطوط األمامية يف سوريا"أوليفانت، 

  :، أنظر الرابط2015
-advanced-most-its-sends-telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/12034237/Russia

frontline.html-Syria-to-tanks ،ناشط يقول إن روسيا تستخدم أسلحة حربية "؛ توني فيسولوفسكي ومارك كروتوف
  :، أنظر الرابط2015ترشين الثاني /نوفمرب 12راديو الحرية، /رة، راديو أوروبا الح"هجينة يف سوريا

warfare/27358490.html-hybrid-cybersleuth-syria-rferl.org/content/russia ؛ بيانات الناطق الرسمي
" منطقة آمنة"استُخدمت يف سوريا لتأمني  Mi-8و  Mi-24بلسان سالح الجو الرويس تقول إن الطائرات املروحية من طراز 

روسيا تستخدم : ، ضابط"رايا" عمليات البحث واإلنقاذ، وكالة أنباء بالقرب من قاعدة حميميم الجوية، واملشاركة يف
 :، أنظر الرابط2015ترشين األول /أكتوبر 6) باللغة الروسية(يف سوريا " الدولة اإلسالمية"املروحيات يف عمليات ضد 

ria.ru/syria/20151006/1297759084.html ،ج ألنشطة املروحيات ؛ مقال يف وكالة أنباء سبوتنيك اململوكة للدولة يروِّ
Mi-24  يف سوريا، ويقتبس أقوال معلق عربي ادَّعى أن الطيارين روس، سبوتنيك، طيارو املروحيات الروسيةMi-24  يف

  :، أنظر الرابط2015ترشين األول /أكتوبر 14، "سوريا يفاجئون املحللني الغربيني
west.html-wows-helicopter-24-sputniknews.com/middleeast/20151014/1028536243/mi  

بيانات رسمية عن وزارة الدفاع أو غريها من املصادر الروسية تؤكد أو تنفي هذا االستخدام للطائرات  لم تصدر أية(
أقلعت من روسيا ورضبت صواريخ كروز يف  TU، أن قاذفات 24 –؛ ونقلت املحطة االخبارية اململوكة للدولة روسيا )املروحية

هت روسيا رضبة هائلة "، فيستي، 24 –سوريا، روسيا  ترشين /نوفمرب 17، )باللغة لروسية" (الدولة االسالمية"ضد وجَّ
  oc.html?id=2687948vesti.ru/d: ، أنظر الرابط2015الثاني 
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طائرة  12التي نرشت روسيا ( Su- 24ألول أظهرت طائرة حربية هجومية من طراز سوخوي ترشين ا/أكتوبر
بالقرب من كفر حلب  PBK SPBEوهي تُسقط ذخائر عنقودية من طراز ) منها يف قاعدة حميميم الجوية

ً التُقطت من أماكن قريبة من مواقع الرضبات، أ 50.بمحافظة حلب ظهرت وقد درست منظمة العفو الدولية صورا
 RBK-500 SPBE.51ويُرجح أن تكون قد انطلقت من ذخائر . لم تنفجر عىل األرض SPBEذخائر فرعية من نوع 

تها من نشطاء سوريني يف مجال حقوق اإلنسان ووثَّقتها منظمات  كما اطَّلعت املنظمة عىل صور وتقارير تلقَّ
 قارعة الطريق خارج مدينة معرصان عسكرية وأمنية، لذخائر فرعية عنقودية لم تنفجر، كانت ملقاة عىل

وال تُعترب  52.ترشين األول/أكتوبر 6بمحافظة إدلب، يف أعقاب توجيه رضبات جوية روسية مشتبه بها يف املنطقة يف 
، األمر الذي يجعل من SPBEقوات الحكومة السورية قادرة عىل استخدام الذخائر العنقودية الفرعية من طراز 

53.املسلحة الروسية هي املسؤولة عن استخدامها املرجح أن تكون القوات
  

                                                      

الطائرات الحربية الروسية تستخدم سالحاً جديداً يف " SNNرشيط فيديو صادر عن املكتب اإلعالمي يف تفتناز، شام نيوز   50
 youtu.be/3sKZE7qs0Qk  ،SNN:أنظر الرابط. 2015ترشين األول /أكتوبر 4نرُش يف ) باللغة العربية" (سوريا

