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تمهيد

ال يــزال التدخــل العســكري الروســي املباشــر يف ســوريا مســتمرًا للعــام الســادس ىلع التوالــي  ,بالرغــم مــن اتفــاق
وقــف اطــاق النــار املعلــن يف الخامــس مــن اّذار عــام . 2020
شــهد تاريــخ  30أيلــول  2015بدايــة هــذا التدخــل الروســي تحــت مزاعــم محاربــة اإلرهــاب .خ ّلفــت هــذه االعتــداءات
نتائــج كارثيــة ىلع كافــة الصعــد اإلنســانية ســواء ىلع مســتوى عــدد الضحايــا واملجــازر ,وعمليــات التهجيــر وتدمير
البنيــة التحتيــة ،حيــث تحولــت األراضــي الســورية الخارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري إلــى ســاحة حــرب تصــب
الترســانة العســكرية الروســية كل قوتهــا التدميريــة فيهــا ،وأجســاد الســوريين حقــول تجــارب ألســلحتها الفتاكــة.
إذ أكــد وزيــر الدفــاع الروســي يف تمــوز  2021أنــه وبفضــل العمليــات العســكرية يف ســوريا ،قــام الجيــش الروســي
بتجربــة أكثــر مــن  320نــوع ســاح مختلــف ،بمــا يف ذلــك املروحيــات.
كان متطوعــو الخــوذ البيضــاء خــال الســنوات املاضيــة املســتجيبون األوائــل لالســتهدافات العســكرية الروســية.
إذ اســتجابت ملــا مجموعــه  5,586هجــوم عســكري روســي أســفرت عــن  4,018قتيــل و 8,272جريــح يف صفــوف
املدنييــن ،كمــا فقــدت فــرق الخــوذ البيضــاء  36متطوعــا وجــرح  163آخريــن ىلع يــد القــوات الروســية خــال
األعــوام الســتة املاضيــة.
نصــت “لجنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة املعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية” ،التــي أنشــأها مجلــس حقــوق
ّ
اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة يف  ،2011يف تقريــر صــدر يف آذار /مــارس  ،2020للمــرة األولــى صراحــة تــورط روســيا
يف هجمــات غيــر قانونيــة ىلع البنيــة التحتيــة املدنيــة يف ســوريا ،قائلــة إنهــا ترقــى إلــى جرائــم حــرب.
كمــا أعلنــت لجنــة التحقيــق مــرة أخــرى يف تقريــر ُســ ِّلم إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان يف تمــوز /يوليــو 2020
ضلــوع النظــام الســوري وحلفائــه يف هجمــات غيــر قانونيــة ىلع البنيــة التحتيــة املدنيــة ترقــى إلــى جرائــم
الحــرب ،وأضافــت لجنــة التحقيــق إن الهجمــات التــي يشــنها النظــام الســوري وحلفائــه كانــت واســعة النطــاق
ومنهجيــة ،ترقــى إلــى مرتبــة الجرائــم ضــد اإلنســانية.
مــن الجديــر بالذكــر أن األعــداد واإلحصــاءات الــواردة يف هــذا التقريــر ،تشــمل فقــط االعتــداءات التــي اســتجابت
لهــا فــرق الخــوذ البيضــاء،يف الفتــرة املمتــدة مــن األول مــن تشــرين األول  2015حتــى الثانــي عشــر مــن شــهر
أيلــول عــام  , 2021كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى األثــار الكارثيــة الناتجــة عــن اســتخدام األســلحة الروســية املوجهــة
(كراســنوبول) التــي يتــم اســتخدامها خــال الفتــرة املاضيــة بشــكل مكثــف يف الشــمال الســوري.
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المخطط الزمني لالستهدافات العسكرية الروسية
بلــغ عــدد االســتهدافات العســكرية الروســية التــي اســتجابت لهــا فــرق الخــوذ البيضــاء خــال الســنوات الســت
املاضيــة  5,586اســـتهدافًا .حيــث شــهد عــام  2019العــدد األكبــر مــن الهجمــات الروســية البالــغ  1567هجومــا ،كما
شــهد شــهر شــباط  2020العــدد األكبــر مــن الهجمــات  388هجومــا روســيًا.

