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شكل 01: املخطط الزمني لالعتداءات العسكرية الروسية ىلع شمال غرب سوريا من 2015/09/30 إلى 2020/09/20

تمهيد:
لقــد شــّكل التدخــل العســكري الروســي يف 30 أيلول/ســبتمبر 2019 منعطفــا خطيــرًا يف مســار الثــورة الســورية، 

حيــث لــم يــؤدي ذلــك التدخــل إلطالــة عمــر املأســاة اإلنســانية الســورية فحســب، بــل كانــت القــوات الروســية 

شــريكة يف الجرائــم التــي ارتكبــت يف حــق املدنييــن يف املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة قــوات النظــام، والتــي 

ــث  ــي الســوري حي ــاع املدن ــرق البحــث واإلنقــاذ التابعــة للدف ــر اســتجابات ف ــة عب ــق نتائجهــا الدموي ــم توثي ت

ــخصا يف  ــاة 3966 ش ــا بحي ــي أودت بمحصلته ــتهدافات الت ــك االس ــى لتل ــتجيبة األول ــة املس ــي الجه ــت ه كان

حيــن بلغــت حصيلتهــا مــن الجرحــى و املصابيــن 8121 مــن املدنييــن وذلــك يف الفتــرة مــن 30/09/2015  ولغايــة 

20/09/2020 و هــي الفتــرة التــي يغطيهــا هــذا التقريــر.

املخطط الزمني لالستهدافات العسكرية الروسية:
خــالل الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر، بلــغ مجمــوع االعتــداءات الروســية التــي اســتجابت لهــا فــرق الدفــاع املدني 

5476 اســتهدافا عســكريا. حيــث تــم التوثيــق واالســتجابة للعــدد األىلع مــن هــذه الهجمــات خــالل العــام 2019 

حيــث بلــغ عددهــا 1567 اســتهدافا عســكريا، يف حيــث شــهد شــهر أب/أغســطس مــن ذلــك العــام ذروة التصعيــد 

العســكري الروســي مــن خــالل 386 هجومــا عســكريا خاللــه أي بمعــدل حوالــي 13 هجومــا عســكريا ىلع مــدار أيــام 

ذلــك الشــهر الدامــي. 

3784
استهداف ملنازل

املدنيين
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شكل 02: توزع االستهدافات العسكرية الروسية وفق املحافظات

توزع االستهدافات الروسية وفق املحافظات:
ــتهدافا،  ــا 3279 اس ــغ عدده ــث بل ــكرية حي ــداءات العس ــن االعت ــدد األىلع م ــب للع ــة إدل ــت محافظ ــد تعرض لق

وهــو مــا يشــكل %60 مــن مجمــل الهجمــات العســكرية الروســية، كمــا تعرضــت محافظــة حلــب ملــا مجموعــه 

1167 اعتــداًء روســيا أي مــا نســبته %21 مــن تلــك االعتــداءات. وىلع نحــو مماثــل تعرضــت محافظــة حمــاة إلــى 515 

هجومــا روســيا أي مــا نســبته 9%.

االعتــداءات التــي نفذتهــا القوات الروســية 5479
خــال الســنوات الخمــس األخيرة 
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 توزع االستهدافات الروسية وفق املرفق املدني املستهدف:
لقــد كان لألحيــاء املدنيــة اآلمنــة النصيــب األىلع مــن الهجمــات التــي ارتكبتهــا اآللــة الحربيــة الروســية وبنســبة 

%69 مــن مجموعهــا حيــث تــم توثيــق 3784 مــن الهجمــات ىلع منــازل املدنييــن، يف حيــن تعرضــت الحقــول 

الزراعيــة ملــا مجموعــه 821 اعتــداًء روســيا وهــو مــا يمثــل %15 مــن مجمــوع تلــك االعتــداءات، كمــا مثلــت الهجمات 

ىلع الطرقــات الرئيســية والفرعيــة %6 مــن تلــك االســتهدافات بمجمــوع 324 هجومــا.