ترشين األول /أكتوبر 4نرُش يف ) باللغة العربية" (طائرات مقاتلة روسية تنفذ رضبات جوية ضد قرية كفر حلب بريف حلب"
  :، أنظر الرابط2015
223/www.facebook.com/ShaamNetwork.Arabic/videos/1050496838334 ،الطائرات "؛ ووكالة قاسيون

 4، )باللغة العربية" (2015/10/4الروسية النفاثة املقاتلة تستهدف معسكراً لجبهة النرصة يف قرية كفر حلب، 
  youtu.be/N90vWpHOZpw: ترشين األول، أنظر الرابط/أكتوبر

 10، "أنباء عن استخدام ذخرية عنقودية جديدة روسية الصنع: سوريا"منظمة مراقبة حقوق اإلنسان، : أنظر مثالً   51
made-russian-new-www.hrw.org/news/2015/10/10/syria-: أنظر الرابط. 2015ترشين األول /أكتوبر

reported-munition-cluster  

....   2.5RT_Oct2015.jpg-content/uploads/2015/10/AO-armamentresearch.com/wp:ملف صور 52 
ترشين األول /أكتوبر 15، "ن جديديف سوريا م A0-2استخدام الذخائر الفرعية من نوع "، ARESمركز بحوث التسلح 

؛ أنظر ... syria/-in-submunitions-5rt-2-ao-of-use-entresearch.com/renewedarmam:، أنظر الرابط2015
ة اإلعالمي ، مجزرة نفذتها الطائرات النفاثة املقاتلة الروسية بحق املدنيني يف قرية "أيضاً أرشطة فيديو صادرة عن مركز املعرَّ

  :، أنظر الرابط2015ترشين األول /اكتوبر 7، نرُشت يف )باللغة العربية" (شهداء 6معرصان بريف إدلب، 
08--youtube.com/watch?v=kn49Kzpة اليوم"، و ائرات النفاثة الروسية هاجمت منازل مدنية يف مدينة الط"، "املعرَّ

  :، أنظر الرابط2015ترشين األول /أكتوبر 7، نرُشت يف "معرصان وقتلت عدة أشخاص
youtube.com/watch?v=gbkBZdDk0Fw  

: ، أنظر الرابط2015ترشين األول /أكتوبر 6، "يف سوريا SPBEاستخدام ذخائر من نوع "مركز بحوث التسلح،   53
syria/-in-employed-munitions-cargo-spbe-500-armamentresearch.com/rbk  
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عقب رضبة جوية روسية مشتبه ) باللون األحمر(املنطقة خارج معرصان، حيث ُوجدت ذخائر فرعية عنقودية غري متفجرة 
          36.791472 ,35.706833 :اإلحداثيات. 2014حزيران /يونيو 18: تاريخ الصور. 2015ترشين األول /أكتوبر 6بها يف 

© Google Earth / CNES/Astrium  

كما اطلعت منظمة العفو الدولية عىل روايات، من بينها لقطات فيديو، حول وجود خسائر يف األرواح بني صفوف 
ترشين /مربنوف 13/12ويف ليلة  54.ترشين األول/أكتوبر 8للنازحني داخلياً يف إدلب يف " النقري"املدنيني يف مخيم 

بواسطة قنابل عنقودية من   ZAB2 5Sالثاني، يُشتبه يف أن القوات الروسية استخدمت قنيبالت حارقة من نوع 
وذكر نشطاء محليون أن الهجمات نُفذت . يف هجمات بالقرب من معرة النعمان بمحافظة إدلب RBK-500نوع 

وال تزال منظمة العفو الدولية مستمرة يف  55.باالرتباط برضبات جوية أخرى عىل معرصة زيتون قريبة ومخبز
دراسة التقارير التي تقول إن الذخائر العنقودية التي أُطلقت من أنظمة إطالق الصواريخ املتعددة الروسية الصنع 

  .ربما تكون قد أُلقيت من الجانب الرويس

                                                      