 36شهيد
 163جريح

مــن متطوعــي الخــوذ البيضاء
ىلع يــد القــوات الروســية

شكل :01املخطط الزمني لالعتداءات العسكرية الروسية من  2015 / 10 / 1إلى 2021 / 09 / 12
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االعتداءات الروسية حسب المحافظات
شــملت االعتــداءات الروســية  1,088قريــة وبلــدة ومدينــة يف ثمــان محافظــات ،وهــو ما يؤكد االســتهداف الروســي
املمنهــج لجميــع املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام ،وليــس فقــط لقــوات املعارضــة املســلحة كمــا تدعــي
الحكومــة الروســية  .صبــت القــوات الروســية جــام غضبهــا ىلع محافظــــة ادلــــب التــي تعرضــت للعــــدد األكبــر
مــــن االعتداءات العســــكرية الروسية حيــــث بلــغ عددهــــا  3,375اعتداء ،بنسبة  % 60مــــن مجمــل الهجمــات
 ،تلتهــا محافظــــة حلــــب بمــا مجموعــــه  1,175اعتـــداء ،بنســبة  ،% 21ثــم محافظة حمــاة  521اعتداء،كما شــملت
االعتــداءات الروســية كذلــك محافظــات ريــف دمشــق ودرعــا ،وحمــص والالذقيــة ودمشــق خــال األعــوام املاضيــة.

توزع االستهدافات الروسية وفق المرفق المدني المستهدف
أدت األعمــال العدائيــة الروســية التــي اشــتملت ىلع اســتخدام األســلحة املتنوعــة ،إلــى دماركبيــريف البنيــة
التحتيــة املدنيــة للمناطــق املســتهدفة ،ممــا فاقــم الوضــع اإلنســاني املتــردي أص ـ ً
ا .دأبــت الهجمــات الجويــة
الروســية بصفــة متكــررة ىلع اســتهداف املدنييــن يف منازلهــم وحقولهــم وأماكــن عملهــم ،إضافـ ً
ـة للمواقــع
املدنيــة بمــا يف ذلــك املستشــفيات واألســواق واملــدارس ومخيمــات املهجريــن قســريًا والكثيــر مــن املواقــع
املشــمولة يف قوائــم األمــم املتحــدة لفــض االشــتباك.
تركــزت الهجمــات الروســية ىلع مراكــز املــدن ومنــازل املدنييــن واملرافــق الحيويــة ،بهــدف تهجيــر املدنييــن
وتدميــر كافــة أشــكال الحيــاة التــي تدعــم اســتقرارهم ،حيــث اســتهدفت  68٪مــن الهجمــات منــازل املدنييــن
بواقــع ( 3,806هجومــا) ،أســفرت عــن مقتــل  3,198مدنيــا ،بينهــم  991طفــ ً
ا و 648ســيدة ،تلتهــا االســتهدافات
لألراضــي الزراعيــة بنســبة  16٪مــن اجمالــي الهجمــات ( 885هجومــا) يتــم تنفيــذ معظمهــا خــال مواســم الحصاد
اليقــاع الضــرر األكبــر ىلع الصعيديــن البشــري واالقتصــادي ىلع املواطنيــن مــن خــال منعهــم مــن االســتفادة مــن
محاصيلهــم واإلضــرار باملحاصيــل االســتراتيجية وتعزيــز سياســة انعــدام األمــن الغذائــي لســكان هــذه املناطــق
واجبارهــم ىلع النــزوح ومغــادرة أراضيهــم ومســاكنهم ,والتــي أســفرت عــن مقتــل  99شــخصًا ،بينهــم  27طفــل
و 13ســيدة حيــث تهــدف هــذه االعتــداءات املمنهجــة إلــى  ،ومــن ثــم الطــرق  6٪بواقــع ( 330هجومــا) ،أســفرت
عــن مقتــل  120شــخصًا ،بينهــم  22طفــل و 10نســاء.
كمــا اســتهدفت الهجمــات الروســية ىلع نحــو ممنهــج املرافــق املدنيــة العامــة التــي تنــص كافــة املواثيــق
الدوليــة ىلع تحييدهــا يف النزاعــات ،حيــث تعرضــت املشــايف ملــا مجموعــه  70اعتــداء أدت لخــروج معظمهــا
مــن الخدمــة بعــد تدميــر املبانــي واملعــدات ،ىلع الرغــم مــن أن إحداثيــات معظــم هــذه املواقــع هــي ضمــن
مناطــق يجــري بهــا فــض االشــتباك بيــن األمــم املتحــدة وروســيا .حيــث أدت االعتــداءات ىلع املشــايف إلــى
مقتــل  15مدنيــا وجــرح  82آخريــن.
كذلــك طالــت الهجمــات الغابــات ( 65هجومــا) ومراكــز وفــرق الخــوذ البيضــاء ( 64هجومــا) ،واألســواق الشــعبية
( 53هجومــا) ،وتعرضــت املــدارس إلــى ( 46هجومــا) ،كمــا اســتهدفت االعتــداءات الروســية املســاجد واملخابــز
ومخيمــات النازحيــن وغيرهــا مــن املنشــآت العامــة.
تمثــل جميــع هــذه االعتــداءات انتهــاكًا للقانــون اإلنســاني الدولــي ،أو قوانيــن الحــرب ،التــي تقــر بــأن املدنييــن
قــد يتضــررون نتيجــة للهجمــات املشــروعة ،لكنــه يلــزم جميــع األطــراف املتحاربــة بتوجيــه الهجمــات ىلع
األهــداف العســكرية ،والتمييــز بيــن املدنييــن واملقاتليــن ،واتخــاذ جميــع االحتياطــات املمكنــة لتجنــب إلحــاق
الضــرر باملدنييــن أو األعيــان املدنيــة ،وأال تتســبب الهجمــات بأضــرار غيــر متناســبة للمدنييــن .كمــا يظــل الســكان
محمييــن بموجــب “القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان” ،وال ســيما “العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق املدنيــة
والسياســية” ،و”العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة”.
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شكل :02توزع االستهدافات العسكرية الروسية وفق املرفق املدني املستهدف

