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أوالً :املقدمة
أعقــب اإلعــان الرســمي عــن الرضبــات الروســية داخــل األرايض الســورية بتاريــخ  30أيلول/ســبتمرب  2015إصــدار تقريــر موجــز
مــن قبــل مركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا ،رصــد فيــه الهجــات التــي حدثــت يف ذلــك اليــوم وتحديــدا ً يف قــرى وبلــدات ريــف
حمــص الشــايل (الزعفرانــة وتلبيســة والرســن) ،وقــد خلفــت تلــك الهجــات مقتــل ( )43مدنيـاً بينهــم ( )9أطفــال و ( )7نســاء
اســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا توثيقهــم باالســم والتحقــق منهــم مــع مراســل املركــز يف ريــف حمــص الشــايل.
"ويف تاريــخ  3ترشيــن األول  2015قامــت مراســلة قنــاة روســيا اليــوم (شــرين العــي) بنــر تقريــر تؤكــد فيــه أن أوىل الغــارات
الروســية شُ ـ ّنت عــى الريــف الشــايل مــن حمــص ،مضيفــة أ ّن املنطقــة تشــهد تواجــدا ً كب ـرا ً لتنظيــم داعــش وجبهــة النــرة،
وأكــ ّدت أن مدينــة تلبيســة تــ ّم اســتهدافها إضافــة إىل منطقــة املشــ ّجر الجنــويب ".وكــا ذُكــر آنفــاً فقــد كان مركــز توثيــق
االنتهــاكات أكـ ّد يف تقريــره األول واســتنادا ً إىل شــهادات شــهود العيــان وتقريــر املراســل امليــداين أن الطائـرات الروســية هــي التــي
قصفــت مــدن وبلــدات (الزعفرانــة وتلبيســة والرســن) ،ونتــج عــن القصــف مقتــل( )43مدني ـاً بينهــم العديــد مــن األطفــال.
وبحســب نشــطاء املنطقــة فأنّــه ال يوجــد أي حضــور لتنظيــم الدولــة اإلســامية "داعــش" يف املناطــق املســتهدفة.
أي الفــرة الواقعــة مــا بــن
أ ّمــا هــذا التقريــر الخــاص فهــو يغطــي التحقيــق يف ثالثــن يوم ـاً مــن الرضبــات الجويّــة الروســية ّ
يومــي  30أيلول/ســبتمرب  2015حتــى و  30ترشيــن األول/أكتوبــر ( 2015أي الشــهر األول مــن الرضبــات العســكرية الروســية يف
ســوريا) وهــو يغطــي فقــط الرضبــات العســكرية التــي نجــزم بــأ ّن القــوات الروســية الجويــة قامــت بهــا ضـ ّد أهــداف ومواقــع
خاصــة يتبعهــا املركــز حيــال توثيــق العمليــات العســكرية ،وســوف يتــم الحديــث بالتفصيــل
مدنيــة بحتــة اســتنادا ً إىل منهجيــة ّ
عــن الرضبــات التــي يغطيهــا التقريــر والتــي بلــغ عددهــا ( )24رضبــة ،مــع قامئــة ملحقــة بأســاء الضحايــا املدنيــن ممــن
اســتطاع املركــز توثيقهــم والتحقــق منهــم وخاصــة األطفــال والنســاء ،ومــن املهــم اإلشــارة إىل أ ّن هــذا التقريــر ال يغطــي الرضبــات
الجويــة التــي قــام بهــا ســاح الجــو التابــع للحكومــة الســورية ســواء بالطـران الحــريب أو الطـران املروحــي (الح ّوامــات) طــوال
املـ ّدة املذكــورة ،والتقريــر أيضـاً ال يغطــي الرضبــات الجويــة التــي تقــوم بهــا قــوات التحالــف الــدويل بقيــادة الواليــات املتحــدة
األمريكيــة يف ســوريا ضــد تنظيــم الدولــة اإلســامية "داعــش" .وســوف نقــوم بإصــدار تقاريــر الحقــة بهــذا الشــأن ،وللمزيــد مــن
املعلومــات ميكنــم زيــارة املوقــع الرســمي للمركــز.
وقــد تــم اســتبعاد جميــع األهــداف التــي تبـ ّـن للمركــز أنّهــا ذات طبيعــة عســكرية (وكانــت باملئــات) ،حتــى تلــك التــي وردت
تقاريــر عــن اســتخدام القــوة الغــر متناســبة و/أو قــوة مفرطــة فيهــا .وأثنــاء إعــداد هــذا التقريــر الحــظ فريــق البحــث أن أكــر
مــن  % 90مــن الهجــات التــي قــام بهــا الط ـران الــرويس ن ّفــذت يف مناطــق غــر خاضعــة لســيطرة تنظيــم الدولــة اإلســامية
"داعــش" ويف معظــم هجــات ريــف الالذقيــة و حلــب وريفهــا وريــف حــاه وإدلــب وريفهــا وريــف دمشــق كانــت ضـ ّد فصائــل
مناهضــة للحكومــة الســورية منهــا مــن يتبــع للجامعــات اإلســامية ومنهــا مــن هــو منضــوي تحــت رايــة املعارضــة املس ـلّحة
والجيــش الســوري الحــر.
وأيض ـاً ،فمــن األهميــة مبــكان اإلشــارة إىل أن هــذا التقريــر ال يغطــي ع ـرات الهجــات التــي مل نتمكــن مــن إج ـراء تحقيــق
مفصــل ودقيــق حولهــا بالرغــم مــن أن املصــادر العا ّمــة ،ســواء أكانــت وســائل اإلعــام أو املكاتــب اإلعالميــة الثوريــة أو وســائل
ّ
التواصــل اإلجتامعــي أو التنســيقيات قــد تح ّدثــت عــن ســقوط مدنيــن يف تلــك الهجــات والتأكيــد عــى أنّهــا قــد ن ّفــذت مــن قبــل
الطـران الــرويس ،إال إ ّن املركــز مل يســتطع الخــوض فيهــا بســبب صعوبــة الوصــول إىل عـ ّدة مصــادر عــن الهجــوم الواحــد ،كــون أن
املناطــق التــي تخضــع للرضبــات تعــاين مــن نقــص يف املعلومــات وخطــورة تنقــل النــاس وشــبه انعــدام التيــار الكهربــايئ وشــبكة
اإلنرتنــت ،إضافــة إىل الســبب األهــم وهــو حالــة الرعــب التــي يعيشــها النشــطاء واألهــايل مــن الرضبــات الروســية الكثيفــة ضمــن
ـأي حــال
األرايض الســورية مــا دفــع العديــد منهــم إىل تغيــر مــكان إقامتهــم والنــزوح إىل أماكــن أكــر أمنـاً ،وال يعنــي ذلــك بـ ّ

 -1روسيا اليوم 30 ،أيلول " 2014بيان من قبل الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية" https://www.youtube.com/watch?v=qblmOvkV9KM
 -2مركز توثيق االنتهاكات يف سوريا (" ،)2015تقرير موجز حول الهجامت العسكرية لسالح الطريان الرويس يف سوريا"  30أيلول 2015
http://www.vdc-sy.info/pdf/reports/1444252328-Arabic.pdf
 -3انظر قناة روسيا اليوم 3 ،ترشين الثاين  ،2015تقرير للمراسلة شريين العيل بعنوان ( آريت قرب مناطق القصف الرويس) https://www.youtube.com/watch?v=KuJ1YhTz5NQ
 -4للمزيد أنظر :املوقع الرسمي ملركز توثيق االنتهاكات يف سوريا ،ضحايا يوم  30أيلول  2015يف محافظة حمص.
 -5من بني الرضبات التي نفّذتها القوات الروسية هجمة بواسطة صواريخ بعيدة املدى.
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مــن األحــوال أ ّن تلــك الرضبــات كانــت مو ّجهــة ضـ ّد أهــداف عســكرية كــا زعمــت وزارة الدفــاع الروســية أنّهــا اســتهدفت مواقــع
عســكرية يف "جميــع رضباتهــا" والتــي أعلنــت عنهــا بتاريــخ  30ترشيــن األول/أكتوبــر  2015حيــث قالــت أنّهــا أخرجــت طائراتهــا
( )1400مــرة خــال شــهر مــن العمليــات ،ود ّمــرت خاللهــا أكــر مــن ( )1600موقعـاً "لإلرهابيــن" يف ســوريا.
أ ّما تلك الهجامت التي نقصدها (والتي مل نستطع الخوض فيها) فقد بلغ عددها ( )81رضبة وكانت عىل التوايل:
القصــف عــى بلــدة الهبيــط يف ريــف إدلــب الجنــويب بتاريــخ  1ترشيــن األول/أكتوبــر  .2015القصــف عــى قريــة تـ ّـل الســلطان يف
ريــف حلــب بتاريــخ  12ترشيــن األول/أكتوبــر  ،والقصــف عــى مدرســة جبــل عـزام يف ريــف حلــب يف التاريــخ نفســه .القصــف
عــى عــن الروز يف محافظــة إدلــب بتاريــخ  13ترشيــن األول/أكتوبــر  ،والقصــف عــى قريــة تــل الســلطان التابعــة لريــف معــرة
النعــان يف إدلــب يف اليــوم نفســه.
القصــف عــى تحيتايــا يف خــان شــيخون يف ريــف إدلــب بتاريــخ  14ترشيــن األول/أكتوبــر ،والقصــف عــى منطقتــي الجبــول وتــل
ســبيعن يف ريــف حلــب يف نفــس اليــوم .القصــف عــى طريــق التوامة-األتــارب يف ريــف حلــب بتاريــخ  15ترشيــن األول/أكتوبــر ،
والقصــف عــى مناطــق الزربــة وزيتــان وقريــة الســابقية يف ريــف حلــب يف نفــس التاريــخ .القصــف عــى الزربــة يف ريــف حلــب
بتاريــخ  16ترشيــن األول/أكتوبــر  ،والقصــف عــى قريــة كفــر كرمــن يف ريــف ادلــب ،والقصــف عــى أحــد املســاجد يف تــر معلــة
يف ريــف حمــص الشــايل يف نفــس اليــوم.
القصــف عــى مشــفى يف قريــة الزربــة بريــف حلــب يف تاريــخ  17ترشيــن األول/أكتوبــر ،والقصــف عــى مــرج الســلطان ونــوال
والركابيــة والنشــابية وبزينــة وحرســتا يف الغوطــة الرشقيــة يف نفــس التاريــخ .القصــف عــى مشــايف يف الحــارض والعيــس يف ريــف
حلــب الجنــويب بتاريــخ  18ترشيــن األول/أكتوبــر ،والقصــف عــى قريــة الشــيخ عــي يف ريــف حلــب يف نفــس التاريــخ .والقصــف
عــى الغنطــو يف ريــف حمــص يف نفــس اليــوم .القصــف عــى مدينــة البــاب يف ريــف حلــب الشــايل بتاريــخ  19ترشيــن األول/
أكتوبــر ،والقصــف عــى بيانــون وحيــان وحريتــان وعنــدان يف ريــف حلــب الشــايل يف نفــس التاريــخ ،والقصــف عــى كفــر كرمــن
يف ريــف إدلــب أيضـاً.
القصــف عــى بلــدة رسمــن يف إدلــب بتاريــخ  20ترشيــن األول/أكتوبــر ،والقصــف عــى خــان طومــان وقريــة الزربــة بريــف
حلــب ،وقصــف مناطــق الحــارض وتــل حجــار ومطحنــة الفيصــل وأطـراف تــل رفعــت يف ريــف حلــب يف نفــس التاريــخ ،إضافــة إىل
قصــف قريــة الرهجــان يف ريــف حــاه .القصــف عــى مدينــة الرســن يف ريــف حمــص الشــايل بتاريــخ  21ترشيــن األول/أكتوبــر.
القصــف عــى بيانــون يف ريــف حلــب بتاريــخ  22ترشيــن األول/أكتوبــر ،والقصــف عــى بيانــون والحــارض والزربــة وأورم الكــرى
وطريــق الدانــا يف ريــف حلــب ،والقصــف عــى الغنطــو وتــر معلــة والــدراة الكبــرة وتلبيســة يف نفــس اليــوم يف ريــف حمــص.
القصــف عــى خــان طومــان والزربــة وخالصــة والعيــس وزيتــان والقـرايص والحويــز وبقرقــوم يف ريــف حلــب بتاريــخ  23ترشيــن
األول/أكتوبــر .والقصــف عــى قريــة العرفــة يف ريــف حــاه (مخيــم للنازحــن) يف التاريــخ نفســه .القصــف عــى زيتــان يف ريــف
حلــب بتاريــخ  24ترشيــن األول/أكتوبــر  ،والقصــف عــى اللطامنــة يف حــاه وتــر معلــة يف حمــص يف نفــس اليــوم .القصــف
عــى قريــة الشــيخ بركــة (ســنجار إدلــب) بتاريــخ  25ترشيــن األول/أكتوبــر  ،والقصــف عــى مدرســة العيــس وجامــع زيتــان يف
نفــس التاريــخ.
القصــف عــى كفرنبــل يف إدلــب بتاريــخ  26ترشيــن األول .القصــف عــى الزربــة وخالصــة وخــان طومــان يف ريــف حلــب الجنــويب
يف  27ترشيــن األول ،والقصــف عــى قريــة كفرجــون يف ريــف حلــب الغــريب ،وقصــف قريــة عامــرة يف خــان شــيخون يف ريــف
إدلــب يف نفــس اليــوم ،والقصــف عــى بانــص بريــف حلــب الجنــويب ،والقصــف عــى قريــة تــر معلــة وتلبيســة يف ريــف حمــص
الشــايل يف نفــس اليــوم وتــل حايــا والطيميــم بريــف حلــب الجنــويب ومنطقــة اللطامنــة يف حــاه ومعــرة النعــان يف إدلــب.
القصــف عــى عـ ّدة أحيــاء يف حلــب وريــف دمشــق بتاريــخ  30ترشيــن األول .2015

 -6للمزيد أنظر :قناة روسيا اليوم 30 ،ترشين األول  ،2015إعالن لهيئة اإلركان الروسية ممثلة برئيسها "أندريه كارتابالوف".
https://goo.gl/CaXKsR
 -7ميكن أن يش ّن الطريان الحريب رضبات عىل أكرث من موقع خالل الغارة الواحدة والتي نقصد بها فب التقرير الطلعة الجوية يف أماكن أخرى يف هذا التقرير.
 -8ورد إىل مركز توثيق االنتهاكات أ ّن هنالك عرشة قتىل سقطوا يف هذا الهجوم.
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مركز توثيق اإلنتهاكات يف سوريا