كمــا طالــت تلــك الهجمــات وىلع نحــو ممنهــج املرافــق املدنيــة العامــة التــي تنــص كافــة املواثيــق الدولــي 

ىلع تحييدهــا يف النزاعــات، حيــث تعرضــت املشــايف ملــا مجموعــه 70 اعتــداًء نتــج عنــه خــروج معظمهــا مــن 

الخدمــة بعــد مــا تعرضــت لــه مــن تدميــر يف املبانــي واملعــدات، كمــا تعرضــت املــدارس إلــى 46 هجومــا روســيا 

أدى إلــى أضــرارٍ فادحــة بتلــك املنشــآت التعليميــة التــي تحــول جــزء كبيــر منهــا إلــى مــأوى للنازحيــن الهاربيــن 

مــن جحيــم قصــف الطيــران الروســي. الــذي طــارد بــدوره هــؤالء النازحيــن يف مخيماتهــم املتهالكــة مــن خــالل 

23 اعتــداًء روســيا ىلع تلــك املخيمــات. 

وباملثــل فقــد كانــت املرافــق املدنيــة األكثــر ازدحامــا والتــي ال يســتغني عنهــا املدنيــون مدرجــًة وىلع نحــو 

ســافر ىلع بنــك أهــداف الطائــرات الروســية التــي اســتهدفت األســواق الشــعبية عبــر 53 هجومــا كمــا نفــذت 18 

اعتــداًء ىلع األفــران.

شكل 03: توزع االستهدافات العسكرية الروسية وفق املرفق املدني املستهدف

وقــد تــم اســتهداف املرافــق املدنيــة املختلفــة مــن خــالل 5025 مــن الغــارات الجويــة، يف حيــن تــم توثيــق 

318 هجومــا روســيا باســتخدام القنابــل العنقوديــة املحرمــة دوليــا، كمــا تــم التوثيــق واالســتجابة إلــى 130 مــن 

االســتهدافات التــي اســتخدمت فيهــا األســلحة الحارقــة.
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ضحايا العدوان الروسي من املدنيين:
خــالل الفتــرة التــي يتناولهــا التقريــر بلــغ عــدد الشــهداء الذيــن ســقطوا نتيجــة العــدوان الروســي 3966 شــهيدًا 

يف حيــن بلــغ عــدد الجرحــى 8121 مصابــا تــم انتشــال معظمهــم مــن تحــت ركام منازلهــم املدمــرة. حيــث شــهد 

ــغ عــدد  ــه توثيــق استشــهاد 1076 شــخصا يف حيــن بل ــا حيــث تــم خالل العــام 2016 العــدد األىلع مــن الضحاي

الجرحــى الذيــن تــم اســعافهم خاللــه 2611 جريحــا.

أمــا أكثــر الشــهور دمويــة يف عمــر التدخــل الروســي فقــد كان شــهر آذار/مــارس 2018 الــذي استشــهد بــه 538 

ــا  ــاذ م ــث واإلنق ــرق البح ــل ف ــن قب ــعافهم م ــالهم واس ــم انتش ــن ت ــن الذي ــدد املصابي ــغ ع ــن بل ــا يف حي مدني

ــا. يف حيــن بلــغ عــدد املصابيــن يف شــهر أيلول/ســبتمبر 2016 مــا مجموعــه 1115 جريحــا  مجموعــه 538 مصاب

فيمــا بلــغ فيــه عــدد الشــهداء 351.  

يف يــوم 24/9/2016 أوقعــت اآللــة الحربيــة الروســية 213 مــن الضحايــا بيــن قتيــل وجريــح ضمــن اســتهداف 

واحــد، حيــث ارتكــب الطيــران الروســي مجــزرة مروعــة يف أحــد األســواق الشــعبية يف بســتان القصــر يف 

محافظــة حلــب، وقــد أدت القنابــل العنقوديــة التــي أطلقــت خــالل الغــارة املزدوجــة إلــى وقــوع 13شــهيدًا 

وأكثــر مــن 200 مصابــا.

شــهد يــوم 07/06/ 2018 ســقوط 169 ضحيــة مــن املدنييــن، حيــث استشــهد 48 وتــم اســعاف 121 نتيجــة غــارة 

جويــة مزدوجــة اســتهدفت األحيــاء املدنيــة يف قريــة زردنــا التابعــة ملحافظــة إدلب.

ــن  ــه 157 م ــا مجموع ــة م ــخ 17/11/2017 املدني ــا بتاري ــة دوم ــي يف مدين ــدوان الروس ــا الع ــدد ضحاي ــغ ع بل

الضحايــا، حيــث ارتقــى تســعة شــهداء وأصيــب 148 مدنيــا خــالل الغــارات الجويــة الروســية التــي اســتهدفت 

األحيــاء الســكنية.