ل برؤوس عنقودية تستهدف مخيماً للنازحني "، SNNأنظر الفيديو، شبكة شام   54 سوريا، ريف إدلب، صواريخ روسية تحمَّ
  :، أنظر الرابط2015ترشين األول /أكتوبر 9، )باللغة العربية" (2015/10/9داخلياً، 

youtube.com/watch?v=wzqTSU2lEYw  
ة اليوم،   55 طائرات الحربية للعدوان الرويس عىل املباني يف جبل الزاوية استهداف معرصة زيتون ومخبز من قبل ال"املعرَّ

  :، أنظر الرابط2015ترشين الثاني /نوفمرب 16، نرُش يف )باللغة العربية" (بريف إدلب
www.youtube.com/watch?v=BR52rrn_YYo ،بعد استخدام الذخائر العنقودية "؛ الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

 ، أنظر2015ترشين الثاني /نوفمرب 22، "والصواريخ بعيدة املدى، القوات الروسية تستخدم القنابل الفسفورية يف سوريا
، ورسالن ssian_forces_used_phosphorus_bombs_en.pdfcontent/pdf/english/Ru-sn4hr.org/wp: الرابط

  :، أنظر الرابط2015ترشين الثاني /نوفمرب 16، "األدلة األوىل عىل األسلحة الجديدة يف سوريا"ليفيف، 
ruslanleviev.livejournal.com/45737.html  
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رياً من القنيبالت عىل مساحة واسعة، إن الذخائر العنقودية تعترب أسلحة عشوائية بطبيعتها، إذ أنها تنثر عدداً كب
ً عىل كل من يصطدم بها يف املستقبل ً مستمرا . وال ينفجر العديد منها عند ارتطامها، وبالتايل فإنها، تشكل خطرا

  .وإن القانون الدويل اإلنساني العريف يحظر استخدام األسلحة العشوائية بطبيعتها

هة   القنابل غير الموجَّ

خرباء عسكريني ودراسة منظمة العفو الدولية للصور املتوفرة، فإن سالح الجو الرويس استخدم استناداً إىل أقوال 
يف " الحرة السقوط"أو " الخرساء"املعروفة أيضاً باسم القنابل (خليطاً من األسلحة املوجهة والقنابل غري املوجهة 

ً . سوريا ً عىل مثل تلك فإن الحملة ا" للمعهد الدويل للدراسات االسرتاتيجية"ووفقا لجوية الروسية اعتمدت كثريا
االستخدام املحدود نسبياً لألسلحة ذات الدقة العالية من "كما كتب خبري رويس يف العلم العسكري حول . القنابل

وثمة صور عديدة متاحة للجمهور لطائرات حربية روسية يف سوريا وهي  56".قبل سالح الجو الرويس يف سوريا
ز بقنابل غري   . OFAB-500، و  OFAB 250-270موجهة، وخاصة القنابل من طراز  تُجهَّ

  :واستخدمت روسيا أربع فئات من الطائرات املقاتلة املنطلقة من قاعدة حميميم الجوية

the Sukhoi Su-34, the Su-30SM, the Su-25SM and the Su-24M2. The Su-30SM, Su-25SM 
and Su-24M2  . وشوهدت طائرات من طرازSu-30SM, Su-25SM and Su-24M2   يف حميميم وهي

هة ً تحمل قنابل غري موجَّ ز بأربعة حوامل صواريخ تُستخدم   Su-25SMكما شوهدت طائرة . جميعا وهي تُجهَّ
لم تُشاهد سوى  2015ترشين األول /ويف أواخر أكتوبر 57.ملم S-8 ،80إلطالق صواريخ غري موجهة من نوع 

ً جو وهي تستخدم سال  SU-34طائرة  ً دقيقا إن استخدام األسلحة املتفجرة غري املوّجهة لرضب  58.أرض –حا
  . أهداف بالقرب من مناطق مدنية مكتظة بالسكان يشكل انتهاكاً ملبدأ حظر األسلحة العشوائية