تقرير خاص حول الضربات العسكرية الروسية يف سوريا

ثانيًا :املنهجية
اعتمــد التقريــر يف منهجيتــه عــى أكــر مــن ( )42شــهادة ومقابلــة ،ســواء تلــك التــي أجريــت يف الداخــل الســوري بشــكل مبــارش
مــن قبــل مراســي املركــز امليدانيــن ،أو مــن قبــل باحثــي املركــز اآلخريــن عــر الســكايب مــع عــدد كبــر مــن األشــخاص مــن
شــهود عيــان ناجــن و أطبــاء و عاملــن يف مجــال اإلغاثــة ،و أعضــاء مــن الدفــاع املــدين الســوري و مــن العاملــن يف مراصــد
املراقبــة املنتــرة عــى طــول املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام والخاضعــة لســيطرة الفصائــل املناهضــة للحكومــة أو لقــوات
املعارضــة املس ـلّحة.
ومبــوازاة ذلــك قــام فريــق البحــث بتحليــل مئــات مقاطــع الفيديــو والصــور عــن أكــر مــن ( )105رضبــة جويــة  /هجــوم متّــت
مراقبتهــا بعنايــة شــديدة ،وتــم اســتبعاد الرضبــات التــي كان مــن الواضــح جــدا ً أ ّن املنفذيــن هــم قــوات الحكومــة الســورية أو
قــوات التحالــف الــدويل (حيــث أ ّن هــذا التقريــر يغطــي تحديــدا ً الرضبــات الروســية يف شــهر كامــل ،أي منــذ بدايتهــا يف يــوم 30
أيلول/ســبتمرب  2015حتــى يــوم  30ترشيــن األول/أكتوبــر  .)2015وتــم اســتبعاد جميــع الرضبــات التــي تـ ّم توجيههــا إىل أهــداف
عســكرية رصفــة ،ســواء التابعــة لقــوات املعارضــة املســلحة أو املجموعــات املسـلّحة األخــرى أو تنظيــم داعــش كــا ذكرنــا آنفـاً ،إال
أ ّن امللفــت أن الرضبــات التــي اســتهدفت قواعــد أو مقـرات عســكرية كانــت نســبتها الســاحقة تحــدث يف املناطــق غــر الخاضعــة
لســيطرة تنظيــم الدولــة اإلســامية "داعــش" .وكانــت عمليــة التحقيــق يف كل حادثــة أثنــاء البحــث تتــم كالتــايل:
تـ ّم عمــل اســتامرات خاصــة عــن الرضبــات الروســية ،وتـ ّم تكليــف فريــق مــن الباحثــن مبراقبــة الرضبــات وتوثيقهــا بشــكل يومــي
منــذ بدايتهــا بتاريــخ  30أيلول/ســبتمرب  ،2015وكانــت االســتامرة تتألــف مــن مجموعــة كبــرة مــن األســئلة وخاصــة تلــك املتعلقــة
بكيفيــة التعــرف عــى نــوع الطائــرة وفيــا إذا كانــت طـران رويس أم طـران مختلــف ،ومــن خــال البحــث واملتابعــة توصلنــا إىل
بعــض النتائــج الهامــة:
أي أ ّن
النســبة الســاحقة مــن عمليــات القصــف التــي قامــت بهــا القــوات الجويــة الروســية كانــت تتــم مــن قبــل رسب طائـراتّ ،
عــدد الطائـرات املشــاركة يف كل هجــوم كان أكــر مــن طائــرة ،وقــد أجمــع معظــم مــن قابلهــم مركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا
أنّهــم بــدأوا بتمييــز الطـران الــرويس مــن خــال عـ ّدة أمــور جديــدة أخــرى عــدا عــن نقطــة الــرب ،منهــا شــكل الطائــرة ورسعتهــا
العاليــة جــدا ً وارتفاعهــا الشــاهق وش ـ ّدة التدمــر التــي تســببه القنابــل التــي يتــم إلقاؤهــا وتحديــدا ً الفراغيــة منهــا ،وأيض ـاً
األنــواع الجديــدة مــن القنابــل ومنهــا القنابــل العنقوديــة (وســوف نــأيت عــى ذكرهــا بالتفصيــل يف هــذا التقريــر).
وبعــد توثيــق الرضبــة مــن قبــل فريــق باحثــي املركــز كانــت ت ُجــرى مقابــات محــددة ســواء مــع الناجيــن أو املراســلني امليدانيــن
التابعــن للمركــز أو أعضــاء الدفــاع املــدين أو األطبــاء  ....إلــخ ،حيــث كانــت تتــم مقاطعــة املعلومــات التــي يتـ ّم تزويــد املركــز بهــا
مــع معلومــات أخــرى حصــل املركــز عليهــا مــن املراصــد املنتــرة يف ســوريا ،وقــد أجــرى املركــز العديــد مــن املقابــات مــع عاملــن
يف مراصــد متنوعــة ملعرفــة املنهجيــة التــي يتبعونهــا هــم أيضـاً مــن أجــل الت ّعــرف عــى نــوع الطائـرات التــي يتـ ّم القصــف بهــا،
وكيــف يتـ ّم التعــرف عــى الطـران الــرويس منهــا ،فعــى ســبيل املثــال تـ ّم إجـراء مقابلــة مطولــة مــع "الراصــد" الــذي اختــار اســم
(نــادر أبــو محمــد –  40عامـاً) ،والــذي يعمــل يف أحــد املراصــد يف محافظــة إدلــب والــذي أفادنــا بالتــايل:
"بــادىء ذي بــدء كنــا نســتخدم الردايوهــات العاديــة "مــن النــوع القديــم" يف عمليــات رصــد الطائـرات الحكوميــة التــي تقصــف
القــرى والبلــدات الســورية ،وبعــد ذلــك ،ومــن خــال العديــد مــن املنشــقني والطياريــن املتقاعديــن ،اســتطعنا الحصــول عــى
أجهــزة أكــر تطــورا ً وتسـ ّمى "أجهــزة مســح إشــارة" ،والتــي نقــوم مــن خاللهــا بالدخــول إىل تــرددات الطائـرات التــي تقلــع مــن
ـكل مطــار
مطــارات مختلفــة متواجــدة يف محافظــات ســورية عديــدة منهــا :الالذقيــة وحــاه وحمــص ودمشــق والســويداء ،ولـ ّ
تــردد خــاص بعمليــة اإلقــاع (وهــو يكــون تــرددا ً خاص ـاً بعمليــة اإلقــاع فقــط) ،حيــث تتوجــه الطائــرة بعــد ذلــك إىل املــكان
املحــدد لهــا أو الــذي طُلبــت إليــه فيبــدأ العمــل عــى تــردد جديــد يتــم تزويــد الطائــرة بــه مــن خــال غــرف العمليــات العســكرية
لــكل منطقــة .وبعــد بــدء الرضبــات الروســية يف ســوريا يف  30أيلول/ســبتمرب  ، 2015بدأنــا باالســتعانة بالعديــد ممــن يتقــن اللغــة
الروســية ملســاعدتنا عــى التعــرف عــى املصطلحــات التــي يتداولونهــا ،وخاصــة عنــد لحظــة اإلقــاع يك يتــم تنبيــه األهــايل فــورا ً،
تــم رصــد ( )23رضبــة جويّــة اســتهدفت مقـرات عســكرية تابعــة للقــوات املناهضــة للحكومــة الســورية (غــر الواقعــة ضمــن األرايض التــي يســيطر عليهــا تنظيــم داعــش) وكان الرضبــات
مو ّجهــة ضــد فصائــل مختلفــة مثــل :حركــة أح ـرار الشــام اإلســامية ولــواء الصناديــد يف ريــف دمشــق و والفرقــة  13وفيلــق الشــام وجيــش املهاجريــن واألنصــار وجيــش املجاهديــن
والفرقــة الســاحلية األوىل وبعــض الكتائــب واأللويــة التابعــة للجيــش الســوري الحــر.
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وبعــد أ ّن بــدأت الرضبــات الروســية وتحديــدا ً يف محافظــة إدلــب انعدمــت تقريبـاً الطلعــات الجويــة التــي كانــت طائـرات النظــام
تقــوم بهــا ،وكان امللفــت يف الط ـران الــرويس أنّــه يقــوم بعمليــات اإلغــارة عــى شــكل رسب وليــس بشــكل منفــرد ،إضافــة إىل
النوعيــة املختلفــة للطائـرات الروســية املعروفــة عــن طائـرات النظــام املوجــودة ،ورسعتهــا الكبــرة والحجــم الــذي بــدا أكــر مــن
الطائـرات الســورية املوجــودة ،إضافــة إىل بــدء متريــر األوامــر باللغــة الروســية .أ ّمــا بالنســبة لعــدد املراصــد املوجــودة فهــي حــوايل
( )50مرصــدا ً مــن القلمــون بريــف دمشــق حتــى حلــب ،وعندمــا كانــت قــوات النظــام تــدرك أنّنــا نقــوم مبراقبتهــا عــن طريــق
هــذه املراصــد كان بعــض الطياريــن الذيــن يقصفــون بطائ ـرات امليــغ ( 21و  )23مث ـاً ال يصــدرون أصوات ـاً أثنــاء بــدء إقالعهــم
مــن املطــارات العســكرية".
وقــد أك ـ ّد العديــد ممــن متّــت مقابلتهــم أيض ـاً مــن قبــل مركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا أ ّن الط ـران الــرويس عــادة يســبقه
قــدوم طائــرة أو طائــريت إســتطالع ،أو تقــوم طائــرة حربيــة بإجـراء غــارات وهميــة تســبق عمليــة االنقضــاض عــى الهــدف ،بعكــس
طائـرات القــوات الجويــة الســورية والتــي كانــت يف معظمهــا تقصــف املناطــق املدنيــة بشــكل عشــوايئ ،وهــو أحــد أســباب ارتفــاع
نســبة املدنيــن الذيــن قضــوا بطائـرات قــوات الحكومــة الســورية.
وبعــد االنتهــاء مــن جميــع العمليــات املذكــورة كان يتــم مقارنــة املعلومــات املتوفــرة مــع أخبــار تــم نرشهــا مــن قبــل ع ـ ّدة
مواقــع روســية ،ســواء الرســمية منهــا أو الخاصــة ،حيــث كانــت تتــم مقارنــة أخبــار الرضبــات التــي كانــت ت ُنــر ســواء مــن قبــل
هيئــة األركان العامــة الروســية أو موقــع وزارة الدفــاع ،أو مواقــع محســوبة عــى الحكومــة الروســية مثــل قنــاة روســيا اليــوم ،أو
بعــض الصحفيــن الذيــن يقومــون بتغطيــة الغــارات الروســية مــن داخــل قاعــدة حميميــم يف مطــار باســل األســد يف مدينــة جبلــة
الســورية .ومــن ثــم يتــم مقاطعــة جميــع هــذه املعلومــات مــع بعضهــا البعــض واختيــار الهجــات املذكــورة يف هــذا التقريــر.
ينــر مركــز توثيــق االنتهــاكات بعــض التســجيالت التــي تــم تزويــد املركــز بهــا مــن قبــل املراصــد املنتــرة يف ســوريا وقــد متــت
مراجعتهــا مــع أحــد الخ ـراء يف اللغــة الروســية حتــى يتــم ترجمتهــا (هــذه املقاطــع تحديــدا ً س ـ ّجلت بتاريــخ  24و  25ترشيــن
األول/أكتوبــر : )2015
املقطــع األول يقــول" :ال أســتطيع العمــل .اآللــة ال تعمــل .ســنأيت إليــك 235 .اســتلمت الطــرد ال أســتطيع العمــل اآللــة معطلــة.
 235الوقــود عنــدي  10طــن".
املقطع الثاين يقول " :نفذت واحد ،بعد دقائق سأنفذ الثاين.
املقطع الثالث يقول" :نحن ال نعيق أحدا ً ،ميكن تنفيذ اإلنقضاض الثالث .مفهوم".
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مركز توثيق اإلنتهاكات يف سوريا

خاصة مبركز توثيق االنتهاكات يف سوريا.
بعض أشكال األجهزة التي تعتمد عليها املراصد املنترشة يف إدلب من أجل مراقبة ورصد حركة الطائرات الروسية .الصور ّ

تقرير خاص حول الضربات العسكرية الروسية يف سوريا

ثالثًا :التحديات
يف األيــام األوىل إلعــداد هــذا التقريــر كان مــن بــن أكــر التحديــات التــي واجههــا فريــق البحــث صعوبــة تحديــد هويــة الجهــة
التــي قامــت بالقصــف ،فلــم يكــن مــن الســهل مبــكان تحديــد فيــا إذا كان القصــف قــد ت ـ ّم مــن قبــل القــوات الحكوميــة
الســورية أو مــن قبــل الطـران الــرويس ،إالّ بعــد أن متّــت مقاطعــة عـرات املصــادر مــع بعضهــا البعــض ومراجعــة (مئــات مقاطــع
الفيديــو) والصــور إىل أن تـ ّم التوصــل إىل املنهجيــة املذكــورة آنفـاً .ومــع االنتهــاء مــن املنهجيــة املتبعــة يف هــذا التقريــر ملعرفــة
الجهــة التــي قامــت بالقصــف بــرز تحـ ّدي رئيــي آخــر متثّــل يف معرفــة األهــداف املدنيــة منهــا إىل العســكرية وخاصــة يف حــاالت
وخاصــة تلــك املذكــورة يف هــذا
تضــارب األخبــار والحــرب اإلعالميــة بــن األطـراف املتنازعــة يف ســوريا .وكانــت بعــض األهــداف،
ّ
التقريــر بالتفصيــل وحســب شــهادات شــهود العيــان ومراســي املركــز امليدانيــن ،واضحــة لنــا بالنســبة إىل كونهــا أهدافـاً مدنيــة،
وال تش ـكّل هدف ـاً عســكرياً أو مل تكــن هنالــك أيّــة مظاهــر مس ـلّحة قريبــة مــن املــكان املســتهدف ،إال أ ّن ع ـرات الهجــات
األخــرى مل يســتطع املركــز أ ّن يحــدد متامـاً فيــا إذا كانــت القــوات الروســية قــد التزمــت فيهــا مببــادئ القانــون اإلنســاين الــدويل،
وخاصــة تلــك املتعلقــة مببــدأ النســبة والتناســب وأخــذ كافــة االحتياطــات املمكنــة لتجنــب وقــوع الخســائر يف صفــوف املدنيــن،
وقــد وصفــت مراســلة مركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا يف ريــف حــاه العديــد مــن الرضبــات ،التــي حدثــت يف ريــف حــاه
عــى ســبيل املثــال ،بأنّهــا أهــداف خرقــت قوانــن الحــرب حيــث تــم اســتخدام أســلحة شــديدة التدمــر متيــل للعشــوائية ،كــا يف
حالــة الصواريــخ الفراغيــة التــي كانــت تســقط ضـ ّد أمــكان واســعة (كبــرة املســاحة) ،دون توجيههــا بشــكل دقيــق إىل الهــدف
العســكري نفســه.
وقــد قــام مركــز توثيــق االنتهــاكات بالتحقيــق يف العديــد مــن الحــوادث التــي أفضــت إىل ســقوط ضحايــا مدنيــن ،دون معرفــة
ماهيــة الهــدف العســكري يف ذلــك الهجــوم بشــكل دقيــق إن وجــد ،وفيــا إذا كان قــد ت ـ ّم اســتهداف األماكــن املدنيــة بشــكل
متع ّمــد مــن قبــل القــوات الروســية أم ال .فعــى ســبيل املثــال قــام الط ـران الــرويس بقصــف أحــد املشــايف امليدانيــة (املشــفى
امليــداين الثــاين) يف مدينــة اللطامنــة يف ريــف حــاه وذلــك بتاريــخ  2ترشيــن األول/أكتوبــر  2015وذلــك يف حــوايل الســاعة الســابعة
مســا ًء ،وقــد أ ّدى الهجــوم إىل إصابــة عنرصيــن مــن كــوادر املشــفى.
ويف تاريــخ  7ترشيــن األول/أكتوبــر  2015قــى الطفــل محمــد عــي القــريب يف مدينــة كفرزيتــا يف ريــف حــاه بعــد أن اســتهدف
الطـران الــرويس املدينــة مســتخدماً الصواريــخ الفراغيــة بحســب الناشــط محمــود الحمــوي ،والــذي أكّــد ملركــز توثيــق االنتهــاكات
أ ّن الصواريــخ وقعــت فــوق األحيــاء الســكينة .ورغــم أن االشــتباكات العســكرية ال تبعــد كثـرا ً عــن كفرزيتــا وخاصــة يف منطقتهــا
الرشقيــة ،إالّ أن األهــايل أك ـ ّدوا أن القصــف كان بشــكل عشــوايئ واســتهدف األماكــن املدنيــة ،وأك ـ ّد ذلــك الناشــط أوس حســان
يف مقابلــة مــع مركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا ،مــع تأكيــده باإلضافــة إىل ذلــك حصــول قصــف براجــات الصواريــخ أيضـاً يف
ذلــك اليــوم (يبــدو أنّهــا تابعــة لقــوات الحكومــة الســورية) ،وخاصــة تلــك الراجــات املتمركــزة عــى جبــل زيــن العابديــن وديــر
محــردة ،وكان القصــف يتـ ّم بشــكل عشــوايئ عــى األحيــاء املدنيــة.
وتكــرر هــذا املشــهد بتاريــخ  23ترشيــن األول/أكتوبــر  2015عندمــا ت ـ ّم اســتهداف املشــفى ذاتــه يف مدينــة اللطامنــة بريــف
حــاه أيضـاً يف حــوايل الســاعة  09:40دقيقــة مســا ًء ،ووفــق شــهود عيــان فــإ ّن هــذا االســتهداف يعـ ّد االســتهداف الثالــث للمشــفى
(مشــفى اللطامنــة) وهــو مشــفى جراحــي يقــدم الخدمــات الط ّبيــة لســكان اللطامنــة والقــرى املجــاورة ،ويقـ ّدر عــدد املســتفيدين
مــن هــذا املشــفى بحــوايل  35ألــف مواطــن ســوري ،وقــد ســقط يف هــذا الهجــوم مــدين واحــد عــى األقــل مل يتـ ّم التعــرف عليــه
(يبــدو أنّــه مراجــع نــازح مــن إحــدى القــرى املجــاورة) ،ومل يتمكــن املركــز مــن الحصــول عــى رقــم دقيــق للضحايــا حيــث أ ّن
القصــف د ّمــر املشــفى مبــن ومــا فيــه بحســب شــهادات شــهود العيــان والنشــطاء.
وأيضــاً يف يــوم  26ترشيــن األول/أكتوبــر تكــرر هــذا املشــهد فقــد قــال الناشــط أوس حســان أ ّن القصــف الــرويس اســتهدف
مدينــة كفرزيتــا يف ريــف حــاه الشــايل يف حــوايل الســاعة السادســة مســا ًء وتـ ّم قصــف املشــفى التخصــي الوحيــد يف كفرزيتــا
بصاروخــن مــن ِقبَــل الط ـران الــرويس.
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رابعًا :الهجمات
 – 1هجمات يوم  1تشرين األول/أكتوبر 2015
أ – القصف ىلع جامع "عمر بن الخطاب" يف جسر الشغور يف ريف إدلب:

يف حــوايل الســاعة الحاديــة عــرة صباحـاً قــام الطـران الــرويس بقصــف أحــد الجوامــع يف مدينــة جــر الشــغور يف ريــف إدلــب،
وبحســب شــهود العيــان الذيــن قابلهــم مركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا ،فــإن املــكان الــذي تــم اســتهدافه هــو مــكان مــدين
وال يوجــد بالقــرب منــه أي مقــر عســكري أو مظاهــر عســكرية .وإمنّــا يحتــوي عــى منــازل لســكان مدنيــن .قــال الناشــط طــارق
عبــد الحــق ( 30عامـاً) مديــر تنســيقية جــر الشــغور ملركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا بهــذا الصــدد:
"يقــع جامــع "عمــر بــن الخطــاب" يف الحــي الشــايل مــن املدينــة ،وقــد تع ـ ّرض إىل قصــف مــن قبــل الط ـران الــرويس أدى إىل
مقتــل شــاب عــى الفــور وإصابــة رجــل آخــر (إمــام الجامــع) ،وقــد أدى القصــف أيضـاً إىل وقــوع ســبع إصابــات مختلفــة ألشــخاص
كان العديــد منهــم مــن األطفــال ،واملعــروف أن املــكان املســتهدف هــو حــارة شــعبية جــدا ً يف املدينــة ".وقــد ز ّود طــارق مركــز
توثيــق االنتهــاكات مبعلومــات عــن الشــخصني اللذيــن قضيــا يف الهجــوم:
 – 1الشــاب مــروان األحمــد – 2 .عبــد الجليــل الخليــل (إمــام الجامــع) الــذي تــويف متأثـرا ً بجراحــه بعــد  26يومـاً يف تركيــا (تاريــخ
الوفــاة  27ترشيــن األول/أكتوبــر .)2015
وقــد تواصــل مركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا مــع شــقيق مــروان األحمــد
وهــو املســعف (مصطفــى األحمــد –  25عامـاً) أحــد أعضــاء الدفــاع املــدين
الســوري يف جــر الشــغور ،حيــث أكـ ّد أنّــه يف ذلــك اليــوم قامــت طائرتــان
روســيتان مرتافقتــان بقصــف جــر الشــغور ،وقبــل القصــف عملــت
الطائرتــان جولــة (دوران) فــوق املدينــة ويف دورانهــا الثــاين قامــت بقصــف
جامــع "عمــر بــن الخطــاب" الــذي يقــع يف الحــي الشــايل مــن املدينــة.
وأضــاف مصطفــى:
"أبلغتنــا املراصــد قبــل الهجــوم بدخــول الطـران الــرويس إىل األجــواء ،وكان
أخــي مــروان الطالــب الجامعــي البالــغ مــن العمــر ( )19عام ـاً يقــوم مــع
إمــام الجامــع عبــد الجليــل خليــل بتصليــح مكـرات الجامــع عندمــا قصــف
الطـران الــرويس الجامــع ممــى أدى إىل وفــاة أخــي عــى الفــور وعرثنــا عليــه
الحقـاً تحــت األنقــاض ،وأصيــب عبــد الجليــل إصابــة خطــرة أدت إىل وفاتــه
فيــا بعــد ،ومل يكــن هنالــك أي مقــر عســكري أو تواجــد أليــة مظاهــر
مســلحة بالقــرب مــن املــكان الــذي تـ ّم قصفــه".