بتاريــخ 07\03\2018 كانــت حصيلــة الغــارات الجويــة الروســية ىلع األحيــاء الســكنية يف بلــدة حموريــة يف 

ريــف دمشــق استشــهاد 23 مدنيــا وإصابــة 117 آخريــن.

ــن  ــارات م ــة غ ــر ثالث ــا عب ــن الضحاي ــت 120 م ــة أوقع ــزرة دامي ــارب مج ــة األت ــهدت مدين يف 13/11/2017 ش

الطائــرات الروســية التــي اســتهدفت الســوق الشــعبي املزدحــم بصواريــخ ارتجاجيــة شــديدة االنفجــار حيــث 

ــى إســعاف 60 جريحــا. ــن باإلضافــة إل استشــهد 60 مــن املدنيي

وفيمــا يلــي نســتعرض أكثــر املحطــات دمويــًة يف سلســلة املجــازر التــي ارتكبتهــا القــوات الروســية 

)وفــق ترتيــب مجمــوع الضحايــا مــن شــهداء وجرحــى(:

شكل 04: املخطط الزمني ألعداد الضحايا املدنيين نتيجَة االستهدافات الروسية 
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ــا يف  ــة دوم ــكنية بمدين ــاء الس ــة ىلع األحي ــارات الجوي ــة الغ ــا نتيج ــقط 118 جريح ــخ 06/02/2018 س بتاري

ــق. ــف دمش ــة ري محافظ

شــهد يــوم 07/03/2018 ســقوط 17 شــهيدًا و100 جريــح نتيجــة الغــارات الجويــة املكثفــة ىلع األحيــاء املدنية 

يف بلــدة ســقبا بريف دمشــق.

يف يــوم 06/02/2018 شــهدت مدينــة معــرة النعمــان مجــزرة داميــة عبــر اســتهداف الطيــران الحربــي الروســي 

للســوق الشــعبي يف املدينــة ممــا تســبب يف استشــهاد 38 شــخصا وإصابــة 60 آخريــن.

مجــزرة أخــرى قــام بهــا الطيــران الحربــي الروســي بتاريــخ 16/11/2016 عبــر اســتهدافه االحيــاء الســكنية يف 

بلــدة بابتــو يف محافظــة حلــب. حيــث تســبب يف ارتقــاء 33 شــهيدًا، باإلضافــة إلــى ســقوط 58 جريحــا.

ــن يف اورم  ــازل املدنيي ــة ىلع من ــارات متتالي ــة غ ــي بثالث ــي الروس ــران الحرب ــام الطي ــخ 10/08/2018 ق بتاري

الكبــرى ممــا أســفر عــن مجــزرة مروعــة ســقط فيهــا 33 شــهيدًا و45 مــن املصابيــن.

ــكا  ــدة زمل ــاء الســكنية يف بل ــرات الروســية يف هجومهــا ىلع األحي ــي ارتكبتهــا الطائ تســببت املجــزرة لت

بريــف دمشــق يف ســقوط 76 مــن الضحايــا مــن بينهــم 25 شــهيدًا قضــوا تحــت ركام منازلهــم املدمــرة بتاريــخ 

.22/03/2018

مجــزرة أخــرى حدثــت بتاريــخ22\ 03 \2018 حيــث تمــت االســتجابة لغارتيــن للطيــران الحربــي الروســي ىلع 

ســوق شــعبي ومنــازل املدنييــن وســط حــارم ممــا نجــم عنــه 71 مــن الضحايــا مــن بينهــم 35 شــهيدًا.

