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األربعاء 16 آذار 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: املقدمة. 

اثنياً: التفاصيل: 
- القتل خارج نطاق القانون: 

- اجملازر واعمال القتل غري املشروع 
- اهلجمات الغري مشروعة – الذخائر 

العنقودية 
- املراكز احليوية 
- الكوادر الطبية 

- اإلعالميني 
اثلثاً: امللحقات واملرفقات.

رابعاً: التوصيات. 

حصاد التدخل الروسي يف سوراي من الناحية احلقوقية
البد من احملاسبة وتعويض الضحااي

أواًل: المقدمة:
أعلن الرئيس الروسي بتاريخ 14/ آذار/ 2015 عن انسحاب اجلزء الرئيس من قواته 
العسكرية يف سوراي، وهذه خطوة إجيابية يف اجتاه ختفيف معاانة اجملتمع السوري، كون 
القوات الروسية ارتكبت حبقه عشرات اجلرائم اليت ترقى إىل جرائم حرب، وفق العديد 
من التقارير اليت أصدرهتا الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، واليت بلغت 11 تقريراً خاصاً 
ابنتهاكات القوات الروسية منذ تدخلها املباشر يف سوراي 30/ أيلول/ 2015 وكنا 
على وشك إصدار حتديث آلخر تلك التقارير، إضافة إىل دراسة خاصة عن االستخدام 

املوسع غري املسبوق للذخائر العنقودية.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
»صحيح أن التدخل الروسي جاء بناء على طلب وإن كان شكلياً من احلكومة 
السورية، لكن القوات الروسية متهمة ابلتورط يف جرائم حرب، وابلتايل القيادة 
حلقوق  السورية  الشبكة  يف  فإننا  هنا  ومن  أيضاً،  متورطة  السياسية  الروسية 
اإلنسان نقول أن االنسحاب ال ميكن أن يتم هكذا وكأن شيئاً مل حيدث، بل 
البد من فتح حتقيقات جدية من قبل جلنة التحقيق الدولية املستقلة، بل ومن 
قبل القيادة السياسية الروسية نفسها إذا كانت صادقة، مث حماسبة مجيع املتورطني 
من عسكريني وسياسيني روس، مث تعويض الضحااي معنوايً ومادايً، وترميم كافة 

املراكز احليوية واملنشآت واألبنية السكنية اليت دمرها القصف الروسي«.

أيلول/  املباشر يف سوراي منذ 30/  الروسي  التدخل  الذي يغطي فرتة  التقرير  يف هذا 
2015 حىت صباح 15/ آذار/ 2016، سوف نستعرض حوادث كنا قد سجلناها 
عرب عمليات املراقبة والتوثيق اليومية، وهي مبثابة سرد ملا مت تسجيله سابقاً، ومنتلك قوائم 
كاملة أبمساء وتفاصيل الضحااي، وأرشيفاً ألقرابء الضحااي وشهود العيان ولسجالت 
وشهادات طبية، والصور والفيديوهات اليت تطابق إىل حد بعيد ماذهب إليه الشهود.

وخطورة  حجم  من  توثيقه  من  متكنا  الذي  األدىن  احلد  مُيثل  التقرير  هذا  يف  ماورد 
واالقتصادية  االجتماعية  األبعاَد  احلديُث  يشمل  ال  كما  حصلت،  اليت  االنتهاكات 

والنفسية

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/2011 
قبل  من  معتمدة  رحبية،  مستقلة، غري حكومية، غري  منظمة  وهي 

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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لألسف فإن السلطات الروسية تنكر كل هذه احلوادث واجلرائم، ومل تفتح حتقيقاً واحداً، وهي بذلك تسري على هنج النظام 
السوري الذي مل حياسب أحداً من قواته منذ آذار 2011 لكن ذلك ابلتأكيد اليُعفيهما من املسؤولية.

ثانيًا: التفاصيل:
ألف: القتل خارج نطاق القانون:

منذ األربعاء 30/ أيلول/ 2015 حىت الثالاثء 15/ آذار/ 2016 شنت القوات الروسية هجمات عديدة على مواقع مدنية 
خالصة، مل نلحظ تواجد عسكري أو منشأة عسكرية فيها قبل أو أثناء وقوع اهلجمات، سواء يف مناطق سيطرة املعارضة 
السورية أم يف مناطق سيطرة تنظيم داعش الذي يطلق على نفسه اسم تنظيم الدولة، وإن كان %85 من اهلجمات وقعت 
ضمن مناطق ختضع لسيطرة املعارضة السورية. تسببت هذه اهلجمات مجيعها مبقتل1984  مدنياً، بينهم 443 طفاًل، و286 
سيدة، مسجلني لدينا بكافة التفاصيل، وعلى استعداد لتزويد القيادة الروسية بتلك التفاصيل يف حال الرغبة اجلدية يف فتح 

حتقيقات متهيداً للتعويضات.