الشاب مروان األحمد .أحد الذين قتلوا يف الهجوم.

صورة من الخارج تظهر حجم الدمار الذي لحق بجامع عمر بن الخطاب جراء القصف الرويس .مصدر الصورة :الناشط مصطفى األحمد.
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وقــد زودنــا الناشــط طــارق مبقطــع فيديــو مصــور يظهــر الدمــار الــذي حصــل يف الجامــع نتيجــة القصــف الــرويس ،ويحتــوي
الفيديــو عــى مقابلــة أخــرى مــع أحــد أعضــاء الدفــاع املــدين الســوري داخــل الجامــع نفســه تــم نــره بتاريــخ  1ترشيــن األول/
أكتوبــر .2015
 وبتاريــخ  30ترشيــن األول/أكتوبــر  2015نــرت وزارة الدفــاع الروســية عــى صفحتهــا (الفيــس بــوك) وعــى موقعهــا اإللكــروينملخص ـاً عــن بعــض العمليــات العســكرية التــي قامــت بهــا القــوات الروســية يف ســوريا ،ونــرت صــورا ً مأخــوذة مــن األقــار
االصطناعيــة مدعيـ ًة أ ّن وســائل اإلعــام الغربيــة قامــت "بخدعــة" عندمــا نــرت خـرا ً عــن اســتهداف جامــع "الفــاروق عمــر بــن
الخطــاب" ونــرت الصــورة التاليــة مرفقــة بتعليــق أ ّن الجامــع "تــرر" ومل يتهـ ّدم:

إالّ أ ّن التحقيقــات التــي قــام بهــا مركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا بالتعــاون مــع شــهود العيــان ونشــطاء جــر الشــغور ،أكـ ّدت
أن الصــورة املنشــورة هــي لجامــع آخــر مختلــف واســمه جامــع "الفــاروق" ،ويقــع عــى بعــد حــوايل كيلومــر واحــد عــن الجامــع
الــذي اسـتُهدف واســمه جامــع "عمــر بــن الخطــاب" .والحــظ املركــز أ ّن الصــورة التــي قامــت بنرشهــا وزارة الدفــاع تعمـ ّدت فيهــا
حجــب املنطقــة التــي يقــع فيهــا الجامــع املســتهدف ،الــذي مــن املفــرض أن يظهــر الدمــار عليــه كــون أ ّن الصــورة املنشــورة
املأخــوذة عــر األقــار االصطناعيــة هــي صــورة حديثــة.
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صــورة مأخــوذة بواســطة االقــار اإلصطناعيــة قــام بإعدادهــا فريــق البحــث تظهــر الجامعــن :جامــع الفــاروق عــى يســار الصــورة
وجامــع عمــر بــن الخطــاب عــى ميــن الصــورة .عل ـاً أ ّن جامــع الفــاروق يحتــوي عــى قبــة فيــا يحتــوي جامــع عمــر بــن
الخطــاب عــى مأذنــة فقــط دون قبّــة.
ب – القصف ىلع قرية بليون بجبل الزاوية يف ريف إدلب:

أفــاد أحــد باحثــي مركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا يف محافظــة إدلــب (مصعــب الشــبيب) يف اليــوم ذاتــه ،أن الطـران الــرويس
أغارعــى قريــة بليــون يف جبــل الزاويــة يف ريــف إدلــب ،حيــث تـ ّم قصــف بعــض منــازل املدنيــن ،وأدى القصــف إىل وقــوع أربــع
ضحايــا مــن املدنيــن ،ونفــى مراســلنا أن يكــون املــكان الــذي تــم قصفــه يشـكّل مقـرا ً عســكرياً ألي فصيــل .وقــد زودنــا بأســاء
القتــى املدنيــن وهــم:
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1

األسم الكامل

الجنس

املحافظة

مالحظات

ناجي املطصفى

ذكر بالغ

إدلب :قرية بليون

قىض مع زوجته مريم الشيخ يف الهجوم

2

مريم الشيخ

أنثى بالغة

إدلب :قرية بليون

قضت مع زوجها ناجى املطصفى ي الهجوم

3

شقيقة دهام املرعي

أنثى بالغة

إدلب :سهل الروج

4

مجهول الهوية

ذكر طفل

إدلب :سهل الروج

مركز توثيق اإلنتهاكات يف سوريا

نازحة إىل القرية من قرية إنب وقد قضت
يف الهجوم
طفل مجهول الهوية وجد ضمن ضحايا
ذلك الهجوم ومل يتم التعرف عليه .يُعتقد
أنه من قرية إنب أيضاً.

تقرير خاص حول الضربات العسكرية الروسية يف سوريا

 – 2هجمات يوم  3تشرين األول /أكتوبر 2015
أ – القصف ىلع بلدة إحسم يف جبل الزاوية ،إدلب:

" بتاريــخ  3ترشيــن األول/أكتوبــر  2015ويف حــوايل الســاعة  2:15دقيقــة ظهـرا ً ،ن ّفــذت طائرتــان حربيتــان دورانــات فــوق جبــل
الزاويــة ومعــرة النعــان ،حيــث قامــت إحــدى الطائرتــن باإلغــارة عــى ع ـ ّدة مداجــن متجــاورة (ثــاث مداجــن) تتبــع لقريــة
إحســم (جنــوب-رشق القريــة) بــن إحســم والبــارة بالقــرب مــن آثــار "ديــر الوزنــة" ،حيــث كان هنالــك نازحــون مــن قريــة إحســم
كانــوا قــد نزحــوا يف وقــت ســابق نتيجــة تعـ ّرض القريــة للقصــف الشــعوايئ بشــكل متكــرر .وقــد أســفرت الغــارة األوىل عــن عــدد
مــن اإلصابــات وتهـ ّدم جــزيئ للمدجنــة ،حيــث هرعــت إىل املــكان املســتهدف فــرق مــن الدفــاع املــدين الســوري قادمــة مــن معـ ّرة
النعــان وقريــة بلشــون ،لتقــوم الطائــرة الثانيــة بتنفيــذ غــارة عــى املــكان الــذي قُصــف يف املــرة األوىل مــا أدى إىل حــدوث
مجــزرة راح ضحيتهــا العديــد مــن املواطنــن مــا بــن مصابــن وقتــى ،إضافــة إىل أحــد عنــارص الدفــاع املــدين ويدعــى (عصــام
الصالــح) مــن أبنــاء قريــة بلشــون ،وذلــك وفق ـاً ملــا قالــه مصعــب الشــبيب (الباحــث امليــداين يف مركــز توثيــق االنتهــاكات يف
ســوريا) الــذي كان موجــودا ً أثنــاء الهجــوم والــذي أضــاف:
"كان لــون الطائرتــن أبيض ـاً ،وكان واضح ـاً أنّهــا جاءتــا مــن ات ّجــاه مدينــة الالذقيــة ،ونحــن عــادة منيــز الط ـران الــرويس مــن
خــال عـ ّدة أمــور ،منهــا أ ّن عــدد الطائـرات التــي تقــوم بتنفيــذ العمليــة أكــر مــن طائــرة ،كــا يبــدو أنّهــا تحمــل شــحنات أكــر
مــن الصواريــخ والقنابــل ،فالطائــرة الواحــدة تــرب مــا بــن  3إىل  5أهــداف بعكــس الطـران الســوري الــذي ينفــذ عــادة غــارة
واحــدة ويعــود أدراجــه ،واملــكان الــذي تـ ّم قصفــه مل يكــن فيــه أي مقـ ّر أليــة كتيبــة ،بــل العكــس فقــد كان واضحـاً أ ّن هنالــك
ثــاث مداجــن فيــه ،وأيض ـاً مل تكــن هنالــك أيــة مظاهــر عســكرية ســواء عربــات أو آليــات .وال يوجــد أي تواجــد لتنظيــم مــا
يسـ ّمى الدولــة اإلســامية يف املنطقــة كــا أن املنطقــة هــي منطقــة خاضعــة لســيطرة حركــة أح ـرار الشــام اإلســامية".
مــن جهــة أخــرى قــام مركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا بالتواصــل عــر الســكايب مــع أحــد املراصــد املنتــرة يف محافظــة إدلــب
(بالقــرب مــن بلــدة إحســم) حيــث ت ـ ّم إج ـراء مقابلــة أخــرى مــع أحــد األعضــاء وهــو (نــادر أبــو محمــد –  40عام ـاً) ،والــذي
أفادنــا بالتــايل حــول الحادثــة:
"بتاريــخ  3ترشيــن األول/أكتوبــر  2015أقلعــت أربــع طائ ـرات روســية مــن مطــار باســل األســد العســكري (قاعــدة حميميــم
العســكرية) ،أي أن ّنــا نتحــدث عــن رسب مــن الطائ ـرات فعــادة مــا تقلــع القــوات الجويــة الســورية بطائــرة واحــدة ولكــن يف
حــاالت القصــف الــرويس فإنّهــا تكــون عــى شــكل رسب ،واتجهــت اثنتــان منهــا إىل منطقــة جبــل الزاويــة ،كانــت إحداهــا
تحمــل الرقــم ( )48بحســب مــا اســتطعنا الحصــول عليــه مــن خــال محادثــات الطياريــن الذيــن كانــوا يتحدثــون اللغــة الروســية،
أي مقــر عســكري أليــة كتيبــة أو حتــى أي مظهــر عســكري،
وقــد تفاجأنــا بــرب ذلــك املــكان تحديــدا ً حيــث مل يكــن يوجــد فيــه ّ
فقــد كانــت عبــارة عــن مداجــن أوى إليهــا نازحــون مــن بلــدة إحســم".
لإلطالع عىل قامئة الضحايا لذلك اليوم يرجى الضغط عىل هذا الرابط.

صورة مأخوذة بواسطة األقامر االصطناعية تظهر املكان الذي استهدفه الطريان.
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 – 3هجمات يوم  4تشرين األول/أكتوبر 2015
أ – القصف ىلع قرية كفر حلب  -ريف حلب:

بتاريــخ  4ترشيــن األول/أكتوبــر  2015قــام الط ـران الحــريب بقصــف قريــة كفــر حلــب الواقعــة يف ريــف حلــب الغريب-الجنــويب
بنــوع متطــور مــن الذخائــر العنقوديــة الروســية الصنــع ،والتــي يبــدو أ ّن ع ـ ّدة ذخائــر منهــا مل تنفجــر ألســباب مجهولــة ،وقــد
أوردت منظمــة هيومــان رايتــس وتــش يف تقريــر موجــز لهــا أ ّن الصــور املنشــورة تبـ ّـن بقايــا ذخائــر صغــرة ذات فتيــل حســاس
مــن ط ـراز "إس يب يب إي" ،وأك ـ ّدت املنظمــة أ ّن اســتخدام هكــذا نــوع مــن الذخائــر العنقوديــة يحــدث ألول مــرة يف الحــرب يف
ســوريا .وأضافــت أن هــذا النــوع رويس الصنــع ويســقط بواســطة مظلــة ،وهــو مصمــم لتدمــر العربــات املدرعــة وذلــك بإطــاق
طلقــة مــن املعــدن املصهــور انفجــاري التشــكيل إىل األســفل ،بعــد أن يكتشــف نظــام االســتهداف وجــود العربــة.
قال الناشط حسني الخطاب ملركز توثيق االنتهاكات يف سوريا بهذا الخصوص:
"كانــت هنالــك ثــاث طائ ـرات حربيــة روســية تحــوم فــوق املنطقــة ســاعة الهجــوم ،حيــث قامــت إحــدى الطائ ـرات بقصــف
املنطقــة الواقعــة مــا بــن كفــر حلــب والشــيخ عــي وعـراد (وهــي يف أغلبهــا ٍ
أرض زراعيــة) .ومل يصــب أي شــخص يف الهجــوم ،وقــد
أبلغتنــا املراصــد قبــل الهجــوم بقليــل أن طائـرات روســية قــد أقلعــت مــن مطــار الالذقيــة".

صورة ألحد الذخائر التي سقطت عىل قرية كفر حلب يف يوم  4ترشين األول/أكتوبر  ،2015مصدر الصورة شبكة شام اإلخبارية.
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ب – القصف ىلع جبل األكراد يف ريف محافظة الالذقية:

بتاريــخ  4ترشيــن األول/أكتوبــر قــام الطـران الــرويس بقصــف قريــة الغنيميــة التابعــة لناحيــة ســلمى يف جبــل األكـراد (محافظــة
الالذقيــة) أصيــب نتيجتهــا مدنيــون دون وقــوع قتــى ،وقــد أجــرى املركــز تحقيقـاً عــن الحادثــة اســتند فيهــا عــى مقاطــع فيديــو
وصــور وشــهادات مــن نشــطاء يف املنطقــة ،إضافــة إىل شــهادات مــن أشــخاص كانــوا يراقبــون حركــة الطائـرات مــن خــال املراصــد
املنتــرة يف ريــف الالذقيــة ،وعــاد مــا تكــون هــذه املراصــد أول مــن يرصــد حركــة الطائـرات التــي تقلــع مــن مطــار باســل األســد
(ويس ـ ّمى أيض ـاً مبطــار جبلــة ومطــار حميميــم) ،وهــذه املراصــد تقــوم بتنبيــه األهــايل واملكاتــب اإلعالميــة عندمــا يُال َحــظ أ ّن
الطائــرة تحــوم يف ســاء الريــف لقصفــه ،أو تقــوم تلــك املراصــد ذاتهــا بنقــل املعلومــة إىل مراصــد أخــرى ســواء يف محافظــات
إدلــب أو حــاه أو حلــب أو ريــف دمشــق .ومــن املعلــوم أنّــه ال يوجــد تواجــد يف ريــف الالذقيــة لتنظيــم الدولــة اإلســامية
"داعــش" ،وفيــا عــدا األهــداف املدنيــة التــي تـ ّم قصفهــا مــن قبــل الطـران الــرويس كانــت جميــع األهــداف العســكرية األخــرى
تابعــة للجيــش الســوري الحــر.
تواصل املركز مع الناشط اإلعالمي (فادي أحمد) 10والذي قال يف شهادته للمركز:
"بــدأ الطـران الــرويس يف بدايــة حملتــه باســتهداف مواقــع عســكرية تابعــة للمعارضــة املسـلّحة (فصائــل مــن الجيــش الســوري
الحـ ّر) ،وخاصــة الفرقــة الســاحلية األوىل وفرقــة عاصفــة الحــزم ،وبعــد بــدء الرضبــات الروســية عــى ســوريا بدأنــا نلحــظ أمــور
جديــدة مختلفــة ،فقبــل معظــم الغــارات يكــون هنالــك تحليــق لطـران اســتطالع ميســح املنطقــة بشــكل كامــل ،ثــم يــأيت بعــد
ذلــك رسب مــن الطائـرات ويقــوم بقصــف األهــداف .وبتاريــخ  4ترشيــن األول/أكتوبــر  2015قــام الطـران الــرويس بقصــف قريــة
الغنيميــة التابعــة لناحيــة ســلمى يف جبــل األكـراد بريــف الالذقيــة ،حيــث ســقط عــى عـ ّدة بيــوت مدنيــة أربعــة صواريــخ أصيــب
عــى إثرهــا أربعــة مدنيــن مــن بينهــم امــرأة وطفــل ،ومل يكــن هنالــك أي هــدف عســكري يف املــكان أو بالقــرب منــه ،وكانــت
الطائرتــان اللتــان قامتــا بالقصــف مــن نــوع ســوخوي  ،30وعــادة مــا تقــوم املراصــد بإبالغنــا وإبــاغ األهــايل خاصــة بعــد وصــول
الطائ ـرات الحربيــة املقاتلــة إىل مطــار حميميــم ،والــذي هــو عــادة مخصــص فقــط للطائ ـرات الحوامــة وليــس مثــل املطــارات
ـرت املراصــد لنــا ســبب إقــاع
األخــرى (حــاه والشــعريات ويت  )4والــذي كان مخصص ـاً للطائ ـرات الحربيــة املقاتلــة .وقــد فـ ّ
الط ـران الــرويس عــى شــكل رسب ،فقالــوا أن ليــس جميــع الطائ ـرات املتواجــدة يف الــرب تقــوم بعمليــة القصــف ،فمث ـاً إذا
أقلعــت خمــس طائ ـرات (تكــون هنالــك طائرتــان اثنتــان تقومــان بالقصــف واثنتــان تقومــان بعمليــة االع ـراض وأخــرى تكــون
طائــرة مقاتلــة)".
وقــد زود الناشــط فــادي أحمــد مركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا مبقطــع فيديــو خــاص باملركــز يظهــر اللحظــات التــي تلــت
قصــف القريــة.

الطائرتان اللتان قامتا بقصف قرية الغنيمية بتاريخ  4ترشين األول/أكتوبر  ، 2015مصدر الصور الناشط فادي أحمد.
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 – 4هجمات يوم  7تشرين األول/أكتوبر 2015
أ  -القصف ىلع دارة عزة يف ريف حلب بصواريخ بعيدة املدى:

يف ســاعات الصبــاح األوىل بتاريــخ  7ترشيــن األول/أكتوبــر  2015ويف متــام الســاعة  6:58دقيقــة ُســمع صــوت انفجاريــن شــديدين
هـزا مدينــة دارة عـ ّزة دون ســاع أي صــوت للطـران الحــريب ســواء مــن قبــل األهــايل أو مــن قبــل املراصــد املنتــرة يف الريــف
الحلبي.
كان وزيــر الدفــاع الــرويس "ســرغي شــويغو" قــد أعلــن يف يــوم األربعــاء املوافــق  7ترشيــن األول/أكتوبــر  2015أن ســفناً روســية
قصفــت مواقــع لتنظيــم داعــش مــن بحــر قزويــن ،حيــث أطلقــت تلــك الســفن  26صاروخـاً "عــايل الدقّــة" قطعــت مســافة 1500
كــم وأصابــت  11هدفـاً يف محافظــات ادلــب وحلــب والرقّــة .وقــد نــرت وزارة الدفــاع الروســية فيديــو يوضّ ــح مســار الصواريــخ
التــي انطلقــت مــن تلــك الســفن وأماكــن نزولهــا ،وكانــت تلــك الصواريــخ جــزءا ً مــن منظومــة (كاليــر-إن كا) التــي أطلقــت
صواريــخ مج ّنحــة مــن نــوع (3إم  -14إي و  3إم  -54إي) ،ورصحــت الــوزارة أ ّن نســبة الخطــأ خــال الغــارات مل "تتجــاوز" الثالثــة
أمتــار ،وأوضحــت الــوزارة أن الرضبــات اســتهدفت منشــآت مــن البنيــة التحتيــة التابعــة لـ"داعــش" يف األرايض الســورية ،مبــا يف
ذلــك ورش لتصنيــع القذائــف والعبــوات الناســفة ومراكــز قيــادة ومخــازن للذخــرة ومخــازن أســلحة ووقــود وقواعــد تدريــب.