خريطة املرافق املدنية املستهدفة
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ضحايا العدوان الروسي من المدنيين
أدت االســتهدافات الروســية التــي اســتجابت لهــا فــرق الخــوذ البيضــاء ملختلــف مناطــق ســوريا ىلع مــدى
األعــوام الســتة املاضيــة ملقتــل وجــرح أكثــر مــن  12,000مدنــي ،حيــث انتشــل متطوعــو الخــوذ البيضــاء خــال
هــذه االســتجابات  4,018قتيــل ،مــن ضمنهــم  1,152طفــل و 750امــرأة ,علمــا أن هــذه األعــداد تتعلــق باالصابــات
لحظــة تنفيــذ االســتجابة وال تشــمل الجرحــى الذيــن يتوفــون متأثريــن بإصابتهــم أو القتلــى الذيــن ال توثقهــم
فــرق الدفــاع املدنــي ،كمــا أســعف متطوعــو الخــوذ البيضــاء  8,272جريحــا أصيبــوا جــراء الغــارات الروســية ،مــن
ضمنهــم  2,106طفــ ً
ا و 1,699امــرأة.
شكل :03املخطط الزمني ألعداد الضحايا املدنيين نتيجةَ االستهدافات الروسية
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استهداف القوات الروسية

لمراكز ومتطوعي الخوذ البيضاء

واصلــت القــوات الروســية اســتهداف مراكــز وعناصــر الخــوذ البيضــاء ،حيــث اســتهدفت القــوات الروســية بشــكل مباشــر 59
ممــا أســفر
مركــزًا مــن مراكــز الخــوذ البيضــاء و العديــد مــن الفــرق بالغــارات املزدوجــة أثنــاء عملهــم بإنقــاذ أرواح املدنييــن ّ
عــن استشــهاد  36متطــوع  ،كمــا جــرح  163متطوعــا مــن عناصــر الخــوذ البيضــاء.
شـــهد عـــام  2017العـــدد األكبر مـــن الضحايـا مـــن املتطوعين إذ استشـهد فيـه  12متطوعـــا ،ثمانية منهم يف شهر نيسان،
كما أصيــب خالله  55متطوعـــا.
كمــا خلصــت منظمــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق اإلنســان والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان وغيرهــا مــن املنظمــات غيــر
الحكوميــة إلــى أن روســيا والنظــام اســتهدفا العامليــن يف مجــال اإلغاثــة واملســاعدات اإلنســانية مثــل منظمــة الدفــاع
املدنــي (الخــوذ البيضــاء) أثنــاء محاولــة إنقــاذ الضحايــا يف املجتمعــات املتضــررة.
شكل :04شهداء ومصابي الخوذ البيضاء نتيجة االستهدافات الروسية

