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

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

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

 .مساهمات وتبرعات أعضائها وأنصارها

 العفو الدوليةمطبوعات منظمة 
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 ملخص
لت القوات املسلحة الروسية رسمياً يف النزاع املسلح الدائر يف سوريا إىل جانب الحكومة /سبتمرب 30يف  أيلول تدخَّ

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

كما استخدمت القوات املسلحة الروسية قاذفات بعيدة املدى ". إرهابية"املواقع التي وصفتها روسيا بأنها أهداف 
املحللني العسكريني طائرات مروحية مقاتلة ودبابات  من روسيا وصواريخ كروز أُطلقت من البحر وبحسب

  .ومدفعية وأنظمة إطالق صواريخ متعددة

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

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

  .يةمن األهداف املدن

أجرت منظمة العفو الدولية بحوثاً عن بُعد بشأن أكثر  2015كانون األول /أيلول وديسمرب/ويف الفرتة بني سبتمرب
أيلول /سبتمرب 30يف الفرتة بني ) حمص، حماة، إدلب، الالذقية، وحلب(هجوماً وقعت يف خمس محافظات  25من 
مدافعني عن حقوق اإلنسان ودراسة مقاطع فيديو وغريها واستناداً إىل إفادات شهود و . ترشين الثاني/نوفمرب 29و

وقد أجرت منظمة . مدني ونحو اثني عرش مقاتالً  200من الصور، فإن تلك الهجمات تسببت بمقتل ما يزيد عىل 
ً عىل الهجمات ويف أعقابها، ومن بينهم  16العفو الدولية مقابالت، بواسطة الهاتف أو عرب االنرتنت، مع  شاهدا

وتحدثْت إىل أكثر من اثني عرش شخصاً من املدافعني عن حقوق اإلنسان وممثيل املنظمات الطبية العاملة  طبيبان،
برصية تتعلق بجميع تلك الهجمات أو يف أعقابها،  - وقد حصلت املمنظمة عىل صور سمعية. يف مناطق الهجمات

قامت بمراجعة بيانات صادرة عن وزارة كما .وعىل مشورة من خرباء يف األسلحة بشأن الذخائر التي شوهدت فيها
 2015ترشين الثاني /نوفمرب 9ويف . الدفاع الروسية ومقاالت ذات صلة نرُشت يف وسائل اإلعالم الروسية وغريها

نت النتائج األولية، وطلبت عقد لقاء مع مسؤولني،  أرسلت منظمة العفو الدولية إىل السلطات الروسية مذكرة تضمَّ
  .رداً عىل رسالتها حتى اآلن ولكنها لم تتلقَّ 

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

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

، مثالً، كان السوق العام الواقع يف وسط أريحا بمحافة إدلب يعجُّ 2015ترشين الثاني /نوفمرب 29يف صبيحة يوم 
ت عن بالناس الذين يشرتون ويبيعون الخضار والفواكه وغريها من السلع، عندما رضبته ثالثة صواريخ، أسفر 

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



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

 

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

4 

وث أجراها مدافعون سوريون عن حقوق اإلنسان، فإنه لم برصية أخرى، باإلضافة إىل بح - لشهادات ومواد سمعية
  .توجد أهداف عسكرية يف محيط املكان

ويف بعض الهجمات . وتُظهر بحوث منظمة العفو الدولية وجود إخفاقات فادحة يف احرتام القانون الدويل اإلنساني 
ً مدنية بصورة مبارشة برض بها مناطق سكنية بدون وجود يبدو أن القوات الروسية هاجمت مدنيني أو أهدافا

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

  .ات ربما تشكل جرائم حربإن مثل تلك الهجم. عندما رضبت أهدافاً عسكرية

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

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

  .بمحافظة إدلب، أثناء العمليات التي قامت بها القوات املسلحة الروسية يف املنطقتني

  :إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات الروسية إىل

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

  وغري املتناسبة؛

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

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

  حالة الشك؛

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

 .األشخاص املشتبه يف مسؤوليتهم الجنائية إىل محاكمات تفي باملعايري الدولية

ولذا فإن منظمة العفو . ويُشار هنا إىل أن الهجمات الروسية تقع يف سياق تزايد التدخل العسكري الدويل يف سوريا
لقها بشأن الرضبات الجوية التي يشنها التحالف الدويل بقيادة الواليات املتحدة يف الدولية تُجري بحوثاً يف بواعث ق

 .    سوريا وتقوم بتوثيقها
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