صورة توضّ ح مسار الصواريخ التي استهدفت أماكن يف محافظات حلب وإدلب والرقة (مصدر الصورة روسيا اليوم  +وزارة الدفاع الروسية).

مسار أحد الصواريخ( .مصدر الصورة روسيا اليوم  +وزارة الدفاع الروسية ،الصورة مأخوذة من الفيديو).
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الناشط اإلعالمي رىض حاج بكري ،من أبناء دارة ع ّزة قال يف شهادته ملركز توثيق االنتهاكات يف سوريا عن ذلك الهجوم:
"يف حــوايل الســاعة الســابعة صباح ـاً مــن يــوم األربعــاء  7ترشيــن األوألكتوبــر  2015ســمعنا صــوت انفجاريــن ه ـ ّزا دارة ع ـ ّزة
بشــكل كامــل ،وكان امللفــت أنّنــا مل نســمع صــوت أيــة طائــرة حربيــة قبــل ذلــك ،فهرعنــا إىل مــكان االنفجاريــن وكان هنالــك
العديــد مــن املنــازل املدنيــة التــي ته ّدمــت بشــكل كامــل وســقط العديــد مــن الضحايــا كان مــن بينهــم ســيدة وطفليهــا (ابنهــا
وكان عمــره  12عامـاً وابنتهــا  7أعــوام) إضافــة إىل رجــل عمــره  23عامـاً تــويف مــع زوجتــه  22عامـاً (مل ميــر عــى زواجهــا خمســة
أيــام) وأضــاف رىض أ ّن املــكان املســتهدف مل يكــن يحتــوي عــى أي مقــر أو هــدف عســكري ،وهــذا مــا يؤكــده طبيعــة الضحايــا
واملصابــن الذيــن بلــغ عددهــم أكــر مــن عرشيــن مصابـاً ،إضافــة إىل تهـ ّدم أكــر مــن ( )15منــزالً .وكانــت هنالــك منــازل تــررت
بشــكل جــزيئ حتــى مســافة  50مـرا ً مــن مــكان اإلنفجــار ،وأكـ ّد أن ال تواجــد لتنظيــم الدولــة "داعــش" يف املدينــة بتاتـاً.

الطفلة صفاء محمد بازار .مصدر الصورة :املكتب اإلعالمي يف مدينة دارة عزة.

الطفل طالل محمد بازار .مصدر الصورة :املكتب اإلعالمي يف مدينة دارة عزة.
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بقايا أحد الصواريخ .مصدر الصورة :املكتب اإلعالمي يف مدينة دارة عزة.

صورة تظهر حجم الدمار الذي خلفه القصف يف يوم  7ترشين األول/أكتوبر  .2015مصدر الصورة :املكتب اإلعالمي يف مدينة دارة عزة.
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األسم الكامل

الجنس

1

جويدة نرص بازار

أنثى بالغة

2

طالل محمد بازار

ذكر طفل

3

صفاء محمد بازار

أنثى طفلة

4

لينا جنات الدعمة

أنثى بالغة

5

معتز الدعمة

ذكر بالغ

مركز توثيق اإلنتهاكات يف سوريا

املحافظة

ريف حلب :دارة
عزة
ريف حلب :دارة
عزة
ريف حلب :دارة
عزة
ريف حلب :دارة
عزة
ريف حلب :دارة
عزة

التاريخ

 7ترشين األول
2015
 7ترشين األول
2015
 7ترشين األول
2015
 7ترشين األول
2015
 7ترشين األول
2015

مالحظات
توفيت مع طفليها االثنني طالل وصفاء
تويف مع والدته وشقيقته عمره  12سنة

توفيت مع والدتها وشقيقها .عمرها مثانية
أعوام.
توفيت مع زوجها ،عمرها  22عاماً.
قىض مع زوجته ( 23عاماً) مل يستطع املركز
الحصول عىل اسمه كامالً.

تقرير خاص حول الضربات العسكرية الروسية يف سوريا

ـي الغــريب (الحــارة الغربيــة) تعرضــت لقصــف يف حــوايل
أ ّمــا الناشــط اإلعالمــي (أحمــد أبــو صبيــح) فقــد أكــد هــو اآلخــر بــأ ّن الحـ ّ
الســابعة صباحـاً ،ومل يســتطع أحــد رؤيــة اي طـران حــريب ،ولكــن أخــره عــدد مــن ســكان القــرى املجــاورة أنّهــم رؤوا صاروخــن
يتجهــان باتجــاه دارة عـ ّزة وأضــاف:
"اســتيقظت عــى صــوت الصــاروخ األول والــذي كان يفصلــه عــن الصــاروخ الثــاين عـ ّدة ثــوان ،حيــث كان مــكان ســقوط الصاروخني
يـ ّدل عــى أنّهــا أســقطا بشــكل عمــودي عــى املكانــن املســتهدفني وكان يفصــل بينهــا حــوايل مســافة ( )250مـرا ً ،وعــى الفــور
د ّمــر القصــف ثــاث بنايــات تتألــف كل واحــدة منهــا مــن ثالثــة طوابــق ،وكذلــك أربعــة بيــوت أخــرى بشــكل كامــل ،إضافــة إىل
ـرت
حــوايل  50منــزالً تعرضــت للدمــار بشــكل أو بآخــر ،وكان منــزيل يبعــد عــن املــكان املســتهدف حــوايل مئتــي مـرا ً ،وقــد تكـ ّ
النوافــذ واألبــواب عنــدي ،وقــد قــى عــى الفــور أربعــة أشــخاص إضافــة إىل إصابــة حــوايل ( )15شــخصاً آخـرا ً تــم تحويــل ثالثــة
منهــم إىل تركيــا بســبب إصاباتهــم الخطــرة".

صورة تظهر حجم الدمار الذي لحق باملساكن نتيجة سقوط أحد الصواريخ يف دارة ع ّزة .مصدر الصورة الناشط أحمد أبو صبيح.
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ب – قصف ىلع قرية معصران بريف معرة النعمان الشرقي يف محافظة ادلب:

"قــام الط ـران الــرويس بتاريــخ  7ترشيــن األول/أكتوبــر  2015باســتهداف األحيــاء الغربيــة مــن قريــة مع ـران بع ـ ّدة صواريــخ
فراغيــة ،وكان ذلــك يف حــوايل الســاعة الواحــدة ظهـرا ً ،حــن كانــت هنالــك طائرتــان روســيتان تحلقــان يف ســاء القريــة ،وســقط
صــاروخ فراغــي عــى منــزل يوســف الكوكــب (امللقــب أيض ـاً يوســف اليوســف) ،وأدى القصــف إىل مقتــل تســعة مدنيــن عــى
الفــور ،مثانيــة منهــم مــن أقربائــه وعائلتــه وقتيــل آخــر مــن عائلــة أخــرى ،وقــد تهـ ّدم املنــزل فــوق رؤوســهم .وأصيــب مــا ال يقــل
عــن ســتة مدنيــن آخريــن يف ذلــك القصــف أيض ـاً .ومل يكــن هنالــك أي مقــر أو هــدف عســكري يف املــكان الــذي ســقط فيــه
الصــاروخ الفراغــي".
أحــد شــهود العيــان هــو أحــد النشــطاء اإلعالميــن يف القريــة وقــد رفــض الكشــف عــن اســمه الحقيقــي وســوف نشــر إليــه
بالحرفــن التالييــن (م.ع).
أما بالنسبة السامء القتىل فهي:
األسم الكامل

الجنس

املحافظة

1

صفوان أحمد العموري

ذكر بالغ

إدلب :قرية معرصان

2

زينب عيل الحامدي

أنثى بالغة

إدلب :قرية معرصان

3

طه يوسف اليوسف

ذكر بالغ

إدلب :قرية معرصان

4

كوكب الحامدي

أنثى بالغة

إدلب :قرية معرصان

5

سمرية حسني اليوسف

أنثى بالغة

إدلب :قرية معرصان

6

إميان يوسف اليوسف

أنثى طفلة

7

شيامء حسني اليوسف

أنثى طفلة

8

فاطمة يوسف
اليوسف

أنثى طفلة

9

طه يوسف اليوسف

ذكر طفل

10

مجهول الهوية

ذكر بالغ

إدلب :قرية
معرصان
إدلب :قرية
معرصان
إدلب :قرية
معرصان
إدلب :قرية
معرصان
إدلب :قرية الرامي

التاريخ

 7ترشين األول
2015
 7ترشين األول
2015
 7ترشين األول
2015
 7ترشين األول
2015
 7ترشين األول
2015

 7ترشين
األول 2015
 7ترشين
األول 2015
 7ترشين
األول 2015
 7ترشين
األول 2015
 7ترشين
األول 2015

مالحظات
قىض يف الهجوم.
قضت يف الهجوم.

قىض يف الهجوم.
قضت يف الهجوم.
قضت يف الهجوم.

قضت يف الهجوم .عمرها  15عام.
قضت يف الهجوم .عمرها  5أعوام.
قضت يف الهجوم .عمرها  3سنوات.
قىض يف الهجوم .عمره  11عاماً.
قىض يف الهجوم ذاته.

العســاف
وأ ّمــا بالنســبة ألســاء املصابــن فهــي( :أحمــد عبــود املطــر وعــي عبــود املطــر وخالــد أحمــد العبــدو ومحمــد جميــل ّ
العســاف) .ويعتقــد الشــاهد أنّ ســبب هــذا الهجــوم هــو الخســارة املعنويــة الكبــرة لقــوات
وإبراهيــم حســام الع ـ ّزو وعامــر ّ
النظــام ،فقــد خــر يف معركــة عطشــان ومــا حولهــا أكــر مــن عرشيــن دبابــة يف االشــتباكات مــع فصائــل املعارضــة املس ـلّحة
والجيــش الســوري الح ـ ّر.
ـم قصفــه يف ذلــك
وقــد كان أحــد النشــطاء اإلعالمــي (باســل أبــو اليــان) قــد نــر رشيطـاً مصــوراً يظهــر فيــه املــكان الــذي تـ ّ
اليــوم.
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 – 5هجمات يوم  8تشرين األول/أكتوبر 2015
أ – القصف خان شيخون يف ريف إدلب:

يقطــن يف مدينــة خــان شــيخون أحــد الباحثــن امليدانيــن ملركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا وهــو الباحــث إبراهيــم املــواس
املعــروف باســم (أبــو الغيــث الخــاين) وقــد اســتهدفت إحــدى الغــارات منــزل أرستــه مــا أدى إىل وفــاة والدتــه الســيدة (ليــى
األســعد) عــى الفــور ،وقــد أفادنــا بالتقريــر التــايل عــن الحادثــة:
"يف يــوم الخميــس املوافــق  8ترشيــن األول  2015ويف متــام الســاعة الثانيــة والنصــف ظهـرا ً ،قــام الطـران الــرويس بقصــف أحــد
األحيــاء الســكنية يف املدينــة وهــو حــي مــدين ،حيــث قصــف الحــي بأربعــة صواريــخ فراغيــة ســقط إحدهــا عــى منــزل أرسيت
فتوفيــت والــديت عــى الفــور يف منزلنــا ،وقــى شــاب آخــر يف الهجــوم ،وأصيــب ( )15مدنيـاً يف الهجــوم معظمهــم أطفــال ،وكانــت
هنالــك ثــاث حــاالت حرجــة إضافــة إىل دمــار شــديد يف املنــازل واألبنيــة املجــاورة .ويقــع املنــزل يف الجــزء الشــايل الغــريب مــن
املدينــة ويعــرف باســم حــي وادي العــن ،ولحظــة ســقوط الصــاروخ كان متواجــدا ً يف منزلنــا (والــدي ووالــديت وشــقيقتاي وابــن
شــقيقتي وأحــد أبنــاء جرياننــا وهــو الشــاب محمــد أحمــد الــرورو  19عامـاً والــذي قــى يف القصــف أيضـاً ،وأصيــب والــدي حســن
املــواس بإصابــات خطــرة نقــل عــى إثرهــا إىل تركيــا ،وأصيبــت شــقيقتاي آمنــة وأمــاين املــواس .ومل يكــن هنالــك أي مقــر عســكري
أو أي وجــود ملظاهــر عســكرية قريبــة لحظــة القصــف".
فيديــو يظهــر لحظــات انتشــال جثــة الســيدة (ليــى األســعد) عقــب القصــف مبــارشة .فيديــو آخــر يظهــر آثــار الدمــار التــي لحقت
باملنــازل نتيجــة القصــف (تــم تصويــره مــن قبــل أبــو الغيــث).
 – 6هجمات يوم  13تشرين األول/أكتوبر 2015
أ  -قصف مدينة دارة عزة يف ريف حلب الشمالي:

واســتمر قصــف دارة ع ـ ّزة ،ففــي يــوم الثالثــاء  13ترشيــن األول/أكتوبــر  2015ش ـ ّن الط ـران الحــريب الــرويس غارتــن جويتــن،
اســتهدفت الغــارة األوىل بعــض املنــازل املدنيــة ،وعندمــا هــرع النــاس إىل مــكان الحــادث نفــذت الطائــرة هجومـاً آخـرا ً يف املــكان
ذاتــه أ ّدى عــى الفــور إىل ســقوط خمســة قتــى وذلــك بحســب الناشــط اإلعالمــي رىض حــاج بكــري والــذي أفــاد بســقوط خمــس
ضحايــا يف ذلــك اليــوم عــى الفــور وســقوط العديــد مــن املصابــن.
وكانــت مديريــة الدفــاع املــدين يف حلــب قــد نــرت فيديــو بتاريــخ  13ترشيــن األول يصـ ّور تهــدم عـ ّدة مبــاين يف دارة عــزة نتيجــة
غارتــن مــن قبــل الطـران الــرويس .وقــد نــر مشــفى الكنانــة يف دارة عـ ّزة أســاء الضحايــا التــي تــم تدقيقهــا مــن قبــل املركــز
وكانــت األســاء:
األسم الكامل

الجنس

املحافظة

1

أحمد زقومو

ذكر بالغ

ريف حلب :دارة ع ّزة

2

كامل مصطو

ذكر بالغ

ريف حلب :دارة ع ّزة

3

محمد عبد القادر
عفاشة

ذكر بالغ

ريف حلب :دارة ع ّزة

4

عالء محمد ننة

ذكر بالغ

ريف حلب :دارة ع ّزة

5

أحمد محمد توفيق
الجامل

ذكر بالغ

ريف حلب :دارة ع ّزة

التاريخ

 13ترشين
األول 2015
 13ترشين
األول 2015
 13ترشين
األول 2015
 13ترشين
األول 2015
 13ترشين
األول 2015

مالحظات
قىض نتيجة القصف.
قىض نتيجة القصف.

قىض نتيجة القصف.
قىض نتيجة القصف.
قىض نتيجة القصف.
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ب  -قصف بلدة حيان يف ريف حلب الشمالي:

قــال (أبــو النــور أحمــد –  35عامـاً) مديــر مكتــب ح ّيــان اإلعالمــي ملركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا أنّــه وبتاريــخ  13ترشيــن
األول  2015ويف حــوايل الســاعة السادســة والنصــف صباحـاً ،شـ ّنت الطائـرات الحربيــة الروســية غارتــن جويتــن عــى بلــدة حيــان،
وكان رسب الطائـرات التــي أغــارت عــى البلــدة مؤلفـاً مــن أربــع طائـرات قصفــت إحداهــا بلــدة حيــان أ ّمــا األخــرى فقــد قصفــت
قــرى وبلــدات مجــاورة ،وســقط الصــاروخ عــى املنــازل املدنيــة وتســبب عــى الفــور يف تدمــر ثالثــة منــازل تدمـرا ً كامـاً ،وســقط
نتيجــة ذلــك ( )7ضحايــا مدنيــن بينهــم نســاء وأطفــال ،والعديــد مــن املصابــن ،ومل يكــون هنالــك أي مقــر عســكري قريــب،
ولكــن املنطقــة كاملــة تخضــع لقــوات املعارضــة املسـلّحة (الجيــش الســوري الحــر) ،وال يوجــد لدينــا أي تواجــد لتنظيــم الدولــة
اإلســامية "داعــش".
وأضاف:
"نــوع الصواريــخ الفراغيــة التــي اســتخدمت يف هــذا الهجــوم مــن النــوع (الجديــد) ،فهــذه هــي املــرة األوىل التــي أشــاهد فيهــا
صاروخـاً يرتطــم بــاألرض ويحــدث تفجـرا ً ،يليــه بعــد أجـزاء مــن الثانيــة اإلنفجــار الكامــل ،وقــد ميزنــا الطائـرات بأنهــا روســية
مــن خــال تنفيذهــا للغــارات عــى شــكل رسب طائـرات ،وهــي ذات لــون مختلــف عــن لــون طائـرات النظــام (كان لــون الطائـرات
أبيضـاً) وكانــت طريقــة االنقضــاض مختلفــة حيــث قصفــت مــن ارتفــاع شــاهق إضافــة إىل نــوع الصواريــخ الجديــدة".
وقد زودنا أبو النور أحمد بعدّ ة صور للهجوم:

أحد املصابني نتيجة الهجوم 13 ،ترشين األول  ،2015تصوير الناشط أبو النور أحمد (مكتب حيّان اإلعالمي).