هة، ويف بعض الهجمات املوثَّقة يف هذا التقرير املوجز، يبدو أن القوات املسلحة الروسية استخدمت قنابل غري موج
  .بالقرب من املناطق السكنية" الفراغية"باإلضافة إىل القنابل 

إن االستخدام املتكرر للقنابل غري املوجهة وغريها من األسلحة املتفجرة التي تُحدث آثاراً عىل ماطق واسعة، بالقرب 
  .من املناطق املدنية املكتظة بالسكان، يشكل انتهاكاً ملبدأ حظر الهجمات العشوائية كذلك

                                                      

 1، "األسلحة الروسية التي تُطلق من الجو يف سوريا –يشء قديم، يشء جديد "املعهد الدويل للدراسات االسرتاتيجية،   56
  :، أنظر الرابط2015ترشين الثاني /نوفمرب
5916-syria-in-weapons-f60f/russian-tions/2015www.iiss.org/en/manama%20voices/blogsec ؛

 ً خبري يعطي تفاصيل العتاد املستخدم من قبل سالح الجو الرويس يف "فوينو بروميشليني كورير أون الين، : أنظر أيضا
  :ترشين األول، أنظر الرابط/اكتوبر 28، )باللغة الروسية". (سوريا، ويشدد عىل دقة االستهداف

5916-syria-in-weapons-f60f/russian-www.iiss.org/en/manama%20voices/blogsections/2015  
هة،  SU-25SMوزارة الدفاع الروسية، صورة   57 ، 2015ترشين الثاني /نوفمرب 6يف سوريا مع منصات صواريخ غري موجَّ

  pgeng.mil.ru/images/upload/2015/IMG_5583.j: أنظر الرابط
 1، "األسلحة الروسية التي تُطلق من الجو يف سوريا –يشء قديم، يشء جديد "املعهد الدويل للدراسات االسرتاتيجية،   58

  :، أنظر الرابط2015ترشين الثاني /نوفمرب
5916-syria-in-weapons-f60f/russian-www.iiss.org/en/manama%20voices/blogsections/2015  
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  القانون الدولي اإلنساني الساري
ً يف النزاع الدائر يف سوريا، فإن روسيا ملزمة بضمان احرتام قواتها اللتزاماتها بموجب القانون  باعتبارها طرفا

وروسيا دولة طرف يف املعاهدات الرئيسية للقانون الدويل اإلنساني، ومنها . الدويل اإلنساني، أي قوانني الحرب
، والربوتوكول اإلضايف املتعلق بحماية ضحايا النزاعات املسلحة غري الدولية 1949ربع لعام اتفاقيات جنيف األ 

  .كما أن روسيا ملزمة باحرتام القانون الدويل اإلنساني العريف 59).الربوتوكول الثاني(

، سواء كانت قوات ويحدد القانون الدويل اإلنساني، أو قوانني الحرب، القواعد امللزمة لجميع أطراف النزاع املسلح
وتهدف هذه القواعد إىل تخفيف املعاناة البرشية إىل أدنى حد ممكن، . مسلحة تابعة للدولة أو غري تابعة للدولة

إن االنتهاكات الجسيمة . وتوفري حماية خاصة للمدنيني واألشخاص غري املشاركني يف األعمال الحربية بشكل مبارش
ائم حرب، وإن الذين يرتكبونها أو يأمرون بارتكابها يُعتربون مسؤولني فردياً للقانون الدويل اإلنساني تُعترب جر 

  .عنها، وينبغي تقديمهم إىل ساحة العدالة

إن مبدأ التمييز بني األهداف العسكرية واملدنية، الذي يعترب قاعدة أساسية للقانون الدويل اإلنساني، يقتيض أن 
لني واألهداف العسكرية وبني املدنيني واألهداف املدنية، وأن توجه تميز األطراف يف جميع األوقات بني املقات

إن توجيه الهجمات بشكل متعمد ضد املدنيني الذين ال يشاركون يف األعمال . الهجمات املبارشة إىل الفئة األوىل
ون الدويل ويقيض الربوتوكول الثاني والقان 60.الحربية وضد األهداف املدنية هو عمل محظور ويعدُّ جريمة حرب

