مقتل  6019مدنياً بينهم  1708طفالً
على يد القوات الروسية يف سوراي
اسرتاتيجية القتل والغرور

اإلثنني  5آذار 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.

مضــى قرابــة  29شــهراً منــذ بدايــة التَّدخــل العســكري الروســي يف ســوراي أيلــول ،2015 /ارتكبــت الق ـوات الروســية آالف
االنتهــاكات الــي ترقــى يف كثــر منهــا إىل جرائــم حــرب ،فقــد شـ َّـن ســاح اجلــو التَّابــع للق ـوات الروســية آالف الغــارات علــى
مناطــق مدنيَّــة وأحيــاء ســكنية ،واســتخدمت الصواريــخ املوجهــة يف قصــف مراكــز حيويـَّـة مدنيَّــة ،مــن ضمنهــا مراكــز طبيَّــة ومــدارس
وأسـواق ،واســتخدمت الذخائــر العنقوديــة بشــكل يفــوق اســتخدام النظــام الســوري هلــا ،إضافــة إىل األســلحة احلارقــة والصواريــخ
اخلارقــة للخرســانة يف مناطــق مأهولــة ابلســكان ،أمــا يف ملــف األســلحة الكيميائيــة وعلــى الرغــم مــن التَّعهــدات الروســية بوقــف
اهلجمــات الكيميائيــة بعــد هجــوم النظــام الســوري علــى منطقــي الغوطــة الشــرقية والغربيــة يف آبَّ ،2013 /إل َّأنــا فشــلت يف
ِ
ابلســاح الكيميائــي منــذ /30
ذلــك بشــكل صــارخ حــى بعــد تدخلهــا العســكري املباشــر يف ســوراي ،فقــد ســجلنا  48هجومـاً ّ
ِ
هجمتــن منهــا علــى األقــل،
أيلــول 2015 /حــى اليــوم ،وقــد ســاندت القـوات الروســية بشــكل مباشــر قـوات النّظــام الســوري يف َ
ـر اســتهداف املراكــز الطبيَّــة الرئيســة يف املنطقــة ال ـ ُـمستهدفة والطُّرقــات املؤديــة إليهــا إلعاقــة إســعاف املصابــن.
عـ َ
كمــا كان حلجــم العنــف املتصاعــد الــذي مارســته الق ـوات الروســية األثــر األكــر يف حركــة النُّــزوح والتَّش ـريد القســري ،حيــث
ورعــت اتفاقيــة أســفرت عــن إجــاء مــا ال
ســامهت هجماهتــا يف تشـريد أهــايل أحيــاء حلــب الشــرقية يف كانــون األولَ ،2016 /
يقــل عــن  45ألــف مــدين مــن هــذه األحيــاء ابجتــاه مناطــق ريــف حلــب الغــريب ،مث اتفاقيــة حــي الوعــر مبدينــة محــص يف /13
آذار ،2017 /الــي أســفرت عــن تشـريد مــا ال يقــل عــن  20ألــف شــخص ،كمــا تسـبَّبت الغــارات الروســية بــدءاً مــن أيلــول/
 2017يف نــزوح قرابــة  420ألــف نســمة مــن ريــف محــاة الشــرقي وريفــي إدلــب الشــرقي واجلنــويب ،وريــف حلــب اجلنــويب ،إضافــة
الرقــة.
إىل نــزوح قرابــة  580ألــف نســمة مــن مناطــق خمتلفــة يف حمافظــي ديــر الــزور و َّ
كل ذلــك َّ
أي قـرار
قدمــت روســيا غطــاء ال أخالقيـاً حلمايــة جرائــم النِّظــام الســوري يف جملــس األمــن الــدويل ،وعرقلــت َّ
وابلتَّـوازي مــع ِّ
يدعــو إىل حماســبته ،وبلـ َـغ جممــوع مــا اســتخدمته روســيا مــن حـ ِّـق للنقــض لصــاحل النظــام الســوري  11مــرة ،مــن ضمنهــا مخــس
مرات فيما يتعلق مبلف األســلحة الكيميائية ،كما أثبتَت فشــلها اباللتزام ابالتفاقيات الثنائية واملباشــرة اليت وقَّعتها مع فصائل يف
وعجزت عن تثبيت اتفاقية خفض التَّصعيد اليت انبثقت عن مفاوضات أستانة فلم تتوقف هجماهتا العسكرية
املعارضة املسلحة َ
حــى يف املناطــق املشــمولة ابالتفاقيــة كمــا حــدث يف حمافظــة إدلــب يف الثلــث األخــر مــن عــام  ،2017ومــا حيــدث اليــوم يف الغوطــة
الشـرقية كمــا َّ
أن اجلرائــم الروســية مل تتوقــف حــى يف ظـ ِّـل انعقــاد مؤمتــر سوتشــي يف كانــون الثــاين 2018 /مــا أفقـ َـد روســيا املصداقيــة
ـدواً مباشـراً.
بشــكل كامــل يف نظــر َّ
الشــعب الســوري ،الــذي ابت جــزءاً كبـراً منــه يعتربهــا عـ َّ
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وفيمــا يلــي حصيلــة أبــرز االنتهــاكات املوثَّقــة لدينــا ابلتَّفاصيــل ،الــي َّنفذهتــا القــوات الروســية منــذ  /30أيلــول2015 /
حــى آذار:2018 /