أحد املنازل املدّمرة نتيجة القصف ،مصدر الصورة (الدفاع املدين يف ح ّيان).
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بعض أشالء الضحايا نتيجة القصف ،مصدر الصورة (الدفاع املدين يف حيّان).

وقد زودنا أبو النور أحمد ببعض األسامء التي عاد مركز توثيق االنتهاكات يف سوريا ودققها:
التاريخ

األسم الكامل

الجنس

املحافظة

1

محمد صبوح رستم

ذكر بالغ

ريف حلب :حيّان

2

أنس محمد رستم

ذكر طفل

ريف حلب :ح ّيان

3

منصور محمد رستم

ذكر طفل

ريف حلب :ح ّيان

4

محمد عبدو رستم

ذكر طفل

ريف حلب :ح ّيان

5

راوية محمد منصور
أوسو

أنثى طفلة

ريف حلب :حيّان

6

خديجة ديبو رستم

أنثى بالغة

ريف حلب :ح ّيان

 13ترشين
األول 2015

7

 3مفقودين

ذكور بالغني

ريف حلب :ح ّيان

 13ترشين
األول 2015

 13ترشين
األول 2015
 13ترشين
األول 2015
 13ترشين
األول 2015
 13ترشين
األول 2015
 13ترشين
األول 2015

مالحظات
عمره  55عاماً.
عمره  17عام.

عمره  12عام.
عمره  4سنوات.
عمرها  17عام.

عمرها  18عام.
فُقد ثالثة أشخاص يف مكان الهجوم
وير ّجح النشطاء أنّهم تحولوا إىل أشالء
متناثرة.

وقــد أظهــر مقطــع فيديــو نرشتــه (مديريــة الدفــاع املــدين يف محافظــة حلــب) الدمــار الــذي لحــق باألبنيــة واملمتلــكات نتيجــة
القصــف ،ويظهــر األشــاء املتناثــرة للقتــى.
وقــد أظهــر مقطــع فيديــو آخــر نرشتــه فــرق الدفــاع املــدين يف حيــان عمليــات اســتخراج الضحايــا ممــن تهدمــت البيــوت فــوق
رؤوســهم.
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 – 7هجمات يوم  15تشرين األول/أكتوبر 2015
أ – القصف ىلع الغنطو وتلبيسة والرستن والدارة الكبيرة والزعفرانة يف ريف حمص:

بتاريــخ  15ترشيــن األول/أكتوبــر  2015قــام الطـران الحــريب الــرويس باســتهداف أحــد املالجــئ الواقعــة يف بلــدة الغنطــو يف ريــف
حمــص الشــايل ،وقــد أدى القصــف إىل وقــوع مجــزرة مروعــة راح ضحيتهــا أكــر مــن أربعــن قتيـاً جميعهــم مــن املدنيــن ،وذلــك
بحســب مراســل مركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا يف ريــف حمــص الشــايل .وقــام املركــز بالتواصــل مــع العديــد مــن األهــايل
وشــهود العيــان ،حيــث كان مــن بينهــم الطبيــب كنعــان عبــد املــويل (طبيــب اســنان –  45عام ـاً) ،10والــذي ذهــب إىل مــكان
القصــف مبــارشة عقــب الهجــوم ،وقــال يف شــهادته ملركــز توثيــق االنتهــاكات يف هــذا الصــدد:
"يقــع املستشــفى امليــداين الــذي أعمــل فيــه عــى بعــد حــوايل ( )2كــم مــن املــكان املســتهدف ،ففــي حــوايل الســاعة الواحــدة
ظهـرا ً يف يــوم  15ترشيــن األول/أكتوبــر  2015شــهدت البلــدة قصفـاً عنيفـاً بعــد أن كانــت االشــتباكات قــد حدثــت عــى الجبهــات
الغربيــة والجنوبيــة والتــي تبعــد عــن املــكان املســتهدف أكــر مــن كيلومرتيــن ،ويف تلــك األثنــاء أبلغتنــا املراصــد أن طريانـاً روســياً
يحلّــق فــوق البلــدة ،وبعــد عـ ّدة دقائــق رأينــا دخانـاً أســودا ً يرتفــع مــن املــكان الــذي تـ ّم اســتهدافه بعـ ّدة صواريــخ .وذهبــت
العســاف قــد تــم تدمــره عــن بكــرة أبيــه .وهــو كان
إىل املــكان املســتهدف برفقــة أحــد األصدقــاء لــرى أ ّن أحــد املالجــئ لعائلــة ّ
يعتــر أحــد أكــر املالجــئ املحصنــة ،فجــداره االســمنتي يبلــغ ســمكه أكــر مــن ( )10ســم ،وســقفه عبــارة عــن قطــع حديديــة
شــبيهة بســكك الحديــد للقطــارات وكان بعمــق خمســة أمتــار .عــاوة عــى أ ّن الـراب كان يغطــي امللجــئ بســاكة ثالثــة أمتــار.
وعنــد وصــويل إىل املــكان شــاهدت عــى الفــور ( )11جثّــة متف ّحمــة ،وكان مــكان امللجــأ قــد تحــول إىل حفــرة بعمــق ثالثــة أمتــار
وقــد تد ّمــرت املنــازل املحيطــة بامللجــأ أيضـاً .أ ّمــا باقــي الجثــث فقــد تحولــت إىل قطــع وأشــاء متناثــرة ،وبقينــا نجمــع األشــاء
وقطــع اللحــم املحــروق مل ـ ّدة ثالثــة أيــام متتاليــة .وقــد وصلــت الحصيلــة النهائيــة للضحايــا أكــر مــن أربعــن مدني ـاً ".وأك ـ ّد
الطبيــب أ ّن املــكان املســتهدف كان مكانـاً مدنيـاً ومل يكــن هنالــك أي مــكان عســكري قريــب .وأضــاف أ ّن الضحايــا جميعهــم كانــوا
العســاف وهــم أقربــاء أحــد قــادة الجيــش الســوري الحــر (أبــو الع ّبــاس) ولك ّنــه مل يكــن متواجــدا ً ال يف املــكان وال
مــن أبنــاء آل ّ
بالقــرب منــه أثنــاء القصــف.
وقــد اســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا التحقــق مــن أســاء ( )44مدنيـاً قتلــوا يف هــذه املجــزرة ،كان مــن بينهــم ()11
ذكــر طفــل ،و ( )11أنثــى طفلــة ،و ( )11أنثــى بالغــة وكان الباقــي مــن الذكــور البالغــن.
 – 8هجمات يوم  21تشرين األول/أكتوبر 2015
أ – قصف ىلع قريتي رسم الحمام وقرية أبو الخنادق يف ريف حماه:

قــال الناشــط اإلعالمــي (أبــو شــادي الحمــوي) مــن أبنــاء ريــف حــاه ملركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا بخصــوص هذيــن
الهجومــن:
"بتاريــخ  21ترشيــن األول/أكتوبــر  2015قــام الطـران الحــريب الــرويس بقصــف قريتــي رســم الحــام وقريــة أبــو الخنــادق بخمســة
صواريــخ ،حيــث ت ـ ّم قصــف أحــدى املــدارس التــي تــأوي نازحــن فيهــا يف قريــة رســم الحــام ،حيــث أدى الهجــوم إىل مقتــل
مدنيــن اثنــن ،وإصابــة عــدد آخــر مــن املدنيــن ،وال تحتــوي القريــة عــى أي مقــر عســكري ألي فصيــل أبــدا ً".

 -10وقــد أبلــغ الطبيــب كنعــان عبــد املــوىل مركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا عــن اســتهدافه واســتهداف املشــفى امليــداين الــذي يعمــل فيــه يف بلــدة الغنطــو بتاريــخ  30ترشيــن األول
وقــد نجــا مــن املــوت ،وتســبب القصــف يف أرضار كبــرة باملشــفى الــذي يقــدم الخدمــات للمصابــن .وأضــاف أن البلــدة تعرضــت ألكــر مــن مثــاين غــارات يف ذلــك اليــوم مــن قبــل الطـران
الرويس.
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وأضاف بخصوص قصف قرية أبو الخنادق:
"يف الوقــت ذاتــه اســتهدفت غــارة أخــرى قريــة أبــو الخنــادق يف ريــف حــاه ،وأيضـاً مل تكــن القريــة تحــوي أي مقــر عســكري،
وســقط إثــر ذلــك الهجــوم ســبعة مدنيــن تــم توثيــق أســائهم كالتــاي :
األسم الكامل

الجنس

املحافظة

1

نجمة حسني الخالد

أنثى بالغة

حامه :أبو حريج

2

عبد الحي أحمد عبد
القادر الدندن
فاتن أحمد عبد القادر
الدندن

ذكر بالغ

حامه :أبو حريج

أنثى بالغة

حامه :أبو حريج

4

متارض عبد القادر الدندن

أنثى بالغة

حامه :أبو حريج

5

رضوان رجب الح ّجي

ذكر بالغ

حامه :ريف حامه

6

مجهول الهوية 1

ذكر بالغ

حامه :ريف حامه

7

مجهول الهوية 2

ذكر بالغ

حامه :ريف حامه

3

التاريخ

مالحظات

قضت بالقصف عىل قرية أبو الخنادق
(نازحة داخلياً).

 21ترشين
األول 2015
 21ترشين
األول 2015
 21ترشين
األول 2015
 21ترشين
األول 2015

قضت بالقصف عىل قرية أبو الخنادق
(نازحة داخلياً).
قضت بالقصف عىل قرية أبو الخنادق
(نازحة داخلياً).

 21ترشين
األول 2015

قىض بالقصف عىل قرية أبو الخنادق (نازح
داخلياً).

 21ترشين
األول 2015
 21ترشين
األول 2015

قىض بالقصف عىل قرية أبو الخنادق
(نازح داخلياً).
قىض بالقصف عىل قرية أبو الخنادق
(نازح داخلياً).

قىض بالقصف عىل قرية أبو الخنادق (نازح
داخلياً).

وقد ز ّود الناشط ابو شادي الحموي املركز ببعض الصور:

صورة للمدرسة التي ت ّم استهدافها من قبل الطريان الرويس .مصدر الصورة الناشط ابو شادي الحمودي 21 .ترشين األول/أكتوبر 2015
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صورة  ، 1آثار القصف عىل أحد املنازل يف قرية أبو الخنادق .يف ريف حامه 21 .ترشين األول/أكتوبر  .2015مصدر الصورة الناشط ابو شادي الحموي.

صورة  ، 2آثار القصف عىل أحد املنازل يف قرية أبو الخنادق .يف ريف حامه 21 .ترشين األول/أكتوبر  .2015مصدر الصورة الناشط ابو شادي الحموي.

 – 9هجمات يوم  22تشرين األول/أكتوبر  ( 2015الهجمات العنقودية).
أ  -قصف بلدة حيان يف ريف حلب:

يف ليلــة  21ترشيــن األول/أكتوبــر ( 2015وصبــاح  22ترشيــن األول/أكتوبــر  )2015شــنت مقاتــات حربيــة ع ـ ّدة غــارات جويــة
عــى شــال بلــدة حيــان (املنطقــة الواقعــة يف شــال حيــان إىل وســط بيانــون) الواقعــة يف ريــف حلــب الشــايل ،اســتخدمت فيهــا
أربعــة صواريــخ كانــت تحمــل قنابــل عنقوديــة ،وكان كل صــاروخ يحتــوي عــى ( )36قنبلــة أي حــوايل ( )144قنبلــة عنقوديــة
بحســب شــهادات مبــارشة لشــهود عيــان وأعضــاء يف الدفــاع املــدين الســوري قــام املركــز بإجـراء لقــاءات معهــم ،وقــد زودوا املركــز
ببعــض الصــور والفيديوهــات التــي تثبــت اســتخدام القنابــل العنقوديــة ،وكان املــكان الــذي ســقطت فيــه القنابــل أرضـاً فارغــة
تقريبـاً مــا خــا عـ ّدة بيــوت متفرقــة انثقبــت اســقف بعضهــا وجــرح شــخص ،ونفقــت العديــد مــن مــوايش املواطنــن أيضـاً ،وعنــد
ارتطــام الصواريــخ بــاألرض افنجــرت جميعهــا ،مــا عــدا خمــس قنابــل فُتحــت مظالتهــا ونزلــت دون أن تنفجــر) ،وكان ذلــك حــوايل
الســاعة  12:30ليـاً.
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مركز توثيق اإلنتهاكات يف سوريا

تقرير خاص حول الضربات العسكرية الروسية يف سوريا

وقــد أكـ ّد الناشــط أبــو النــور أحمــد اســتهداف البلــدة بالذخائــر العنقوديــة حيــث كان متوجــدا ً يف البلــدة يف ذلــك اليــوم ،وأدى،
ذلــك إىل إلحــاق األرضار ببعــض املســاكن التــي تعــود للمدنيــن ،وذكــر بــأ ّن هــذا النــوع مــن القنابــل يتــم اســتخدامه للمــرة األوىل
منــذ بدايــة النـزاع ومل يســبق لــه أن رأى مثــل هكــذا ذحائــر.
وكان مكتــب الدفــاع املــدين يف حيّــان قــد نــر مقطــع فيديــو بتاريــخ  23ترشيــن األول/أكتوبــر  2015يظهــر فيــه عمليــة تفكيــك
بعــض الذخائــر العنقوديــة التــي مل تنفجــر

أحد أعضاء الدفاع املدين السوري وهو يحاول تفكيك أحدى الذخائر العنقودية الخمس التي مل تنفجر .مصدر الصور الدفاع املدين يف حيّان

مجموعة من رجال الدفاع املدين السوري يحاولون حمل صاروخ مح ّمل بالذخائر العنقودية ومل ينفجر .مصدر الصور الدفاع املدين يف ح ّيان.
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بعض الذخائر العنقودية بعد تفكيكها من قبل رجال الدفاع املدين السوري .مصدر الصور الدفاع املدين يف ح ّيان.

صورة رقم ()1

خاصة مبركز توثيق االنتهاكات يف سوريا تظهر حجم الثقوب واألرضار التي لحقت ببعض املنازل نتيجة استهدافها بالصواريخ املح ّملة بالذخائر العنقودية ،مصدر الصور
صورة رقم ( )2صور ّ
(الدفاع املدين يف ح ّيان).
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مركز توثيق اإلنتهاكات يف سوريا

تقرير خاص حول الضربات العسكرية الروسية يف سوريا

"وكانــت وزارة الدفــاع الروســية قــد أعرتفــت بتاريــخ  22ترشيــن األول/أكتوبــر  2015يف الســاعة ( 16:23بتوقيــت غرينيتــش)
أن القــوات الروســية قــد نفّــذت خــال ال ( )24ســاعة املاضيــة ( )53طلعــة هاجمــت مــن خاللهــا ( )72موقعــاً يســتخدمه
"إرهابيــون".
وأوضــح اللــواء إيغــور كوناشــينكوف يف ترصيحــات لقنــاة "روســيا  "24أن الغــارات الروســية التــي نفذتهــا طائ ـرات "ســو"-34
و"ســو "-24و"ســو -25إس إم" ،ركــزت عــى أريــاف حــاة وإدلــب والالذقيــة ودمشــق وحلــب وديــر الــزور".
ومل يسـ ّجل مركــز توثيــق االنتهــاكات ف ســوريا تحليــق طـران آخــر ســواء أكان للحكومــة الســورية أو لقــوات التحالــف الــدويل
لحظــة وقــوع الهجــوم
 – 10هجمات يوم  23تشرين األول/أكتوبر 2015
أ – قصف بلدة كللي (سوق خضرة) يف إدلب:

بتاريــخ  23ترشيــن األول/أكتوبــر  ٢٠١٥ورد إىل مركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا أخبــار مفادهــا أن الطــران الحــريب قــام
باســتهداف أحــد األســواق املكتظــة بالســكان يف بلــدة كلــي يف ريــف إدلــب ،وعقــب ذلــك قــام مركــز توثيــق االنتهــاكات وعــن
طريــق الباحــث امليــداين يف ريــف حلــب بالتواصــل مــع أحــد شــهود العيــان عــى املجــزرة وهــو املواطــن (قتيبــة أبــو النجــم)
والــذي قــال يف شــهادتهعن مشــاهداته:
"يف حــوايل الســاعة الرابعــة ع ـرا ً قــام الط ـران الــرويس –بحســب تعميــم املراصــد لنــا– باســتهداف الشــارع الرئيــي يف قريــة
كلــي ،وهــو شــارع يحتــوي عــى ســوق محليــة ويعتــر الســوق الرئيســية يف البلــدة ،وكان القصــف بواســطة صــاروخ فراغــي،
أدى عــى الفــور إىل دمــار كبــر يف املحــال التجاريــة وتهـ ّدم ثالثــة منــازل مدنيــة ،علـاً أنّــه مل يكــن يتواجــد هنالــك أيــة مقـرات
عســكرية أو مظاهــر مس ـلّحة تابعــة ألي فصيــل مســلح .وقــد أســفر القصــف عــن استشــهاد أربعــة مدنيــن عــى الفــور ،ثالثــة
منهــم مــن آل عبيلــو حيــث أن الصــاروخ وقــع بالقــرب مــن منزلهــم واصيــب عــدد آخــر مــن املدنيــن ،واألســاء هــي:
األسم الكامل

الجنس

املحافظة

1

صالح رأفت عبيلو

ذكر طفل

إدلب :قرية كليل

2

عبد الله رأفت عبيلو

ذكر طفل

إدلب :قرية كليل

3

سيدرا رأفت عبيلو

أنثى طفلة

إدلب :قرية كليل

4

آالء أحمد عامر اليوسف

أنثى طفلة

إدلب :قرية كليل

صالح رأفت عبيلو ،مصدر الصورة :قتيبة أبو النجم

التاريخ

 23ترشين
األول 2015
 23ترشين
األول 2015
 23ترشين
األول 2015
 23ترشين
األول 2015

مالحظات
نتيجة القصف الرويس.
نتيجة القصف الرويس.

نتيجة القصف الرويس.
نتيجة القصف الرويس.

عبد الله رأفت عبيلو ،مصدر الصورة :قتيبة أبو النجم.
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أ ّمــا اإلصابــات الحرجــة فكانــت مــن نصيــب (رحمــة عبــد الكريــم إســاعيل ولينــا عكرمــة علولــو وماجــد عبــد الكريــم زلــط
واســاعيل حســن مرعــي) ،إضافــة إىل وجــود أكــر مــن عــر إصابــات خفيفــة

صورة ألحد املنازل املهدّمة نتيجة الرضبات الروسية .مصدر الصورة قتيبة أبو النجم.