اإلنساني العريف بأن تحرتم األطراف الوحدات الطبية املخصصة حرصاً ألغراض طبية يف جميع الظروف وأن توفر 
  62.إن جعل املوظفني الطبيني أو األهداف الطبية هدفاً للهجوم يعترب جريمة حرب 61.الحماية لها

والهجمات العشوائية هي  63".وائية محظورةالهجمات العش"إن النتيجة الطبيعية لقاعدة التمييز تتمثل يف أن 
ه الهجمات التي ترضب بطبيعتها أهدافاً عسكرية ومدنيني أو أهدافاً مدنية بدون تمييز، إما ألن الهجوم غري مو  جَّ

                                                      

  :ظر الرابط، أن1977حزيران /يونيو 8الربوتوكول اإلضايف الثاني   59
www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/7c4d08d9b287a42141256739003e636b/d67c3971bcff1c10c125

641e0052b545  
النزاع الدائر يف سوريا ال يجعله نزاعاً مسلحاً دولياً ألن التدخل الرويس يحدث بناء عىل طلب  إن اشرتاك القوات الروسية يف 

  .الحكومة السورية
دراسة القانون الدويل اإلنساني العريف (القواعد : 1اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدويل اإلنساني العريف، املجلد   60

أنظر نظام روما األسايس . 595-598، 593، 591، الصفحات 156القاعدة ) يب األحمرصادرة عن اللجنة الدولية للصل
اللجنة  –؛ أنظر أيضاً املناقشات يف دراسة القانون الدويل اإلنساني العريف )ح) (هـ( 8 (2)للمحكمة الجنائية الدولية، املادة 

  .27. الدولية للصليب األحمر، ص
  .28اللجنة الدولية للصليب األحمر، القاعدة  - ؛ دراسة القانون الدويل اإلنساني العريف 11 (1)الربوتوكول الثاني، املادة   61
؛ دراسة القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة )ط) (هـ( 8 (2)نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، املادة   62

  .595، ص 156
  .51 (4)؛ الربوتوكول اإلضايف األول، املادة 11قاعدة دراسة القانون الدويل اإلنساني العريف، ال  63
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إىل هدف عسكري محدد، أو ألنه يستخدم أسلوباً قتالياً أو وسيلة قتالية ال يمكن توجيهها إىل هدف عسكري محدد، 
إن شن هجوم عشوائي ينتج عنه  64.أو تُحدث آثاراً ال يمكن أن تكون محدودة كما يقتيض القانون الدويل اإلنساني

كما يُحظر شن هجوم عشوائي، وهو هجوم يُتوقع  65.بوقوع قتىل وجرحى يف صفوف املدنيني يشكل جريمة حر 
ً بأهداف مدنية، أو كليهما، مما  أن يسبب خسائر عرضية يف أرواح املدنيني، أو يلحق إصابات باملدنيني وأرضارا

إن شن هجوم غري . يمكن أن يُحدث آثاراً مفرطة يف الرضر مقارنًة بالفوائد العسكرية امللموسة واملبارشة املتوقعة
 66.ناسب عن علم يشكل جريمة حربمت

 67.وعند شن عمليات عسكرية، ينبغي توخي الحذر الدائم بغية الحفاظ عىل أرواح السكان املدنيني واألهداف املدنية
ويستوجب القانون الدويل اإلنساني أن يتخذ الطرف املهاجم جميع االحتياطات املمكنة لتقليص األذى الذي يصيب 

ويُعترب عدم اتخاذ االحتياطات املمكنة بحد ذاته . تلحق باألهداف املدنية إىل أدنى حد ممكن املدنيني واألرضار التي
وينبغي القيام بكل ما هو ممكن للتحقق من . انتهاكاً، ويمكن أن يؤدي إىل انتهاكات أخرى للقانون الدويل اإلنساني

ذير مسبق للمدنيني، ما لم تسمح أن األهداف هي أهداف عسكرية، وتقييم مدى تناسب الهجمات، وإصدار تح
هة بشكل خاطئ أو غري متناسب ويف هذا الصدد نشري إىل أن  68.الظروف بذلك، ووقف الهجمات إذا تبنيَّ أنها موجَّ