• قتلت ما ال يقل عن  6019مدنياً ،بينهم  1708طفالً ،و 642سيدة (أنثى ابلغة).

• شنَّت قرابة  914هجوماً على مراكز حيويَّة مدنيَّة ،من ضمنها  162حادثة اعتداء على منشآت طبيَّة.
• قرابة  219هجوماً بذخائر عنقودية.
• قرابة  115هجوماً أبسلحة حارقة.

الروسية مع حليفيها النظام السوري واإليراين.
مشرد قسري جراء تداعيات العمليات ُّ
• قرابة  2.3مليون َّ
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مجيــع هــذه العمليــات هتــدف بشــكل رئيــس لضــرب بنيــة املناطــق املعارضــة للنظــام الســوري ،وحتطيــم عناصــر املقاومــة الشــعبية عــر
اســتهداف مســتمر وعنيــف لعناصــر اجملتمــع كافــة ،لكــن بعــد أن َّ
حققــت القـوات الروســية مجيــع ذلــك ،مل يكــن هنــاك أي جهــد مـوا ٍز
يف حتقيــق عمليــة سياســية جديـَّـة ،ومل يعــد هنــاك أي فهــم مــا هــي االسـراتيجية الروســية يف ســوراي ،فقــد فشــل مســار أســتانة بشــكل
واضــح ،بــل رمبــا كان مســار أســتانة جمـ َّـرد مرحلــة لتحقيــق هــدف احلســم العســكري الشــامل ،وفشــل مؤمتــر سوتشــي ،وهــذا يُشــر
إىل عجـ ٍز ٍ
ـتمرت علــى هنجهــا العســكري التدمــري
اتم لــدى القيــادة الروســية يف حتقيــق أي إجنــاز أو اســتقرار أو إهنــاء للنِّـزاع ،بــل اسـ َّ

وأبساليب قصف بربرية بدائية ،كما حيصل حالياً يف منطقة الغوطة الشرقية ،وهذا كله يُشري إىل عدم وجود اسرتاتيجية روسية يف
ســوراي ،بــل َّ
إن ســوراي قــد أصبحــت مســاحة تُعـِّـر فيهــا روســيا عــن وجودهــا؛ مــا يــدل علــى وجــود أزمــة نفسـيَّة لــدى القيــادة الروســية،

ويؤكــد ذلــك التَّنطـ ُـع لتفســر قـرار جملــس األمــن ،وكميَّــة جتــارب ونوعيــة األســلحة الــي اســتخدمتها يف ســوراي.

علــى القـوات الروســية التَّوقــف الفــوري عــن قصــف وقتــل املدنيــن ،واســتهداف مراكزهــم احليويـَّـة ومنازهلــم ،كمــا يتوجــب عليهــا

زايدة املســاعدات اإلنســانية ملئات آالف املشـَّـردين ،الذين ســامهت يف تشـريدهم إىل جانب قوات النظام الســوري وامليليشــيات

اإليرانيــة ،وبشــكل خــاص أهــايل أحيــاء حلــب الشــرقية ،ومناطــق ريــف محــاة الشــمايل الشــرقي ،وريــف إدلــب اجلنــويب والشــرقي.
ِ
ـتمر يف
طعــن ببقيــة أعضــاء جملــس األمــن ،واسـ َّ
علــى النّظــام الروســي االلتـزام بقـرار جملــس األمــن  ،2401الــذي وافـ َـق عليــه ،مث َ
الضغــط علــى حلي َفيــه النظــام
عمليــات قصــف بربريــة علــى منطقــة الغوطــة الشــرقية ،بــل يُفــرض ابلنِّظــام الروســي ممارســة دوره يف َّ
الســوري وااليـراين لرفــع احلصــار وإدخــال املســاعدات.

علــى النظــام الروســي التَّوقــف عــن دعــم النظــام الســوري يف جملــس األمــن واســتخدام حــق النَّقــض الفيتــو ملنــع متريــر أي قـرار دويل
يُعاقــب النِّظــام الســوري.
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