 – 11هجمات يوم  24تشرين األول/أكتوبر 2015
أ  -قصف بلدة حيان بريف حلب بتاريخ  24تشرين األول/أكتوبر  2015بالقنابل العنقودية:

ويف تاريــخ  24ترشيــن األول/أكتوبــر  2015شـ ّن الطـران الحــريب غــارة عــى رشقــي بلــدة حيــان ،حيــث تـ ّم قصــف عـ ّدة منــازل
ســكنية وذلــك يف حــوايل الســاعة الثامنــة مســا ًء بالتوقيــت املحــي  ،ومزرعــة يقطنهــا نازحــون نزحــوا مــن الريــف الشــايل لحلــب،
حيــث قتــل شــخص وبــرت قــدم شــخص آخــر وكان هنالــك أكــر مــن عــرة مصابــن .وكان عــدد القنابــل العنقوديــة التــي
انفجــرت حــوايل ( )150قنبلــة عنقوديــة نتيجــة ثــاث غــارات ،وذلــك بحســب مكتــب الدفــاع املــدين يف حيــان وعــدد آخــر مــن
األهــايل يف حيّــان ،حيــث قامــوا بتزويدنــا بعـ ّدة صــور لنــوع مختلــف عــن الذخائــر التــي اســتخدمت يف الهجــات الســابقة .قــال
أبــو النــور أحمــد مديــر املكتــب اإلعالمــي يف حيــان ملركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا بهــذا الصــدد:
"كان الهجــوم عــى دفعتــن ،فبعــد اســتهداف املــكان والــذي كان عبــارة عــن منــزل ،هــرع الســكان وعــدد مــن الســيارات إىل
املــكان املســتهدف إلنقــاذ املصابــن ،لتســتهدف الهجمــة األخــرى الســيارات التــي جــاءت لنقــل املصابــن والجرحــى".

أحدى الذخائر العنقودية .مصدر الصورة :الدفاع املدين يف حيّان.
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صورة توضّ ح حجم الذخرية العنقودية بالنسبة إىل حجم اإلنسان (أحد أعضاء الدفاع املدين يف حيان) ،مصدر الصورة :الدفاع املدين يف حيان.

بعض الذخائر العنقودية .مصدر الصورة :الدفاع املدين يف حيان.

أحد القتىل نتيجة القصف بالقنابل العنقودية (حسني عادل أوسو) حيان .حلب 24
ترشين األول  .2015مصدر الصورة :الدفاع املدين يف حيان.
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 – 12هجمات يوم  25تشرين األول/أكتوبر 2015
أ – القصف ىلع قرية الشيخ بركة يف ريف إدلب:

يف يــوم األحــد املصــادف  25ترشيــن األول/أكتوبــر  2015قــام الط ـران الــرويس باســتهداف قريــة الشــيخ بركــة التابعــة لريــف
مع ـ ّرة النعــان يف إدلــب بغارتــن متتاليتــن ،أســفرتا عــن ســقوط العديــد مــن القتــى واملصابــن وتدمــر العديــد مــن املنــازل.
الباحــث امليــداين يف مركــز توثيــق االنتهــاكات إبراهيــم املــواس (أبــو الغيــث الخــاين) قــام بالتواصــل مــع شــهود العيــان وأجــرى
ع ـ ّدة مقابــات وأفادنــا بالتــايل:
ـت بالتواصــل معهــم الســيد واصــل الديــاب ( )30عامـاً وهــو يشــغل منصــب رئيــس املجلــس
"كان أحــد شــهود العيــان الذيــن قمـ ُ
املحــي يف القريــة ،والــذي أكـ ّد يل أنّــه وقبيــل الهجــوم ببضــع دقائــق كانــت هنالــك ســت طائـرات روســية تحــوم فــوق القريــة
يف عــر ذلــك اليــوم ،لتعــود يف املســاء نفســه وتقــوم يف حــوايل الســاعة الثامنــة وســت دقائــق بقصــف القريــة ،بعــد ذلــك هــرع
الســيد واصــل مــع الســكان اآلخريــن إىل مــكان القصــف ،إالّ أ ّن املراصــد أخربتهــم بنيــة الط ـران الــرويس توجيــه رضبــة أخــرى
للقريــة ،وبالفعــل يف حــوايل الســاعةالثامنة والربــع ،أي بعــد حــوايل ( )14دقيقــة ،ن ّفــذ الط ـران الحــريب الــرويس غــارة جديــدة
بالقــرب مــن املــكان األول والــذي كان يف األســاس مكانـاً مدنيـاً .وأخــرين الســيد واصــل أن املــكان الــذي تـ ّم اســتهدافه ال يحتــوي
عــى أي مقـرات عســكرية أو مظاهــر مسـلّحة".
وقد ز ّود إبراهيم املواس املركز بأسامء القتىل الذين قضوا يف ذلك الهجوم وهم أربع ضحايا
األسم الكامل

الجنس

املحافظة

1

فاطمة خالد الهويان

أنثى بالغة

إدلب :الشيخ بركة

2

كامل محمد املحيميد

ذكر طفل

إدلب :الشيخ بركة

3

ساجدة وليد محيميد

أنثى طفلة

إدلب :الشيخ بركة

4

سناء وليد محيميد

أنثى طفلة

إدلب :الشيخ بركة

التاريخ

 25ترشين
األول 2015
 25ترشين
األول 2015
 25ترشين
األول 2015
 25ترشين
األول 2015

مالحظات
عمرها  28سنة.
عمره  6سنوات.

عمرها  7سنوات.
عمرها  5سنوات ،توفيت بعد يومني متأثرة
بجراحها.

 – 13هجمات يوم  26تشرين األول/أكتوبر 2015
أ – قصف ىلع كفرزيتا يف ريف حماه الشمالي:

بحســب الناشــط أوس حســن فقــد قــام الطـران الحــريب الــرويس بقصــف مدينــة كفــر زيتــا بتاريــخ  26ترشيــن األول/أكتوبــر 2015
يف حــوايل الســاعة السادســة مســا ًء ،وقــد اســتهدف القصــف املشــفى التخصــي الوحيــد يف البلــدة بصاروخــن مــن ارتفــاع شــاهق
جــدا ً ،وأصيــب عــى إثــره اثنــان مــن الكــوادر الطبّيــة ،وأضــاف أوس أنّهــم عــادة مييــزون الطـران الــرويس مــن خــال عـ ّدة أمــور
أحدهــا هــو كــرة الــدوران قبــل االنقضــاض عــى الهــدف ،وأيض ـاً عــادة يســبق مجــيء الط ـران الحــريب ط ـران اســتطالع يقــوم
بتمشــيط املنطقــة".
وقــد كان الناشــط محمــد الحمــوي قــد نــر فيديــو يصــور إحــدى الغــارات الروســية عــى كفــر زيتــا بتاريــخ  26ترشيــن األول/
أكتوبــر .2015
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 – 14هجمات يوم  27تشرين األول 2015
أ – قصف ىلع حيان ريف حلب الشمالي:

بتاريــخ  72ترشيــن األول/أكتوبــر  2015ش ـ ّن الط ـران الــرويس ع ـ ّدة غــارات جويــة عــى بلــدة ح ّيــان يف ريــف حلــب الشــايل،
ومــن املرجــح أنّــه مل يكــن يســتهدف أي مــكان محــدد ،ذلــك مــا بــدا واضحـاً لباحثــي مركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا ،بعــد
إج ـراء تحقيــق يف هجــوم ذلــك اليــوم ،ويبــدو أ ّن الهجــات األربــع شُ ــنت لبــث الرعــب والذعــر يف صفــوف الســكان املدنيــن.
ونتيجــة إلحــدى هــذه الهجــات قــى أحــد النشــطاء اإلعالميــن وهــو الناشــط أبــو النــور أحمــد (جمعــة األحمــد – أبــو النــور)،
وكان قــد شــارك يف كتابــة هــذا التقريــر بعــد أن أدىل بشــهادته عــن عـ ّدة هجــات يف حيّــان ،اثنتــان منهــا كانتــا بواســطة القنابــل
العنقوديــة ،وقــد اســتطاع أبــو النــور تصويــر ثــاث غــارات جويــة متتاليــة يف ذلــك اليــوم ،إالّ أن الصــاروخ الرابــع ســقط بالقــرب
منــه وقتــل عــى إثــر ذلــك .وقــد وجــد النشــطاء مقطــع الفيديــو الــذي صــوره قبــل لحظــات مــن مقتلــه (رابــط الفيديــو).
قــال الناشــط اإلعالمــي (ماجــد عبــد النــور –  30عــام) مــن ســكان بلــدة حيــان ملركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا عــن هجــات
ذلــك اليوم:
"كانــت هنالــك أربــع غــارات جويــة مــن الطـران الــرويس عــى البلــدة ،وكان يفصــل مــا بــن الصــاروخ والصــاروخ بضــع دقائــق،
ســقط الصــاروخ األول عــى منــزل عــادي يعــود ألنــاس مدنيــن ولحســن الحــظ مل يكــن هنالــك أي شــخص داخــل املنــزل ،وســقط
الصــاروخ الثــاين يف "الطريــق العــام" أو مــا يس ـ ّمى شــارع حيــان الرئيــي وســقط تقريب ـاً يف مــكان شــبه خــايل ،أ ّمــا الصــاروخ
الثالــث فقــد ســقط فــوق مســجد البلــدة "مســجد حيــان" يف متــام الســاعة  04:15ظه ـرا ً ،وتد ّمــر العديــد مــن البيــت املجــاورة
وأصيــب عـ ّدة مدنيــن بإصابــات مختلفــة ،وســقط الصــاروخ الرابــع عــى أحــد املنــازل شــبه الخاليــة ولســوء الحــظ فقــد ســقط
عــى بعــد حــوايل عــرة أمتــار مــن مــكان تواجــد الناشــط اإلعالمــي جمعــة األحمــد (أبــو النــور) ،والــذي ســقط شــهيدا ً بعــد
إســعافه إىل املستشــفى".
وبحســب الناشــط ماجــد عبــد النــور فــإ ّن الصواريــخ قــد وقعــت بشــكل عشــوايئ عــى املدينــة ،ومل يكــن هنالــك تواجــد ألي مقــر
عســكري أو مظاهــر عســكرية قريبــة مــن مــكان ســقوط الصواريــخ إطالقـاً
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أم ميال يف ريف حماه:
ب – القصف ىلع قرية ّ

بتاريــخ  27ترشيــن األول/أكتوبــر  2015قــام الط ـران الــرويس بقصــف قريــة أم ميــال (القدامســة) يف ناحيــة الحم ـرا بالريــف
الرشقــي ملحافظــة حــاه ،وذلــك يف منتصــف الليــل متام ـاً (حــوايل الســاعة الثانيــة عــر لي ـاً) وبحســب مراســلة مركــز توثيــق
االنتهــاكات يف ريــف حــاه والتــي قامــت بالتواصــل مــع نشــطاء مــن هــذه القريــة ،فــإ ّن املــكان املســتهدف هــو مــكان مــدين ومل
يكــن هنالــك اي هــدف عســكري قريــب مــن املــكان ،وأدى القصــف إىل مقتــل عائلــة كاملــة مــن آل الحكــري وفيــا يــي أســاء
أفرادهــا
األسم الكامل

الجنس

املحافظة

1

خليف شحود الحكري

ذكر بالغ

ريف حامه :أم ميال

2

شحود خليف شحود
الحكري

ذكر بالغ

ريف حامه :أم ميال

3

فاطمة خليف الحكري

أنثى بالغة

ريف حامه :أم ميال

4

زوجة خليف شحود
الحكري

أنثى بالغة

ريف حامه :أم ميال

التاريخ

 27ترشين
األول 2015
 27ترشين
األول 2015
 27ترشين
األول 2015
 27ترشين
األول 2015

مالحظات

عمره  60عاماً .قىض نتيجة القصف الرويس
عىل القرية.
عمره  30عاماً .قىض نتيجة القصف الرويس عىل
القرية.

عمرها  27عاماً .قضت نتيجة القصف
الرويس عىل القرية.
عمرها  52عاماً .قضت نتيجة القصف
الرويس عىل القرية ،والدة شحود وفاطمة.

 – 15هجمات يوم  28تشرين األول/أكتوبر 2015
أ – الهجمات ىلع كنصفرة (جبل الزاوية) يف ريف إدلب بواسطة القنابل العنقودية:

بتاريــخ  28ترشيــن األول قــام الطـران الــرويس بشـ ّن غارتــن عــى كنصفــرة مســتخدماً فيهــا ذخائــر عنقوديــة ،وذلــك يف حــوايل
الســاعة الســابعة مســا ًء بحســب الناشــط اإلعالمــي عبــد الــرزاق خليــل (  27عامـاً) مــن أبنــاء كنصفــرة والــذي كان موجــودا ً أثنــاء
القصــف ،حيــث قــال يف شــهادته:
"بعــد أن قصفــت الطائــرة ســمعنا صــوت إنفجــار ضعيــف (مل يكــن مثــل االنفجــارات املعتــادة) وعندمــا ذهبنــا إىل مــكان الهجــوم
تفاجئنــا بــأ ّن القنابــل املســتخدمة كانــت قنابــل عنقوديــة ،ومل يكــن هنالــك أي هــدف عســكري قريــب مــن املــكان ،ويبــدو أن
القصــف حــدث بشــكل عشــوايئ حيــث أن املــكان املســتهدف هــو مــكان مــدين يســكنه املدنيــون ،ومل يحــدث القصــف أي دمــار
يذكــر أو إصابــات أو ضحايــا ،وهــذه إحــدى املـرات النــادرة التــي يتــم فيهــا القصــف مــع هطــول أمطــار وتكــون الطائــرة عاليــة
جــدا ً ،ومل نســجل أي حالــة قصــف أثنــاء هطــول املطــر إالّ بعــد بــدء الرضبــات الروســية عــى ســوريا".
خاصــن مبركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا :يظهر
وقــد زود الناشــط عبــد الــرزاق خليــل مركــز توثيــق االنتهــاكات مبقطعــي فيديــو ّ
األول لحظــات القصــف األوىل عــى كنصفــرة ويوضّ ــح الثــاين بعضـاً مــن الذخائــر العنقوديــة غــر املنفجــرة.
كام زودنا ببعض الصور التي تظهر شكل وحجم ونوع الذخائر املستخدمة
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هــذا وقــد أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية يــوم األربعــاء  28ترشيــن األول/أكتوبــر  2015أ ّن طريانهــا نفّــذ ( )71طلعــة جويــة
يف ســوريا مســتهدفاً ( )118هدف ـاً ،واصفــة الغــارات التــي حدثــت يف محافظــة إدلــب 11بأنّهــا اســتهدفت مركــز "ممــوه" خــاص
"بتمويــن اإلرهابيــن" وكانــت فيــه أســلحة وذخائــر وأســلحة ومــواد .وقــد قامــت بالهجــوم طائـرات حربيــة مــن نــوع (ســو – .) 25
 – 16هجمات يوم  29تشرين األول/أكتوبر 2015
أ – الهجمات ىلع حي امليسر يف حلب بواسطة القنابل العنقودية:

ـي امليــر يف حلــب
يف ســاعات الصبــاح األوىل مــن تاريــخ  29ترشيــن األول/أكتوبــر  2015قامــت طائــرة روســية باســتهداف حـ ّ
بع ـ ّدة صواريــخ كانــت تحتــوي عــى قنابــل عنقوديــة  ،وبحســب الســيد (بيــرس مشــعل –  30عــام) رئيــس مركــز بــاب النــرب
يف الدفــاع املــدين الســوري ،فقــد وقــع الهجــوم يف حــوايل الســاعة الواحــدة والنصــف صباحـاً ،وهــو الــذي عايــن مــكان االنفجــار
وقــال يف شــهادته للمركــز:
ـي امل ّيــر ،ذهبنــا إىل املــكان مــن أجــل مســاعدة املصابــن والقتــى ،ولكــن
"بعــد أن قصفــت الطائ ـرات الحربيــة الروســية حـ ّ
لحســن الحــظ مل تكــن هنالــك أيّــة إصابــات ،وبعــد أ ّن عدنــا أدراجنــا أخربونــا أن السـكّان أخــذوا يــرون أجســاماً غريبــة منتــرة
يف الحــي ،فذهبنــا مــرة أخــرى لــرى ع ـرات الذخائــر العنقوديــة املنتــرة عــى أســطح البنايــات والشــوارع .وبدأنــا بجمعهــا"
وعنــد ســؤال املركــز فيــا إذا كان هنالــك أي مــكان عســكري قريــب وكيــف ت ـ ّم التعــرف عــى الط ـران الــرويس أجــاب بيــرس:
أي هــدف عســكري أو تج ّمــع قريــب ،كانــت
"املــكان الــذي ســقطت القنبلــة عليــه مــكان ســكني ومــدين بحــت ،ومل يكــن هنالــك ّ
األماكــن املســتهدفة منــازل مدنيــة فقــط ،ونحــن نعــرف متام ـاً كيــف منيــز الط ـران الــرويس الــذي عــادة مــا ين ّفــذ ع ـ ّدة غــارات
متتاليــة )5( ،غــارات يف كل م ـ ّرة ،إضافــة إىل صــوت الطائ ـرات ورسعتهــا وأخبــار املراصــد التــي تخربنــا بقدومهــا إلينــا ،كــا أنّهــا
ال تقــوم بعمليــات القصــف بشــكل مفــرد بــل تكــون عــى شــكل أرساب ،وبحســب املراصــد فــأ ّن هنالــك طائـرات تقــوم بحاميــة
الطائـرات األخــرى التــي تقصــف األهــداف".

جزء من بقايا الصاروخ (مستوعب) الذي كان يحتوي عىل الذخائر العنقودية .مصدر الصورة :بيربس مشعل (الدفاع املدين السوري).

 -11ال يســتطيع مركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا تأكيــد فيــا إذا كانــت الحادثــة املذكــورة يف بيــان وزارة الدفــاع هــي نفســها التــي أســفرت عــن القصــف بالقنابــل العنقوديــة إالّ أ ّن
املركــز ومــن خــال األهــايل ونشــطاء املنطقــة مل يســتطع تســجيل أي قصــف بواســطة طـران آخــر ســواء أكان للحكومــة الســورية أو التحالــف الــدويل
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بعض الذخائر العنقودية .مصدر الصورة :بيربس مشعل (الدفاع املدين السوري).

