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اخلميس 12 كانون الثاين 2017

بيان مشرتك: السوريون ملُحقِّقي األمم 
املتحدة: افضحوا جرائم احلرب اليت 

ارتكبتها روسيا وإيران

السوريون يناشدون ُمقِّقي األمم املتحدة أن 
ال يتكَّتموا على وحشية جرائم روسيا وإيران 

يف حلب يف ظلِّ الضغوطات
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التقــى فضــل عبــد الغــي، رئيــس الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وحســام القطلــي، املديــر التنفيــذي ملركــز توثيــق االنتهــاكات، 
يــوم األربعــاء 11/ كانــون الثــاين مــع ُمقِّقــي األمــم املتحــدة يف جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة املعنيــة ابجلمهوريــة العربيــة الســورية، 
لتقــدمي أدلــة ُمفصَّلــة علــى جرائــم حــرب إيرانيــة وروســية يف حلــب، وملطالبــة اللجنــة إبجــراء حتقيقــات ُمنصفــة تتنــاول الفظائــع الــي 
ارتكبهــا الــروس واإليرانيــون يف املدينــة الــي كانــت حتــت احلصــار، وهــو مــا طالبــت بــه البعثــة اخلاصــة الــي ستكّرِســها األمــم املتحــدة 

لدراســة الوضــع يف حلــب.

ـــثِمر، امللــفَّ الــذي قدَّمــاه يف 15/ كانــون األول/ 2016 - ابلتعــاون 
ُ
وانقــش عبــد الغــي والقطلــي، خــال االجتمــاع املهــم وامل

ل 304 حادثــة تشــتمل علــى “احتماليــة  مــع ُمنظَّمــة اخلــوذات البيضــاء ومجعيــة األطبــاء املســتقلني - إىل اللجنــة، والــذي ُيســجِّ
عاليــة” النتهــاك روســيا القانــون اإلنســاين الــدويل وقانــون حقــوق اإلنســان يف حلــب، فقــد تضمنَّــت اهلجمــات الروســية يف حلــب 
قصــَف مستشــفيات ومراكــز حيويــة طبيــة أخــرى، وهجمــات عشــوائية علــى النســاء واألطفــال أيضــاً، واســتخدام أســلحة مظــورة 

وحارقــة، إضافــة إىل اســتهداف قوافــل إغاثــة إنســانية.

وَصــرَّح املديــر التنفيــذي ملركــز توثيــق االنتهــاكات حســام القطلــي عقــب االجتمــاع: “تُقــوُِّض جرائــم احلــرب الــي ارتكبتهــا روســيا 
وإيــران اجلهــود الســاعية للوصــول إىل حــلٍّ سياســي يف ســوراي، وتُعــّزُِز ثقافــة اإلفــات مــن العقــاب علــى اجلرائــم الــي أزهقــت أرواح 
نصــف مليــون ســوري، وَشــرَّدت 11 مليــون إنســان، ونتــج عنهــا اعتقــاالت تعســفية وجرائــم إخفــاء قســري ضــدَّ أكثــر مــن 100 
ألــف إنســان بــريء. لقــد َشــجَّعنا التفاعــل اإلجيــايب الــذي أبدتــه جلنــة التحقيــق املســتقلة إزاء األدلــة الــي َقدَّمناهــا، وكلنــا ثقــة أبن 
ــُل مســؤوليتها يف فضــح جرائــم احلــرب الــي ارتكبتهــا روســيا وإيــران يف حلــب، ويف خمتلــف أحنــاء ســوراي،  اللجنــة ســوف تتحمَّ

لضمــان حتقيــق العدالــة وردع حــدوث جرائــم مشــاهبة يف أيِّ مــكان يف العــامل”.

وأضــاف رئيــس الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فضــل عبــد الغــي: “نتطلَّــع للعمــل مــع ُمقَّقــي اللجنــة، ومــع مجيــع أجهــزة األمــم 
املتحدة، يف األشــهر القادمة لضمان ماســبة روســيا وإيران، ومجيع مرتكي انتهاكات حقوق اإلنســان، يف خمتلف أرجاء ســوراي”.

ُتوَّقــع وصوهلــا يف مــارس -2017 
وختامــاً، قــال عبــد الغــي والقطلــي: “ســتكون نتائــج حتقيقــات البعثــة اخلاصــة إىل حلــب -امل

ذات أمهيــة قصــوى لضمــان حتقيــق العدالــة لضحــااي جرائــم احلــرب يف حلــب، وللوصــول إىل حــلٍّ سياســي دائــم يف ســوراي. لــن 
ــق العدالــة، ومــا مل تـَُتَخــذ تدابــر متينــة لــردع ومعاقبــة مــا ارتكبتــه  يكــون هنــاك أي اتفــاق سياســي مســتدام يف ســوراي مــا مل تَتحقَّ
روســيا وإيــران، وأيُّ طــرف آخــر يف النــزاع الســوري مــن قتــل عشــوائي للمدنيــني. وحنــن نعتقــد أن اللجنــة تُــدرِك هــذا، وأنمــل أهنــا 

لــن تــرزح حتــت الضغوطــات وتتكتَّــم علــى وحشــية أفعــال روســيا وإيــران اإلجراميــة والغــر مشــروعة يف ســوراي.
لقراءة ملف األدلة كامًا املرَسل إىل جلنة التحقيق التابعة لألمم املتحدة، اضغط هنا.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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