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الثالاثء 30 تشرين األول 2018

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ُتطالب بفرض 
عقوابت على الشركات الروسيَّة واإليرانية 
ومنعها من أيَــّة مسامهة يف إعادة اإلعمار

أيَـّـة دولة ُتساهم يف إعادة اإلعمار يف ظلِّ وجود 
النِّظام السوري احلايل تُعترب داعمة له وجلميع 

اجلرائم ضدَّ اإلنسانية اليت مارسها

بيــــان
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جتسَّــد دور النظــام الروســي بشــكل كارثــي علــى الشَّــعب والدولــة الســورية منــذ بدايــة احلــراك الشــعيب يف ســوراي لتغيــر حكــم العائلــة 
الواحــدة، وميكــن ترمجــة ذلــك يف ثالثــة أســباب أساســية:

أواًل: وقــَف النظــام الروســي واإليــراين إىل جانــب النظــام الســوري علــى الرغــم مــن ارتــكاب األخــر مئــات االنتهــاكات الــيت ُتشــكِّل 
جرائــَم ضــدَّ اإلنســانية، ذلــك منــذ األشــهر األوىل للحــراك الشــعيب ضــدَّ حكــم العائلــة يف آذار/ 2011، حبســب تقاريــر جلنــة 
التَّحقيــق الدَّوليــة، وتقاريــر منظمــات حقوقيَّــة دوليــة، وبيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، ومبوجــب القانــون الــدويل تُعتــرب 
مســاندة روســيا وإيــران للنظــام الســوري تورطــاً مباشــراً يف سلســلة متواصلــة مــن االنتهــاكات الفظيعــة الــيت مارســها النظــام الســوري 
واســتمرَّ يف ممارســتها بفضــل الدَّعــم الروســي واإليــراين، واســتخدمت روســيا حــقَّ النَّقــض )الفيتــو( يف جملــس األمــن حلمايــة النظــام 

الســوري أول مــرة يف 4/ تشــرين األول/ 2011 أي منــذ األشــهر األوىل مــن احلــراك الشــعيب السَّــاعي للتغيــر الدميقراطــي.

اثنيــاً: بعــد التَّدخــل العســكري الروســي يف 30/ أيلــول/ 2015، حيــث ارتكبــت القــوات الروســية بشــكل مباشــر مئــات 
االنتهــاكات الــيت ُتشــكِّل جرائــم حــرب، يف عمليــات قصــف عشــوائي أو ُمتعمَّــد، وقــد عملــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 
علــى بنــاء قاعــدة بيــاانت واســعة وثَّقــت فيهــا أبــرز انتهــاكات القــوات الروســية منــذ تدخلهــا العســكري يف ســوراي ومــا تبــَع ذلــك 
مــن انتهــاكات قتــل وتدمــر وتشــريد قســري، اعتمــدان يف ذلــك علــى عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث واألخبــار وعلــى مقاطعــة 

املعلومــات ورواايت شــهود العيــان وحتليــل الصــور واملقاطــع املصــورة وأرقــام وبقــااي خملفــات األســلحة والذَّخائــر.

حصيلة أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبتها القوات الروسية يف سوراي منذ 30/ أيلول/ 2015 حىت 30/ أيلول/ 2018:
• مقتل 6239 مدنياً، بينهم 1804 طفاًل، و92 من الكوادر الطبية وعناصر الدفاع املدين، و19 من الكوادر اإلعالمية.

• ما ال يقل عن 321 جمزرة.
• مــا ال يقــل عــن 954 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويَـّـة مدنيَّــة بينهــا 176 علــى مــدارس، و166 علــى منشــآت طبيــة، 

و55 علــى أســواق.
• ما ال يقل عن 232 هجوماً بذخائر عنقودية، و125 هجوماً أبسلحة حارقة يف مناطق مأهولة ابلسكان. 