خريطة استهدافات فرق ومراكز الخوذ البيضاء
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المجازر المرتكبة من قبل
القوات الروسية

اســتجابت فــرق الخــوذ البيضــاء ملــا مجموعــه  260مجــزرة ارتكبتهــا القــوات الروســية منــذ بــدء تدخلهــا العســكري
املباشــر لصالــح قــوات النظــام يف  30أيلــول  ،2015أدت تلــك املجــازر ملقتــل  2,752مدنيــا بينهــم  864طفــل و551
امــرأة ،وإصابــة 3,348آخريــن ،بينهــم  862طفــل ،و 751امــرأة .ارتكبــت معظــم املجــازر خــال اســتهداف منــازل
املدنييــن واألســواق واألماكــن املكتظــة ،بهــدف إيقــاع أكبــر عــدد ممكــن مــن املدنييــن .كان الطيــران الروســي
مســؤوالً عــن  250مجــزرة ،كمــا اســتخدمت القــوات الروســية القنابــل العنقوديــة يف عشــرة مجازرمنهــا .

سياسة األرض المحروقة:
اتبعــت روســيا سياســة األرض املحروقــة ىلع مــدى الســنوات الســت املاضيــة ،وتنوعــت األســلحة املســتخدمة
بالهجمــات ىلع املدنييــن مــن قبــل القــوات الروســية ،وكان غالبيتهــا العظمــى بالغــارات الجويــة .حيــث
اســتجابت فــرق الدفــاع املدنــي ملــا مجموعــه  5,580غــارة جويــة روســية ،اســتخدم يف 319هجومــا منهــا القنابــل
العنقوديــة املحرمــة دوليــا ،وكذلــك اســتخدمت األســلحة الحارقــة يف  130هجومــا ،كذلــك شــنت روســيا أربــع
ضربــات باســتخدام طائــرات دون طيــار ،وهجوميــن باســتخدام صواريــخ أرض أرض مــن البــوارج الحربيــة.
كمــا تواصــل روســيا تزويــد النظــام الســوري بمختلــف أصنــاف األســلحة التــي يســتخدمها يف قتــل املدنييــن،
وأحدثهــا قذائــف مدفعيــة موجهــة بالليــزر مــن نــوع (كراســنوبول)وهي ذات دقــة عاليــة تســتخدمها قــوات
النظــام يف اســتهداف املدنييــن وفــرق الخــوذ البيضــاء  ،مــا أدى لوقــوع عــدد كبيــر مــن الضحايــا خــال أشــهر
حزيــران وتمــوز وآب مــن عــام  2021نتيجــة اســتخدام قــوات النظــام هــذا النــوع مــن الســاح ،بغيــة إيقــاع أكبــر
عــدد ممكــن مــن الضحايــا.
اســتهدفت القــوات الروســية الصحفييــن لدورهــم يف كشــف جرائمهــا إذ وثقــت لجنــة حمايــة الصحفييــن
ومراســلون بــا حــدود مقتــل اثنيــن مــن الصحفييــن الســوريين ىلع يــد القــوات الروســية .إذ قتلــت غــارة جويــة
روســية عبــد الناصــر حــاج حمــدان يف  20شــباط  /فبرايــر  2020 -أثنــاء توثيقــه قصــف معرة النعســان يف شــمال
محافظــة إدلــب .كمــا قتلــت غــارة جويــة روســية أخــرى املصــور املســتقل أمجــد أنــس اكتاالتــي يف  4شــباط/
فبرايــر  2020 -يف أريحــا جنــوب إدلــب.

