بيـ ــان

القوات الروسية قتلت  5783مدنياً
سورايً بينهم  1596طفالً
على روسيا االعتذار وإعادة إعمار ما
دمرته إن رغبت يف دور سياسي
َّ

السبت  27كانون الثاين 2018
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تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

منــذ األايم األوىل لتدخــل الق ـوات الروســية يف أيلــول 2015 /بــدا واضح ـاً َّأنــا َّ
اصطفــت إىل جانــب ق ـوات النظــام الســوري
بشــكل مباشــر وعنيــف ،ومل تكتـ ِ
تعمــد وكثيــف
ـن بشــكل ُم َّ
ـف ابســتهداف املقاتلــن ومراكزهــم ،بــل جلــأت إىل قصــف وقتــل املدنيـ َ
ومتكــرر يف كثــر مــن احل ـوادث ،ومتتلــك الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان َّ
ملف ـاً خاص ـاً حيتــوي مئــات احل ـوادث املتهـ ُّـم الرئيــس
ُ
فيهــا هــو القـوات الروســية ،كمــا منتلــك قائمــة حبصيلــة الضحــااي املدنيــن والنســاء واألطفــال الــي خلَّفتهــا تلــك اهلجمــات ،إضافــة
إىل ملــف آخــر عــن حصيلــة املنشــآت احليويــة الــي قصفتهــا تلــك الق ـوات ،أخ ـراً جيــب أن نُذ ّكِــر ابســتخدام ُميـ ٍ
ـف للذخائــر
ابلســكان ،وقــد َّأدى مجيــع مــا ذُكــر ســابقاً إىل تغيــر يف تــوزُّع مناطــق
العنقوديــة ،واســتخدام األســلحة احلارقــة ضـ َّـد مناطــق مأهولــة ُّ
الســيطرة لصــاحل النظــام الســوري يف العديــد مــن احملافظــات الســورية وبشــكل خــاص يف حلــب ومحــاة وريــف دمشــق وديــر الــزور
والرقــة ،ودفعــت خشــية األهــايل مــن اســتعادة النظــام الســوري الســيطرة؛ إىل الفـرار خوفـاً مــن عمليــات انتقاميــة وحشـيَّة ،وابلتَّــايل
الروســية مــع حلفائهــا النظــام الســوري واإليـراين.
متَّ تشـريد قرابــة  2.3مليــون شــخص بشــكل مباشــر جـراء تداعيــات العمليــات ُّ
حصيلة أبرز االنتهاكات اليت َّنفذهتا القوات الروسية منذ  /30أيلول 2015 /حىت  /31كانون األول:2017 /
• قتلت ما اليقل عن  5783مدنياً بينهم  1596طفالً ،و 992سيدة (أنثى ابلغة).

• ارتكبت ما اليقل عن  294جمزرة (قتل  5أشخاص أو أكثر ،وهم مساملني دفعة واحدة)
• مقتل ما اليقل عن  53من الكوادر الطبية
• ارتكبت قرابة  817حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية ،من ضمنها  141حادثة على منشآت طبيَّة
• قرابة  217هجمة بذخائر عنقودية
• قرابة  113هجمة أبسلحة حارقة
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الرغــم مــن مجيــع هــذه االنتهــاكات الــي ترقــى املئــات منهــا إىل جرائــم حــرب ،ترغــب َّ
الدولــة الروســية يف لعــب دور سياســي
وعلــى َّ
يف ســوراي ،عــر مســارات ومؤمت ـرات ،وتشــكيل منصــات وشــخصيات مواليــة لصوهتــا ،لكــن كل ذلــك لــن يكــون لــه أي فعاليــة
الشــعب الســوري ،هلذا وبناء على البياانت
حبق َّ
حقيقية ،دو َن تغيري جذري ومراجعة حقيقية ملا ارتكبته من مئات االنتهاكات ِّ

الرغبــة
الســابقة ،ورغبــة روســيا يف عمــل مســار سياســي حلـ ِّـل األزمــة الســورية ،فإننــا نوصــي ابلتَّــايل يف حــال وجــود َّ
واإلحصائيــات َّ

لتحقيــق جنــاح يف الوصــول إىل إهنــاء الكارثــة الســورية:

أوالً :عدم االصطفاف إىل جانب قوات النظام الســوري وامليليشــيات اإليرانية يف حرهبم َّ
ضد الشــعب الســوري ،ودعم تطلعات

الشــعب الســوري لتغيري العائلة احلاكمة ،وحتقيق تداول للســلطة.
َّ

اثنياً :التَّوقف الفوري عن قصف وقتل املدنيني ،واستهداف مراكزهم احليوية ومنازهلم.

اثلثاً :تقدمي اعتذار خطي للضحااي ،وتعويضهم عن اخلسائر اليت تسبَّبت هبا القوات الروسية.

رابعاً :إعادة إعمار ،بشكل خاص للمراكز الطبية واملدارس اليت قصفتها القوات الروسية.

خامس ـاً :لقــد فشــلت روســيا يف حتقيــق إجنــاز بســيط جزئــي كــردع احللــف الســوري /اإلي ـراين عــن اســتهداف الغوطــة الشــرقية،
الرغــم مــن االتفاقيــات املباشــرة والثنائيــة الــي وقَّعتهــا مــع فصائــل املعارضــة املســلحة فيهــا ،فكيــف ســتنجح يف مســار سياســي
علــى ُّ

شــامل.

سادسـاً :زايدة املســاعدات اإلنســانية ملئــات آالف املشـَّـردين الذيــن ســامهت القـوات الروســية إىل جانــب قـوات النظــام الســوري

وامليليشــيات اإليرانيــة يف تشـريدهم ،وبشــكل خــاص ســكان أحيــاء حلــب الشــرقية ،ومناطــق ريــف محــاة الشــمايل الشــرقي ،وريــف

إدلــب اجلنــويب والشــرقي.
منصــة ،عــدا عــن ذلــك ،فإنــه ال
ال بـُ َّـد لروســيا مــن حتقيــق الشــروط املذكــورة قبــل البــدء ابلتحضــر ألي مؤمتــر ،أو مســار أو َّ
مصداقيــة هلــا يف نظــر الشــعب الســوري ،بــل َّ
ـدواً مباش ـراً.
إن جــزءاً كب ـراً منــه يعتربهــا عـ َّ
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