إذا ثار شك حول ما إذا كان هدف ما تكرَّس : "القاعدة التالية تكتيس أهمية خاصة لحماية املنازل واملساجد، وهي
ثل مكان العبادة واملنزل أو أي مسكن آخر أو مدرسة، يستخدم يف تقديم مساهمة فعالة عادة ألغراض مدنية، م

كما يقع عىل عاتق أطراف النزاع التزام باتخاذ جميع  69".للعمل العسكري، فإنه يُفرتض أال يُستخدم كذلك
ات بما يف ذلك عن طريق االحتياطات املمكنة لحماية املدنيني واألهداف املدنية الخاضعة لسيطرتها من آثار الهجم

 70.تجنب وضع أهداف عسكرية يف املناطق املكتظة بالسكان أو بالقرب منها

وتُعترب الدول مسؤولة عن انتهاكات القانون الدويل اإلنساني التي ترتكبها قواتها، ويتعني عليها دفع تعويضات 
لتحقيق يف جرائم الحرب املزعومة التي كما أن الدول مسؤولة عن ا 71.كاملة عن الخسائر واالصابات التي سببتها

وعالوة عىل  72.تُرتكب من قبل مواطنيها وقواتها املسلحة أو عىل أراضيها، ومحاكمة املشتبه بهم يف حالة تحذيرهم
ذلك، فإن لجميع الدول، بموجب الوالية القضائية العاملية، الحق يف التحقيق يف جرائم الحرب، ومحاكمة مرتكبيها 
                                                      

  ).أ( 51 (4)؛ الربوتوكول اإلضايف األول، املادة 12دراسة القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة   64
  .599؛ ص 156دراسة القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة   65
  .599، ص 156؛ القاعدة 14دة دراسة القانون الدويل اإلنساني العريف، القاع  66
  .15دراسة القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة   67
  .16-19دراسة القانون الدويل اإلنساني العريف، القواعد   68
 اللجنة –من دراسة القانون الدويل اإلنساني العريف  10؛ أنظر أيضاً مناقشة املادة 52 (3)الربوتوكول االضايف األول، املادة   69

  .الدولية للصليب األحمر
  .23دراسة القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة   70
  .150دراسة القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة   71
  .158دراسة القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة   72
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  73.أدلة مقبولة كافيةحيثما تتوفر 

                                                      

، )جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا( 2000نيسان /أبريل 11أنظر مثالً محكمة العدل العليا؛ مذكرة اعتقال يف   73
، حيث أكدت أغلبية هيئة املحكمة حق جميع الدول يف مزاولة الوالية 3. ، ص2002حكم، تقارير محكمة العدل العليا، 

: يقةرقم الوث(واجب الدول نحو سن القوانني وتنفيذها : منظمة العفو الدولية، الوالية القضائية الدولية. القضائية العاملية
IOR 53/003/2001  أنظر الرابط. 2001آب /أغسطس 31بتاريخ:  

.org/en/documents/ior53/003/2001/en/www.amnesty  
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  نتائج وتوصيات
ففي بعض . إن الحاالت الواردة يف هذا التقرير املوجز تشري إىل إخفاقات جسيمة يف احرتام القانون الدويل اإلنساني

الهجمات، يبدو أن القوات املسلحة شنت هجمات مبارشة عىل مدنيني أو أهداف مدنية برضب مناطق سكنية بدون 
ويف . ة واضحة وحتى مرافق طبية، مما نتج عنها وقوع وفيات وإصابات يف صفوف املدنينيوجود أهداف عسكري

ً عسكرية ومدنية بدون تمييز، أو تسببت بأرضار غري متناسبة للمدنيني  هجمات أخرى يبدو أنها قصفت أهدافا
  .إن مثل هذه الهجمات تشكل جرائم حرب. عندما رضبت أهدافاً عسكرية

هة يف مناطق مكتظة وثمة أدلة عىل أن ا لقوات املسلحة الروسية استخدمت بشكل غري قانوني قنابل غري موجَّ
  .بالسكان وذخائر عنقودية عشوائية بطبيعتها