•تشريد قرابة 2.7 مليون نسمة نتيجة هجمات شنَّها احللف السوري الروسي اإليراين.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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اثلثاً: اســتخدام حقَّ النَّقض )الفيتو( لصاحل االســتمرار يف ارتكاب جرائم احلرب واجلرائم ضدَّ اإلنســانية، فقد ســعت روســيا إىل 
محايــة النظــام الســوري عــرب عرقلــة أي قــرار مــن جملــس األمــن الــدويل يدعــو إىل حماســبته أو حــىت إىل جمــرد إدانتــه وقــد اســتخدمت 
حــقَّ النَّقــض )الفيتــو( 12 مــرة بشــكل تعســفي مــن ضمنهــا 6 مــرات فيمــا يتعلــق مبلــف األســلحة الكيميائيــة، ومنعــت متديــد 
عمــل آليــة التَّحقيــق الدوليــة املشــركة، كمــا عرقلــت عمليــات التَّحقيــق يف هجــوم دومــا الكيميائــي – نيســان/ 2018 وضيَّقــت 
على عمل آلية التَّحقيق الدولية املســتقلة، وهدفت روســيا من هذه األســباب الثالثة إىل حتصيل أكرب قدر ممكن من املكاســب 

املاديــة يف عمليــة إعــادة اإلعمــار، وإىل اإلبقــاء أيضــاً علــى نظــام حكــم العائلــة احلــايل.

بناًء على ماسبق، ُتطالب الشبكة السورية حلقوق اإلنسان اجملتمع الدويل والدول ذات الصلة مبا يلي:
أواًل: علــى الــوالايت املتحــدة األمريكيــة والــدول األوروبيــة وأصدقــاء الشــعب الســوري كافــة، فــرض عقــوابت علــى الشــركات 

الروســية واإليرانيــة؛ األمــر الــذي يُعرقــل دورهــا يف عمليــة إعــادة اإلعمــار يف ســوراي.
اثنيــاً: عــدم رفــع تلــك العقــوابت حــىت اخنــراط النظــام الروســي يف حتقيــق عمليــة سياســية حقيقيــة تضمــن تشــكيل هيئــة حكــم 

انتقــايل ال يلعــب فيهــا اجملرمــون أيَّ دور يف قيــادة مســتقبل ســوراي وعمليــة إعــادة اإلعمــار.
اثلثــاً: جيــب إيصــال رســالة أنَّــه علــى احلكومــة الروســية أن ُتســاهم يف عمليــات تعويــض واســعة ملــا قامــت قواهتــا بقصفــه وتدمــره، 

وتعويــض أســر الضحــااي أيضــاً.
رابعــاً: إن أيَـّـة دولــة أوروبيــة أو إقليميــة تقــوم بعقــد أيَـّـة صفقــة إلعــادة إعمــار ســوراي يف ظــلِّ النِّظــام احلــايل فهــذا يعــي إســهاماً 
مباشــراً يف مكافأتــه علــى مئــات آالف جرائــم احلــرب واجلرائــم ضــدَّ اإلنســانية، بــل واشــراكاً يف انتهــاك حقــوق الضحــااي عــرب دعــم 
مــن قــام بقصفهــم وقتلهــم، ولــن تــردَّد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وحلفاؤهــا يف فضــح ومالحقــة تلــك املمارســات علــى 

مجيــع األصعــدة.
خامســاً: إنَّ ربــط عمليــة اإلعمــار بعمليــة االنتقــال السياســي هــو اخليــار الوحيــد لضمــان عــودة االســتقرار للدولــة الســورية، وجيــب 
أن يرافــق ذلــك مــع مســار حماســبة مرتكــيب االنتهــاكات، وإن البــدء بعمليــة إعــادة اإلعمــار قبــل االنتقــال السياســي يعــي وصفــة 

حــرب وفوضــى طويلــة األمــد.
سادســاً: علــى احلكومــة الروســية أن تتخلــى عــن دعــم نظــام العائلــة احلــايل يف ســوراي، وأن تتوقــَف عــن حمــاوالت إعــادة أتهيلــه، 

واملســامهة اجلديَّــة يف حتقيــق انتقــال سياســي؛ مــا قــد يضمــن هلــا مشــاركة يف عمليــة إعــادة اإلعمــار.
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