ب – القصف ىلع قرية كفر عويد يف محافظة إدلب:

قــام الطـران الــرويس باســتهداف كفــر عويــد يف ريــف إدلــب بالذخائــر العنقوديــة ،وذلــك بحســب النشــطاء يف القريــة والذيــن
نــروا صــورا ً لذخائــر مل تنفجــر ،إضافــة إىل مقطــع فيديــو يظهــر بعــض الذخائــر التــي مل تنفجــر.
قــال الناشــط اإلعالمــي إبراهيــم الشــايل –  28عام ـاً  -وهــو مــن ســكان القريــة ،ملركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا أنّــه كان
متواجــداً أثنــاء قيــام الطائ ـرات بالقصــف ،وأفــاد املركــز مبــا شــاهده:
"يف حــوايل الســاعة التاســعة والنصــف صباحـاً مــن يــوم الخميــس املصــادف  29ترشيــن األول/أكتوبــر  ،2015قــام الطـران الحــريب
الــرويس بقصــف قريتنــا بثالثــة صواريــخ غريبــة (كانــت ذات صـ ٍ
ـوت قــوي ولك ّنهــا كانــت ذات صــوت انفجــار مختلــف عــن
اإلنفجــارات العاديــة) ،وأحدثــت تلــك الصواريــخ انفجــارات متتاليــة خــال مـ ّدة زمنيــة تقـ ّدر بعــر ثــواين ،وســقطت الصواريــخ
عــى منطقــة مكتظــة باملــدارس والتــي كانــت عبــارة عــن مقــار حكوميــة يف الســابق ،حيــث توجــد أربــع مــدارس (ابتدائيــة
وإعداديــة وثانويــة) ،وبالرغــم مــن أ ّن الجــو كان غامئ ـاً فقــد ت ـ ّم القصــف ،وكان هنالــك صــوت ألكــر مــن ألــف انفجــار متتــال
عــى مســاحة ( )300مــر مربــع ،ويبــدو أن كل حاضنــة كانــت تحتــوي عــى حــوايل ( )200ذخــرة عنقوديــة ،حيــث أ ّن إحــدى
الحواضــن مل تنفجــر بشــكل كامــل فاســتطعنا انتشــال بعــض الذخائــر (كان عددهــا حــوايل خمســن ذخــرة) ،وقمنــا بتفجريهــا
عــن بعــد بإطــاق النــار عليهــا ،وقــد ســقطت عـرات الذخائــر يف باحــة إحــدى املــدارس ،ومــن حســن الحــظ أ ّن الطــاب كانــوا
يحــرون الــدروس ومل يكونــوا خارج ـاً".

ذيل إحدى الحواضن التي مل تنفجر بشكل كامل ،مصدر الصورة الناشط :إبراهيم الشاميل.
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مركز توثيق اإلنتهاكات يف سوريا

تقرير خاص حول الضربات العسكرية الروسية يف سوريا

بعض الذخائر التي يبدو أنّها مل تنفجر بشكل كامل .مصدر الصورة :الناشط إبراهيم الشاميل.

صــور خاصــة مبركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا تظهــر آثــار الدمــار التــي نتجــت عــن القصــف .مصــدر الصــور :الناشــط
إبراهيــم الشــايل.

صورة رقم ()1

صورة رقم ()2
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صورة رقم ()3

وكانــت أول ضحيــة مدنيــة قتلــت يف ســوريا نتيجــة القصــف بالقنابــل العنقوديــة مــن قبــل قــوات الحكومــة الســورية يف 25
أيــار  2015يف قريــة كبــاين "كبينــة" – جبــل األك ـراد يف ريــف الالذقيــة ،وأدى ذلــك القصــف إىل مــرع امــرأة .وتوالــت حــاالت
القصــف مــن قبــل قــوات الحكومــة الســورية مســتخدمة قنابــل وذخائــر عنقوديــة حتــى تاريــخ  29أيلــول  ،2015وقــد اســتطاع
مركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا توثيــق مقتــل ( )341مدني ـاً منــذ بــدء اســتخدام هــذا الســاح حتــى التاريــخ املذكــور (مــن
قبــل القــوات الحكوميــة الســورية) ،وكان مــن بــن الضحايــا ( )38امــرأة و( )148طف ـاً دون س ـ ّن الثامنــة عــر .وقــد ســقطت
هــذه الضحايــا نتيجــة اســتخدام هــذا النــوع مــن القنابــل يف ( )102غــارة عــى ( )115مدينــة وحــي ومناطــق ســورية مختلفــة.
 – 17هجمات يوم  30تشرين األول/أكتوبر 2015
أ – استهداف قرية الكستن يف ريف جسر الشغور (محافظة إدلب):

قبــل صــاة يــوم الجمعــة بقليــل وبحســب شــهود العيــان ،قــام الطـران الــرويس باســتهداف قريــة الكســن بعــدة صواريــخ فراغيــة
شــديدة التدمــر ،وقــد أدى ذلــك إىل تدمــر عـ ّدة مبــان ســكنية نتيجــة الضغــط الهائــل لتلــك الصواريــخ ،وبحســب األهــايل فقــد
قتــل مــا ال يقــل عــن ســتة مدنيــن بعضهــم مــن األطفــال يف ذلــك القصــف .وقــد ز ّود الناشــط (طــارق عبــد الحــق –  30عــام)
مديــر تنســيقية جــر الشــغور بأســاء أربعــة مدنيــن قضــوا يف هــذا الهجــوم ،وقــال ملركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا أ ّن املــكان
املســتهدف مل يكــن يحتــوي عــى أي مقــر عســكري أو ظاهــرة عســكرية ،وكان املــكان املســتهدف عبــارة عــن منــازل للمدنيــن،
وأضــاف أن طريقــة متييــز الطـران الســوري عــن الــرويس تكــون عــن طريــق الرؤيــة ،كــا أن نــوع الصواريــخ املســتخدمة مختلــف
وذو تدمــر شــديد إضافــة إىل اإلرتفــاع الشــاهق للطائـرات وقصفهــا مــع أرساب مــن الطائـرات األخــرى".
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التاريخ

 30ترشين
األول 2015
 30ترشين
األول 2015
 30ترشين
األول 2015
 30ترشين
األول 2015

مالحظات
قضت نتيجة قصف الطريان الرويس.
قضت نتيجة قصف الطريان الرويس.

قىض يف قرية الكسنت نتيجة القصف الرويس.
طفلة مجهولة مل يتم التعرف عليها بسبب
تهشّ م رأسها.

تقرير خاص حول الضربات العسكرية الروسية يف سوريا

تهمش رأسها نتيجة قصف الطريان الرويس .مصدر الصورة األهايل +الناشط طارق عبد الحق .قرية الكسنت (إدلب).
طفلة ّ

ب – استهداف أحياء حلب الشرقية:

يف اليــوم الثالثــن للغــارات الجويــة الروســية داخــل األرايض الســورية ،قــام الط ـران الــرويس بارتــكاب ع ـ ّدة مجــازر مر ّوعــة يف
حلــب املدينــة ،أســفرت عــن مقتــل العـرات مــن املدنيــن وإصابــة العـرات اآلخريــن إصابــات مختلفــة نتيجــة سلســلة هجــات
داخــل أحيــاء مكتظّــة باملدنيــن.
الشــاهد بيــرس مشــعل ( 30عامـاً) ،رئيــس مكتــب بــاب النــرب يف الدفــاع املــدين الســوري يف حلــب ،كان شــاهدا ً عــى الهجــات،
وتواجــد يف األماكــن التــي تــم اســتهدافها وعمــل ،بحكــم طبيعــة عملــه ،عــى إجــاء املصابــن وانتشــال البعــض اآلخــر مــن تحــت
األنقــاض ،قــال ملركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا يف شــهادته عــن ذلــك اليــوم:
"كان الهجــوم األول يف حــوايل الســاعة  02:15ظه ـرا ً ،حيــث ســقط صــاروخ يف حــارة وادي العريــس (حــي الكالســة) وهــو حــي
مــدين ويبعــد عــن أقــرب جبهــة للقتــال أكــر مــن خمســة كيلومـرات ،وكان حجــم الدمــار الــذي شــاهدناه كبـرا ً ومخيفـاً ،فقــد
أدى القصــف إىل تدمــر وإلحــاق الــرر بأكــر مــن ( )25منــزالً عربي ـاً ،وســقط عــى الفــور ( )20مدني ـاً وأصيــب ( )16شــخصاً
مدني ـاً آخ ـرا ً.
أ ّمــا الهجــوم الثــاين فــكان يف حــوايل الســاعة  02:30ظهـرا ً أي بعــد ( )15دقيقــة مــن الهجــوم األول ،حــن ســقط صــاروخ بالقــرب
مــن مدرســة الشــهيد عبــد القــادر شاشــو (مدرســة ابتدائيــة وإعداديــة) يف منطقــة صــاح الديــن ،وســقط عــى الفــور خمــس
ضحايــا قتــى وتــرر بنــاءان ومل يكــن هنالــك أي هــدف عســكري قريــب مــن مــكان ســقوط الصــاروخ.
ـي الفــردوس يفصلهــا عــن الهجــوم الثــاين ع ـ ّدة دقائــق فقــط ،حيــث ســقط أحــد
وكان الهجومــان الثالــث والرابــع عــى حـ ّ
الصواريــخ عــى مبنــى ســكني مؤلــف مــن أربعــة طوابــق ،وبعــد برهــة مــن الوقــت (حــوايل  50ثانيــة) ســقط صــاروخ آخــر
بالقــرب مــن مــكان الصــاروخ األول ،ووقــع بالقــرب مــن مخفــر تابــع لرشطــة حلــب الح ـ ّرة ،وهــي رشطــة مدنيــة ال تشــارك يف
األعــال القتاليــة عــى الجبهــات .وأســفر الهجــوم عــن مــرع ( )15مدني ـاً.
ـي الفــردوس،
أ ّمــا الهجــوم الخامــس فقــد حــدث يف حــي كــرم النزهــة بعــد حــوايل دقيقتــن مــن حــدوث الهجــوم الرابــع يف حـ ّ
وســقط الصــاروخ أيضـاً عــى حــي ســكني ،قــى عــى الفــور خمســة أشــخاص وأصيــب ثالثــة آخــرون وتــررت أكــر مــن ثالثــة
أبنيــة ســكنية".
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وأكـ ّد بيــرس أن الــرب كان مؤلفـاً مــن طائرتــن ،قامــت طائــرة واحــدة بجميــع االســتهدافات أ ّمــا الطائــرة األخــرى فكانــت أشــبه
بطائــرة حاميــة لــأوىل .وكانــت القــدرة التدمرييــة للصواريــخ كبــرة جــدا ً مقارنــة مــع الصواريــخ التــي كان النظــام عــادة يقصــف
بهــا املدينــة.
واملصــور نــور رســان (مديــر مركــز نــور اإلعالمــي يف حلــب) ،فقــد أك ـ ّد ملركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا أن
أ ّمــا الناشــط ّ
حصيلــة الضحايــا وصلــت إىل أكــر مــن ( )68قتيـاً ،وهــي حصيلــة قابلــة للزيــادة بشــكل كبــر بســبب اإلصابــات الكثــرة ،وأضــاف
أ ّن املراصــد التابعــة للمعارضــة املس ـلّحة قــد أبلغتهــم لحظــة إقــاع الطائ ـرات مــن قاعــدة حميميــم مــن الالذقيــة ،وقصفــت
ع ـ ّدة مواقــع عــى جبهــات القتــال لك ّنهــا أيض ـاً قصفــت الســكان املدنيــن يف أحيــاء (صــاح الديــن والفــرودس ووادي العرايــس
والشــعار).
لإلطــاع عــى قامئــة الضحايــا يف ذلــك اليــوم يرجــى الضغــط عــى الرابــط هنــا حيــث اســتطاع املركــز التحقــق مــن اســم ()61
مدني ـاً يف ذلــك اليــوم..

عنرص من الدفاع املدين ينتشل طفلة مصابة من تحت األنقاض يف حي صالح الدين بحلب 30 .ترشين األول/أكتوبر  .2015مصدر الصورة :مديرية الدفاع املدين يف حلب

الشــاب حذيفــة دهــان ،أحــد املمرضــن يف أحــد املشــايف امليدانيــة يف حلــب الرشقيــة ،أخــر مركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا
ـي الكالســة ،وأضــاف أنّــه وصــل إىل املشــفى امليــداين الــذي يعمــل بــه
أنــه ســقط مــا ال يقــل عــن ( )22قتيـاً يف القصــف عــى حـ ّ
العديــد مــن حــاالت البــر وأنــاس كانــوا يف غيبوبــة .وقــال:
"توجهنــا إىل مــكان االســتهداف عقــب القصــف مبــارشة ،وكان الضحايــا مرميــن ومنهــم مــن كان ال يـزال تحــت األنقــاض ،وبعــد
عــوديت إىل املشــفى امليــداين أخربنــا أحــد املواطنــن أ ّن شــقيقته التــي كان مــن املفــروض أنّهــا توفيــت قــد تحركــت قليـاً ،فقمنــا
مبعاينتهــا حيــث بــدا أ ّن هنالــك نزف ـاً داخلي ـاً لديهــا وجســمها كان اليحتــوي عــى أيــة إصابــات مميتــة .وكانــت هنالــك حالــة
مشــابهة لعائلــة مؤلفــة مــن األم وأوالدهــا ذووا ( 4و  5و ) 3ســنوات ،حيــث كانــت أجســامهم تحمــل جروح ـاً بســيطة لك ّنهــم
كانــوا يعانــون مــن النزيــف الداخــي نتيجــة الضغــط الــذي ســببه اإلنفجــار".
طبيــب جـ ّراح أخــر كان يعمــل يف مشــفى ميــداين آخــر قــال للمركــز أنّــه أجــرى ثــاث عمليــات ألنــاس بــرت أطرافهــم ،وخمــس
عمليــات فتــح بطــن ألنــاس تعرضــوا لنزيــف داخــي ،مــا ير ّجــح احتامليــة اســتعامل القنابــل الضغطيــة يف الهجــات التــي ن ّفــذت
عــى حلــب يف ذلــك اليــوم مــن قبــل الطـران الــرويس
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مركز توثيق اإلنتهاكات يف سوريا

تقرير خاص حول الضربات العسكرية الروسية يف سوريا

خامسًا :عمليات نزوح جماعية نتيجة الضربات الروسية:
نتيجــة للهجــات املكثّفــة التــي قــام بهــا الطــران الــرويس ،أضطــر عــرات اآلالف مــن الســكان املدنيــن إىل تغيــر أماكــن
إقامتهــم والنــزوح إىل أمــكان جديــدة ،وخاصــة يف املناطــق التــي تع ّرضــت لقصــف مكثــف ،مثــل أريــاف حلــب الشــالية والغربيــة
والجنوبيــة وحتــى الرشقيــة منهــا ،والخاضعــة لســيطرة تنظيــم الدولــة اإلســامية "داعــش" ،وأيض ـاً يف أريــاف حــاه وإدلــب.
الناشــط أحمــد األحمــد عمــل ،مــع عــدد مــن النشــطاء اآلخريــن يف الريــف الحلبــي ،عــى رصــد حركــة النــزوح يف ع ـ ّدة مــدن
وبلــدات تعيــش تحــت خــط الفقــر يف أريــاف حلــب ،وخاصــة الغــريب والجنــويب منــه ،وبحســب املعلومــات التــي اســتطاع جمعهــا
فــإ ّن قسـاً كبـرا ً منهــم نــزح إىل الريــف الشــايل لحلــب ،وقسـاً آخــر إىل الريــف الشــايل إلدلــب ،وكان مــن بــن بعــض األماكــن
التــي نــزح منهــا الســكان( :بــاس ومرميــن والحــارض وتــل باجــر والعيــس وبانــص الســابقية والوضيحــي وخلصــة والزربــة والربقــوم
والهضبــة وخــان طومــان والحمــرة وكفــر عبيــد وشــغيدليه والعزيزيــة والعديــد مــن القــرى األخــرى) ،وقــد بلــغ عددهــم مــا
يقــارب ( )100ألــف نــازح داخليـاً .وقالــت مصــادر أخــرى للمركــز( ،تعمــل يف تج ّمــع مخيــات أطمــة للنازحــن) ،أ ّن هنالــك مــا ال
يقــل عــن ألــف عائلــة نزحــت منــذ بدايــة الرضبــات الروســية وحتــى نهايــة شــهر ترشيــن األول/أكتوبــر .2015