  :إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات الروسية إىل

  ،وذلك بضمان التقيد التام بأحكام القانون الدويل اإلنساني ذات الصلة عند تخطيط وتنفيذ أية رضبات جوية
عدم استهداف املدنيني واألهداف املدنية، بما فيها املنازل واملرافق الطبية؛ ووضع حد للهجمات العشوائية وغري 

  املتناسبة؛

  اتخاذ كافة االحتياطات املمكنة لتخفيف األذى الذي يصيب املدنيني والرضر الذي يلحق باألهداف املدنية، بما
بقة للمدنيني الذين يتوقع أن يترضروا من شن هجمات وشيكة حيثما يكون ذلك يف ذلك إصدار تحذيرات فعالة مس

ممكناً؛ وضمان أن تكون األهداف املنشورة أهدافاً عسكرية فعالً؛ وااللتزام الصارم بمبدأ افرتاض الطابع املدني يف 
  حالة الشك؛

 لة يف هذا التقري ر املوجز وغريه، حيثما تتوفر ضمان إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة يف الحاالت املفصَّ
معلومات ذات صدقية بشأن وقوع انتهاكات للقانون الدويل اإلنساني، وإعالن نتائج التحقيقات عىل املأل، وتقديم 
  األشخاص الذين يُشتبه يف مسؤوليتهم الجنائية إىل املحاكمة بموجب إجراءات قانونية تتماىش مع املعايري الدولية؛

 ام لضحايا الهجمات غري القانونية وعائالتهم، بما يف ذلك التعويض وإعادة الحق إىل تحقيق جرب الرضر الت
 نصابه والتأهيل والرىض وضمانات عدم تكرار االنتهاكات؛

  ًاإلفصاح عن األهداف التي رُضبت والتي أسفرت عن وقوع خسائر يف صفوف املدنيني، أو التي دمرت أهدافا
 ً  .مدنية أو ألحقت بها أرضارا
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  ’مدنية أهداف تدمير يتم لم‘

 سوريا يف رضباتها بشأن روسيا بيانات عن النقاب كشف

لت أن منذ ً  روسيا تدخَّ  أيلول،/سبتمرب 30 يف سوريا يف الدائر املسلح النزاع يف رسميا
 األهداف سوى ترضب ال أنها واّدعت. الهجمات آالف املسلحة قواتها شنت

ً  تعرتف ولم ،"اإلرهابية"  صفوف يف إصابات أو وفيات بأية تسببت بأنها علنا
 مئات مقتل عن الحقيقة يف أسفرت سوريا يف الروسية الهجمات أن بيد. املدنيني
 األهداف من وغريها املنازل وعرشات باملشايف الرضر إلحاق أو وتدمري املدنيني
 .املدنية

 بست املتعلقة البحوث نتائج الدولية العفو منظمة تبنيِّ  املوجز التقرير هذا ويف
 املشتبه الروسية الجوية الرضبات استهدفت الهجمات هذه من خمس ويف. هجمات

ً  119 بمقتل وتسببت سكنية، مناطق بها  تتعلق فإنها السادسة الرضبة أما. مدنيا
 13 فيها وُقتل مبارشة، املشايف ألحد مجاور موقع عىل ُشنت التي الجوية بالرضبات

 ً  .مدنيا

الدويل القانون احرتام يف فادحة إخفاقات وجود الدولية العفو منظمة بحوث وتُظهر
 أن عىل أدلة ثمة أن كما. حرب جرائم الهجمات تلك بعض يشكل وربما. اإلنساني
 مكتظة مناطق يف موجهة غري قنابل قانوني غري بشكل استخدمت الروسية القوات

 .عشوائية طبيعة ذات عنقودية وذخائر بالسكان،

 املدنيني استهداف عدم ضمان إىل الروسية السلطات تدعو الدولية العفو منظمة إن
 تتوفر التي الحوادث يف ومحايدة مستقلة تحقيقات إجراء وضمان املدنية، واألهداف
 الدويل للقانون انتهاكات وقوع باحتمال تفيد صدقية ذات معلومات بشأنها
 .اإلنساني