ــارة  ــر غ ــة عب ــخ الفراغي ــل بالصواري ــدة عويج ــف بل ــي بقص ــي الروس ــران الحرب ــام الطي ــخ 17/10/2016 ق بتاري

ــاذ. ــق اإلنق ــن فري ــر م ــة عناص ــن واصاب ــق املدنيي ــزرة بح ــببت بمج ــة تس مزدوج

ــة  ــارات الجوي ــفرت الغ ــث أس ــخ 08/04/2018 حي ــا بتاري ــة دوم ــا يف مدين ــتجابة له ــت االس ــرى تم ــزرة أخ مج

ــة. ــاء املدني ــتهداف األحي ــة الس ــهيدًا نتيج ــم 20 ش ــن بينه ــا م ــن الضحاي ــن 66 م ــية ع الروس

ــن بينهــم 37  ــا م ــن الضحاي ــخ 05/04/2017 ســقوط 65 م ــب بتاري ــة ســلقين يف محافظــة إدل شــهدت مدين

ــة. ــاء الســكنية يف املدين شــهيدًا نتيجــة اســتهداف األحي

ســقط يف مدينــة إدلــب بتاريــخ 13/03/2019 مــا مجموعــه 61 مــن الضحايــا مــن بينهــم 12 شــهيدًا أغلبهــم 

مــن النســاء واألطفــال نتيجــة لقصــف الطيــران الحربــي الروســي ىلع مؤسســة الكهربــاء واألحيــاء املدينــة 

ممــا تســبب بدمــار واســع النطــاق وانــدالع عــدة حرائــق نتيجــة لذلــك االعتــداء.

بتاريــخ 16/03/2018 شــهدت بلــدة كفربطنــا يف الغوطــة الشــرقية مجــزرة مروعــة عبــر اســتهداف الطيــران 

الحربــي الروســي ســوقا شــعبيا يف البلــدة ممــا أودى بحيــاة 61 مدنيــا.

تســببت غــارة جويــة روســية بتاريــخ 12/03/2018 ىلع االحيــاء املدنيــة يف بلــدة زملــكا يف الغوطــة الشــرقية 

بســقوط 61 مــن الضحايــا مــن بينهــم 10 شــهداء.

شــهدت حملــة القصــف املكثــف التــي اســتمرت يومــي 06 و07/ 04 /2018 ىلع األحيــاء املدنيــة يف مدينــة 

دومــا سلســلة مــن املجــازر الدمويــة التــي توزعــت ىلع أحيــاء املدينــة املنكوبــة التــي تحولــت إلــى كتــل 

مــن الــركام، حيــث بلــغ عــدد الجثــث التــي تــم انتشــالها خــالل هذيــن اليوميــن 80 جثــة يف حيــن لــم يحــدد 

بدقــة عــدد املصابيــن والجرحــى واملفقوديــن نظــرًا لشــدة القصــف الوحشــية خــالل تلــك الفتــرة.
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اســتراتيجية العــدوان الروســي يف اســتهداف مراكــز 
وعناصــر الدفــاع املدنــي:

بلــغ عــدد االســتهدافات ملراكــز الدفــاع املدنــي خــالل الفتــرة التــي يتناولهــا التقريــر59 اعتــداًء حيــث تأتــي هــذه 

االســتهدافات ضمــن نطــاق الحملــة املمنهجــة يف اســتهداف الدفــاع املدنــي كونــه يف طليعــة الجهــات التــي 

فضحــت زيــف ادعــاءات الحكومــة الروســية بعــدم اســتهداف املناطــق املدنيــة مــن خــالل االســتجابات املوثقــة 

التــي ســجلت املواقــف البطوليــة للمتطوعيــن وهــم ينتشــلون الضحايــا مــن تحــت ركام بيوتهــم املدمــرة.  كمــا 

أن فــرق البحــث واالنقــاذ كانــت تســابق للوصــول إلــى مــكان االســتجابة ضمــن أقصــر مــدة زمنيــة ممكنــة ممــا 

جعلهــا عرضــة للضربــات املزدوجــة التــي تعمــدت اســتهدافها وإيقــاع أكبــر عــدد ممكــن مــن الضحايــا. 

حيــث بلــغ عــدد شــهداء الدفــاع املدنــي خــالل الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر 36 شــهيدًا، باإلضافــة إلــى 158 

مصابــا مــن متطوعــي الدفــاع املدنــي. حيــث شــهد عــام 2017 العــدد األىلع مــن الضحايــا مــن هــؤالء املتطوعيــن 

حيــث استشــهد فيــه 12 متطوعــا، باإلضافــة إلــى إصابــة 55 متطوعــا آخــر.  

شكل 05: املخطط الزمني ألعداد الشهداء والجرحى من متطوعي الدفاع املدني الذين سقطوا نتيجة االستهدافات الروسية 

81213966 عدد
املصابين

عدد
الشهداء
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