االعتداءات الروسية بعد اتفاق وقف إطالق النار

في  5آذار 2020

شــنت القــوات الروســية وقــوات النظــام الســوري وامليليشــيات املواليــة لــه يف نيســان /أبريــل  2019حملــة
عســكرية ىلع محافظــة ادلــب واملناطــق املحيطــة بهــا يف شــمال غــرب ســوريا ىلع مــدى  11شــهرًا ،متجاهليــن
أرواح نحــو  3مالييــن مدنــي يف املنطقــة ،كثيــر منهــم مــن املهجريــن ســابقًا مــن مدنهــم وقراهــم ،ممــا أســفر
عــن مقتــل أعــداد كبيــرة مــن املدنييــن والتهجيــر القســري ملئــات اآلالف قبــل التوصــل لوقــف إطــاق النــار يف
مــارس/آذار .2021
اعتبــرت منظمــة رصــد حقــوق اإلنســان الدوليــة يف تقريــر بعنــوان “عــم يســتهدفوا الحيــاة بإدلــب” أن هــذه
الهجمــات تكشــف عــن انتهــاكات متكــررة لقوانيــن الحــرب كانــت ىلع مــا يبــدو جرائــم حــرب ،وقــد ترقــى إلــى
جرائــم ضــد اإلنســانية .كمــا أضــرت الهجمــات بشــكل خطيــر بحقــوق الســكان يف الصحــة ،والتعليــم ،واملســتوى
املعيشــي الالئــق ،بمــا يشــمل الغــذاء ،واملــاء ،والســكن.
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كمــا أكــدت املنظمــة يف التقريــر الــذي يوثــق  46هجومــا بريــا وجويــا أصابــت بشــكل مباشــر أو ألحقــت أضــرارا غيــر
مباشــرة باألعيــان املدنيــة والبنيــة التحتيــة يف إدلــب يف انتهــاك للقانــون اإلنســاني الدولــي أو قوانيــن الحــرب
أنــه“ :يف كل مــن الوقائــع الـــ  ،46لــم تجــد هيومــن رايتــس ووتــش أي دليــل ىلع وجــود أســلحة ،أو معــدات أو
أفــراد عســكريين للمعارضــة حينهــا يف املناطــق التــي تعرضــت للهجــوم.
وأضافــت هيومــن رايتــس ووتــش أنــه مــن بيــن القــادة املدنييــن والعســكريين الســوريين والــروس الذيــن قــد
يتحملــون مســؤولية القيــادة عــن االنتهــاكات خــال هجــوم إدلــب  2020-2019بشــار األســد و فالديميــر بوتيــن،
وهمــا القائــدان العامــان لقواتهمــا املســلحة.
وىلع الرغــم مــن وقــف إطــاق النــار الــذي تــم إقــراره يف مــارس/آذار عقــب لقــاء الرئيســين التركــي والروســي
وتوصلهمــا إلــى اتفــاق لوقــف إطــاق النــار  ،اســتمرت روســيا يف أعمالهــا العدائيــة ،إذ نفــذت القــوات الروســية
 155اعتــداء منــذ وقــف إطــاق النار,تــم خــال بعضهــا اســتهداف مناطــق محاذيــة للنقــاط العســكرية التركيــة
كمــا حــدث خــال االعتــداءات بتاريخــي  22و  23تمــوز  , 2021حيــث كانــت الحقــول الزراعيــة الهــدف األول للقــوات
الروســية بواقــع  72اعتــداء ،كمــا اســتهدف  40اعتــداء منــازل املدنييــن .أســفرت تلــك االعتــداءات الروســية عــن
مقتــل  57مدنيــا بينهــم امــراة وطفليــن ،وجــرح  178مدنيــا ،بينهــم تســع نســاء و 29طفــل.
تحمــل مســؤولياته وحمايــة املدنييــن يف ســوريا ،والســعي الجــاد ملحاســبة
ينبغــي ىلع املجتمــع الدولــي
ّ
روســيا ىلع جرائــم الحــرب التــي ارتكبتهــا ىلع مــدى ســت ســنوات يف ســوريا ،والتــي شــملت قتــل املدنييــن
وتدميــر البنيــة التحتيــة ،وقصــف املشــايف ،واملــدارس واألســواق الشــعبية .إنّ اســتمرار الصمــت الدولــي سيشــجع
روســيا ىلع التمــادي يف اســتهداف املدنييــن وتهديــد حيــاة أكثــر مــن  4مالييــن مدنــي يف شــمال غربي ســوريا.

 155اعتداء منذ وقف إطالق النار
خريطة :االعتداءات الروسية منذ وقف إطالق النار
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ومن أحياها
فكأنما أحيا
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