سادسًا :خاتمة ورأي قانوني:
اســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا خــال ثالثــن يومـاً (أي حتــى تاريــخ  30ترشيــن األول/أكتوبــر  )2015مــن العمليــات
العســكرية الروســية يف ســوريا والتــي بــدأت بتاريــخ  30أيلول/ســبتمرب  2015توثيــق مقتــل مــا ال يقــل عــن ( )329مدنيـاً نتيجــة
الرضبــات الروســية يف ســوريا ،وكان مــن بــن الضحايــا املدنيــن ( )88طفـاً ممــن هــم مــا دون سـ ّن الثامنــة عــر إضافــة إىل مقتــل
( )58امــرأة بهجــات ش ـ ّنت باســتخدام القنابــل العنقوديــة والصواريــخ الفراغيــة وصواريــخ بعيــدة املــدى أطلقــت مــن بحــر
قزويــن .وقــد ارتفــع عــدد الضحايــا 12إىل ( )526مدنيـاً بعــد ( )45يومـاً مــن بــدء الرضبــات الجويــة يف ســوريا أي حتــى تاريــخ 15
ترشيــن الثاين/نوفمــر  2015حيــث كان مــن ضمنهــم ( )137طفـاً مــا دون سـ ّن الثامنــة عــر و ( )71امــرأة.
كانــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر تصــف الوضــع يف ســويا عــى أنــه نـزاع مســلح ذو طابــع غــر دويل وذلــك ابتــداء مــن
متــوز عــام  2012عــى األقــل (ســورية :اللجنــة الدوليــة والهــال األحمــر العــريب الســوري يواصــان بــذل جهــود اإلغاثــة وســط
احتــدام القتــال) وهــو وصــف مل يقابــل أي اعـراض مــن الحكومــة الســورية أو مــن أي مــن املنظــات الدوليــة املعنيــة بالشــأن
الســوري.
بنــاء عليــه ،فــإن قواعــد القانــون الــدويل تنطبــق متامــا يف هــذه الحالــة وال ســيام القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان وقواعــد
القانــون الــدويل اإلنســاين وخاصــة املــادة  3املشــركة بــن اتفاقيــات جنيــف األربــع ( ،)1949التــي صادقــت عليهــا ســوريا يف
ترشيــن الثاين/نوفمــر لعــام  1953والتــي تنطبــق عــى جميــع األرايض الســورية وعــى جميــع األطـراف الفاعلــة يف الـراع .كــا
أن روســيا أيضــا طــرف يف اتفاقيــات جنيــف األربــع وبروتوكوالتهــا اإلضافيــة.
وتنص املادة  3يف أجزائها ذات الصلة عىل ما ييل:
يف حالــة قيــام نـزاع مســلح ليــس ذو طابــع دويل يف أرايض أحــد األطـراف املتعاقــدة ،يلتــزم كل طــرف يف النـزاع بــأن يطبــق كحــد
أدىن األحــكام التاليــة:
( )1األشــخاص الذيــن ال يشــركون مبــارشة يف األعــال العدائيــة ،مبــن فيهــم أفـراد القــوات املســلحة الذيــن ألقــوا عنهــم أســلحتهم،
واألشــخاص العاجــزون عــن القتــال بســبب املــرض أو الجــرح أو االحتجــاز أو ألي ســبب آخــر ،يعاملــون يف جميــع األحــوال معاملــة
إنســانية ،دون أي متييــز ضــار يقــوم عــي العنــر أو اللــون ،أو الديــن أو املعتقــد ،أو الجنــس ،أو املولــد أو الــروة ،أو أي معيــار
مامثــل آخــر.
يف الوقــت نفســه ،تطــورت الطبيعــة القانونيــة للن ـزاع يف ســوريا وال ســيام أن الوضــع العســكري فيهــا قــد أصبــح أكــر تعقيــدا
خصوصــا مــع تدخــل العديــد مــن البلــدان –رسا ً وعلنــا  -مبــا فيهــا مؤخـرا ً التحالــف الــدويل بقيــادة الواليــات املتحــدة األمريكيــة
واالتحــاد الــرويس .فوجــود عنــر دويل ،وقــدرة الــدول األخــرى مــن غــر الحكومــة الســورية عــى فــرض ســلطتها عــى كامــل
 -12ســيصدر مركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا تقريـرا ً الحقـاً يغطــي الهجــات التــي حــدث بعــد تاريــخ  31ترشيــن األول/أكتوبــر  2015بالتفصيــل وخاصــة تلــك التــي تـ ّم اســتهداف
املدنيــن فيهــا.
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األرايض الســورية يعنــي عملي ـاً أن الــدول األط ـراف يف اتفاقيــات جنيــف األربعــة لعــام  1949املشــاركة يف هــذا الن ـزاع املســلح
ملزمــة مبجمــل هــذه االتفاقيــات .باإلضافــة إىل ذلــك ،فقــد صادقــت روســيا عــى اتفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتعامل أســلحة
تقليديــة معينــة ميكــن اعتبارهــا مفرطــة الــرر أو عشــوائية األثــر ( ( UNTS 137 1342وذلــك يف  10ترشيــن األول /أكتوبــر 1980
مبــا يف ذلــك الربوتوكــول الثالــث املتعلــق باملحظــورات والقيــود املفروضــة عــى اســتخدام األســلحة الحارقــة.
وأخ ـرا فــإن جميــع أط ـراف الن ـزاع ملزمــة بالقواعــد العرفيــة للقانــون اإلنســاين الــدويل املنطبــق عــى النزاعــات املســلحة ذات
الطابــع الــدويل وغــر الــدويل عــى حــد ســواء:

التميز:

وهــو املبــدأ الــذي ينــص عــى أن " مييّــز أطـراف النـزاع يف جميــع األوقــات بــن املدنيــن واملقاتلــن .وتو ّجــه الهجــات إىل املقاتلــن
فحســب ،وال يجــوز أن تو ّجــه إىل املدنيــن" وهــو حجــر األســاس يف القانــون اإلنســاين الــدويل العــريف .كــا أنــه مبــدأ متضمــن يف
املــادة املشــركة الثالثــة التفاقيــات جنيــف ( )1949ولــذا فهــو مطبــق يف النزاعــات املســلحة ذات الطابــع غــر الــدويل (اللجنــة
الدوليــة للصليــب األحمــر  ،2005القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف ،املجلــد األول ،جــان مــاري هنكرتــس ولويــز دوزوالــد -بيــك،
دار نــر جامعــة كامــردج ،كامــردج ،ص ،3القاعــدة .)1
يضــاف إىل ذلــك ،بأنــه يحظــر عــى األط ـراف يف كل أنــواع النزاعــات املســلحة وفــق أحــكام القانــون الــدويل االنســاين مهاجمــة
األعيــان املدنيــة( .املرجــع نفســه ،ص ،23القاعــدة .)7
وقــد عرفــت العديــد مــن املعاهــدات الدوليــة والكتيبــات العســكرية والســوابق القضائيــة ذات الصلــة ومامرســات الــدول املتســقة
األهــداف املدنيــة ســلباً عــى أنهــا "األعيــان التــي ]ال تســهم[ اســهاماً فعــاالً بحكــم طبيعتهــا وموقعهــا وغرضهــا أو اســتخدامها يف
العمــل العســكري" (املرجــع نفســه ،ص ،27القاعــدة .)8
فعــى ســبيل املثــال ،أكــدت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف قرارهــا  )XXV( 2675عــى منــع اســتهداف "املســاكن و غريهــا
مــن املرافــق التــي يســتخدمها الســكان املدنيــون دون ســواهم"" ،واملناطــق املخصصــة لحاميــة املدنيــن فحســب ،كمناطــق
املستشــفيات أو املالجــىء املشــابهة" يف العمليــات العســكرية (املبــادئ األساســية لحاميــة الســكان املدنيــن يف الرصاعــات
املســلحة 9 ،كانــون األول/ديســمرب ،)1970الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة .اســرجع يف ترشيــن األول /أوكتوبــرhttp://www. .
)un.org/documents/resga.htm
اعتمــد هــذا القـرار بأغلبيــة ســاحقة مــن الــدول حيــث صــوت  109باملوافقــة وامتنــع  8عــن التصويــت ومل تســجل أي أصــوات
ضـ ّده( .األمــم املتحــدة ،الجمعيــة العامــة ،الوثائــق الرســمية ،الــدورة ال :25الجلســة العامــة ( 1922األربعــاء  9ديســمرب،)1970 ،
وثيقــة األمــم املتحــدة  )A/PV 1922 (1970ص)12
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كــا وردت بعــض مامرســات الــدول املتســقة يف املجلــد الــذي أصدرتــه اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر العتبــار األعيــان التاليــة
مدنيــة بالدرجــة األوىل يف جميــع النزاعــات املســلحة وهــي "املــدن والقــرى واملناطــق الســكنية واملســاكن واملبــاين واملنــازل
واملــدارس ووســائل النقــل املدنيــة واملستشــفيات واملؤسســات الطبيــة والوحــدات الطبيــة واآلثــار التاريخيــة وأماكــن العبــادة
واملمتلــكات الثقافيــة(" .اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر  ،2005القانــون اإلنســاين الــدويل ،ص( 34تــم حــذف الحــوايش).
ولحظــر اســتهداف الســكان واألعيــان املدنيــة يف النزاعــات املســلحة دور يف تحديــد الطريقــة التــي ميكــن ألطـراف النـزاع املســلح
القتــال وأنــواع األســلحة التــي ميكــن اســتخدامها .فعــى وجــه الخصــوص ،تحظــر الهجــات العشــوائية يف جميــع أنــواع النزاعــات.
وتنــص القاعــدة  12مــن مجلــد القانــون اإلنســاين الــدويل العــريف عــى التعاريــف التاليــة للهجــات العشــوائية املدعومة مبامرســات
متسقة :
الهجامت العشوائية هي:
1.1التي ال توجه إىل هدف عسكري محدد.
2.2التي تستخدم طريقة أو وسيلة قتال ال ميكن توجيهها إىل هدف عسكري محدد.
3.3التــي تســتخدم طريقــة أو وســيلة قتــال ال ميكــن تحديــد آثارهــا عــى النحــو الــذي يقتضيــه القانــون الــدويل اإلنســاين،
وبالتــايل فــإن مــن شــأنها يف كل حالــة كهــذه أن تصيــب أهدافــا عســكرية ومدنيــن أو أعيانــا مدنيــة دون متييــز" (املرجــع
نفســه ،ص )36

مركز توثيق اإلنتهاكات يف سوريا

تقرير خاص حول الضربات العسكرية الروسية يف سوريا

استهداف املدنيني:

لقــد وثــق هــذا التقريــر الغــارات الجويــة عــى املــدن والبلــدات والقــرى يف ســوريا خــال شــهر ترشيــن األول/أكتوبــر  .2015كــا
يقــدم هــذا التقريــر دليـاً قويـاً وحاسـاً يدعــم االســتنتاج بــأن مــن يقــوم بهــذه الغــارات هــي الوحــدات الجويــة التابعــة لجيــش
االتحــاد الــرويس إذ تظهــر كافــة املناطــق املســتهدفة يف جميــع الهجــات مدنيــة بطبيعتهــا وموقعهــا والغــرض منهــا وذلــك مــن
وجهــة نظــر القانــون اإلنســاين الــدويل املطبــق.
وعــى وجــه أكــر دقــة فقــد اســتهدفت جميــع الهجــات التــي تــم رسدهــا يف التقريــر أماكــن ذات كثافــة ســكانية عاليــة يف
أحيــاء املــدن الســورية وقراهــا فقــد تــم االســتهداف املتكــرر لـــ:
•املبــاين الســكنية :فمثــا تــم اســتهداف قريــة معـران يف إدلــب يف  7ترشيــن األول/أوكتوبــر  2015وعــى خــان شــيخون يف
ريــف إدلــب يف  8ترشيــن األول/كتوبــر  2015وعــى بلــدة حيــان يف ريــف حلــب يف  13و  24ترشيــن األول/أكتوبــر 2015
وعــى قريــة أم ميــال يف حــاه يف  27ترشيــن األول/اوكتوبــر  2015وعــى كنصفــرة يف إدلــب يف  28ترشيــن األول/أوكتوبــر
 2015وعــى حــي امليــر يف مدينــة حلــب يف  29ترشيــن األول/أوكتوبــر وعــى قريــة الكســن يف جــر الشــغور يف إدلــب
يف  30ترشيــن األول/اوكتوبــر  2015وعــى وادي العريــس وهــو أحــد أحيــاء مدينــة حلــب الرشقيــة يف  30ترشيــن االول/
أوكتوبــر  2015وعــى حــي الفــردوس يف حلــب يف  30ترشيــن األول/اوكتوبــر  2015وعــى حــي كــرم النزهــة يف حلــب يف 30
ترشيــن األول/اوكتوبــر 2015
•املدارس :فمثالً تم استهداف قرية رسم الحامم يف حامه يف  21ترشين األول/اوكتوبر 2015
•وقريــة كفــر عويــد يف إدلــب يف  29ترشيــن األول/اوكتوبــر  2015وحــي صــاح الديــن يف حلــب يف  30ترشيــن األول/اوكتوبــر
2015
•أماكــن ودور العبــادة :فمثــا تــم اســتهداف جامــع عمــر بــن الخطــاب يف مدينــة جــر الشــغور يف إدلــب يف  1ترشيــن األول/
اوكتوبــر  2015ومدينــة حيــان يف ريــف حلــب يف  27ترشيــن األول/اوكتوبــر 2015
•أماكــن أخــرى تســتخدم لحاميــة املدنيــن :فمث ـاً تــم اســتهداف بلــدة احســم يف ادلــب يف  3ترشيــن األول/اوكتوبــر 2015
وبلــدة الغنطــو يف الريــف الشــايل ملدينــة حمــص يف  15ترشيــن األول/اوكتوبــر  2015وقريــة رســم الحــام يف حــاه يف 21
ترشيــن األول/اوكتوبــر  2015وبلــدة حيــان يف ريــف حلــب يف  24ترشيــن األول/اوكتوبــر 2015
•األسواق :فمثالً تم استهداف سوق الخضار يف مدينة كليل يف ادلب يف  23ترشين األول/اوكتوبر 2015
أمــا األمــر األشــد خطــورة فهــو الهجــات التــي وثقهــا التقريــر عــى املستشــفيات (كالهجــات عــى بلــدة كفــر زيتــا يف حــاه يف
 26ترشيــن األول /أوكتوبــر  )2015يف انتهــاك مبــارش للــادة  18مــن اتفــاق جنيــف الرابــع الــذي ينــص عــى أنــه " ال يجــوز بــأي
حــال الهجــوم عــى املستشــفيات املدنيــة املنظمــة لتقديــم الرعايــة للجرحــى واملــرىض والعجــزة والنســاء النفــاس ،وعــى أطـراف
النـزاع احرتامهــا وحاميتهــا يف جميــع األوقــات( ".مــع التأكيــد عــى ذلــك).
يبــدو أن الهجــات التــي تــم اســتعراضها تشــكل منطـاً الســتهداف األماكــن والســكان املدنيــن .فاســتمرارية الهجــات عــى األماكن
املدنيــة يرجــح احتــال عــدم توجيــه الجيــش الــرويس لرضباتــه ضــد أي هــدف عســكري.

أنواع األسلحة املستخدمة:

باإلضافــة إىل اســتهداف املدنيــن واألماكــن املدنيــة بشــكل متكــرر ،يقــدم التقريــر أدلــة مقلقــة حــول اســتخدام أنــواع معينــة مــن
األســلحة التــي ميكــن اعتبارهــا مفرطــة الــرر أو عشــوائية األثــر:

(أ) القنابل الحرارية الضغطية (أسلحة الوقود الغازي/الفراغية)
أشــارت العديــد مــن الشــهادات الــت تضمنهــا التقريــر إىل احتــال اســتخدام أســلحة الوقــود الغــازي أو األســلحة الحراريــة
الضغطيــة .إال أن مركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا مل يســتطع التأكــد بشــكل مســتقل إن كانــت األســلحة املســتخدمة هــي
بالفعــل حراريــة ضغطيــة (فراغيــة) .بيــد أن اســتخدام الجيــش الــرويس لهــذه األســلحة يف ســياق حربهــا عــى الشيشــان قــد تــم
توثيقــه فيــا مــى (انظــر معلومــات أساســية عــن أســلحة الوقــود الغــازي الروســية (ألقنابــل الفراغيــة) ،هيومــن رايتــس ووتــش،
 1شــباط  ،2000مــن �https://www.hrw.org/report/2000/02/01/backgrounder-russian-fuel-air-explosives-vacuum
-bombs
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وعــى الرغــم مــن أن اســتخدام األســلحة الفراغيــة ليــس محظــورا بحــد ذاتــه يف القانــون اإلنســاين الــدويل ،يف املناطــق واألهــداف
املدنيــة ،إال أن قدرتهــا االنفجاريــة املتطــورة تجعلهــا عشــوائية بطبيعتهــا .وبنــاء عــى ذلــك ،فــإن اســتخدامها يف الحــاالت التــي
وثقهــا هــذا التقريــر يشــكل انتهــاكا إلحــدى القواعــد العرفيــة للقانــون اإلنســاين الــدويل (نظــر املــادة  12مــن مجلــد القانــون
االنســاين الــدويل العــريف الــذي أصدرتــه اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر)
(ب) القنابل العنقودية:
أشــارت العديــد مــن الشــهادات الــت تضمنهــا التقريــر إىل اســتخدام القنابــل العنقوديــة مدعومــة بصــور لقنابــل غــر منفجــرة.
وقــد تــم توثيــق اســتخدام هــذه األســلحة مــن قبــل منظــات حقوقيــة أخــرى يف نفــس الفــرة التــي يغطيهــا هــذا التقريــر (انظــر:
ســوريا ـ تقاريــر عــن ذخائــر عنقوديــة جديــدة روســية الصنــع ،هيومــن رايتــس ووتــش 10 ،ترشيــن األول https://www. .2015
hrw.org/ar/news/2015/10/13/282178
عــى الرغــم مــن أن روســيا ليســت طرفــا يف اتفاقيــة الذخائــر العنقوديــة (أوســلو 3 :ديســمرب  .)2008فــإن اســتخدمها للقنابــل
العنقوديــة بشــكل عــام يف ســوريا ،وعــى وجــه الخصــوص عنــد اســتهداف املدنيــن واألماكــن املدنيــة يشــكل انتهــاكا واضحــا
للقواعــد العرفيــة للقانــون الــدويل اإلنســاين .وهــو انتهــاك للقانــون الــدويل اإلنســاين العــريف عــى وجــه الخصــوص ألن هــذه
األســلحة عشــوائية يف أي ســياق واســتخدامها عــى األحيــاء الســكنية واألماكــن املدنيــة األخــرى تشــكل هجــات عشــوائية.

جرائم حرب:

وفقــا للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف ،تشــكل الهجــات العشــوائية عــى املدنيــن انتهــاكات خطــرة للقانــون اإلنســاين الــدويل
(اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر  ،2005القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف ،املجلــد األول ،جــان مــاري هنكرتــس ولويــز دوزوالــد-
بيــك ،دار نــر جامعــة كامــردج ،كامــردج ،ص )499وعليــه فإنهــا تشــكل جرائــم حــرب( .املرجــع نفســه ،.ص( 496 .املــادة .))156
مبوجــب القانــون اإلنســاين الــدويل العــريف فــإن جرائــم الحــرب التــي ارتكبــت يف أي نــوع مــن ال ـراع تنطــوي عــى مســؤولية
جنائيــة فرديــة تحمــل للقــادة الذيــن أعطــوا األوامــر ملثــل هــذه الهجــات ،وكذلــك ألي شــخص ارتكــب أو ســهل الهجــات التــي
توصــف بأنهــا جرميــة حــرب ،وملــن ســاعد ،أو قــدم العــون أو ســاهم يف تنفيذهــا.
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