ابء: اجملازر وغريها من أعمال القتل غري املشروع:
من بني حوادث القتل خارج نطاق القانون حصل العديد من اجملازر، حيث قتل مخسة أفراد مساملني أو أكثر دفعة واحدة، 
سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ارتكاب القوات الروسية ما اليقل عن 106 جمازر، وكان العدد األكرب من تلك اجملازر 
قد وقع يف كانون الثاين/ 2016 ويف هذا الشهر تفوقت القوات الروسية على قوات النظام السوري يف حصيلة قتل املدنيني.

تتوزع هذه اجملازر حبسب احملافظات:

تسببت تلك اجملازر حبسب فريق توثيق الضحااي يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مبقتل 1442 شخصاً، بينهم 382 طفاًل، 
و198 سيدة، أي أن %40 من الضحااي هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن االستهداف يف 

معظم تلك اجملازر كان حبق السكان املدنيني.
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جيم: اهلجمات غري املشروعة – الذخائر العنقودية: 
توسعت القوات الروسية يف استخدام الذخائر العنقودية؛ فقد وثقنا ما اليقل عن 43 هجمة ابلذخائر العنقودية، وتتوزع هذه 

اهلجمات حبسب احملافظات إىل:

دال: استهداف املراكز احليوية:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 235 حادثة اعتداء على منشآت حيوية على يد قوات يزعم أهنا روسية، 

تتوزع هذه املراكز احليوية إىل:
52 من املراكز احليوية الطبية )منشآت طبية وسيارات إسعاف(، 47 من املراكز احليوية الدينية، 56 من البىن التحتية، 47 
من املراكز احليوية الرتبوية، 25 من املربعات السكانية، 2 من املراكز احليوية الثقافية، 5 من خميمات الالجئني، 1 من الشارات 

اإلنسانية اخلاصة.

هاء: الكوادر الطبية:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 11 شخصاً من الكادر الطيب يف هجمات يُعتقد أهنا روسية يف الفرتة اليت يغطيها 

التقرير.
واو: اإلعالميني:

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 5 إعالميني يف هجمات يُعتقد أهنا روسية يف املدة اليت يغطيها التقرير.

ثالثًا: الملحقات والمرفقات:
قوات يبدو أهنا روسية تقتل 104 مدنيني، بينهم 25 طفاًل، و15 سيدة

“مشس الشعب السوري لن تشرق من موسكو”

القصف الروسي يتسبب يف مقتل 254 مديناً، بينهم 83 طفاًل، و42 سيدة
“القوات الروسية تقتل يف شهر أكثر مما قتلته قوات التحالف الدويل يف عام”

بني القصف الروسي وتنظيم داعش نزوح 20 ألف نسمة أللف كيلو مرت
نزوح أهايل انحية مهني يف ريف محص الشمايل

بعد الذخائر العنقودية والصواريخ بعيدة املدى القوات الروسية تستخدم القنابل الفوسفورية
النظام الروسي يستمر يف ارتكاب انتهاكات ترقى جلرائم حرب يف سوراي
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ر سوقاً شعبياً يف أرحيا وتقتل أهله القوات الروسية ُتدمِّ
على هنج النظام السوري

التقرير الثالث: القوات الروسية تتسبب يف مقتل 570 مدنياً، بينهم 152 طفل و60 سيدة
“جاؤوا لقتلنا”

القوات الروسية خترق قرار جملس األمن 2254 وتقتل أهايل مدينة إدلب
مقتل 42 مدنياً، بينهم طفل وسيداتن على يد القوات الروسية يف إدلب

توثيق مقتل 48 مدنياً يف قصف قوات روسية ملبىن سكين يف قرية الغنطو
ال ميكن لروسيا أن تكون طرفاً يف احلل السياسي ومشاركاً يف القتل يف وقت واحد

ال ميكن لروسيا أن تكون طرفاً يف احلل السياسي ومشاركاً يف القتل يف وقت واحد
القوات الروسية تقتل 99 مدنياً خالل 72 ساعة يف مدينة معرة النعمان

القوات الروسية تقصف املناطق املدنية اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش
مقتل 99 مدنياً خالل 24 ساعة يف دير الزور

ما اليقل عن 27 مركزاً طبياً قصفتها القوات الروسية منذ تدخلها يف سوراي
حمرقة غروزين _ حلب

رابعًا: التوصيات:
احلكومة الروسية:

فتح حتقيقات جدية يف اجملازر اليت حُيتمل أن قوات اتبعة هلا قد نفذهتا.
تعويض الضحااي وإعادة إعمار مجيع مادمرته القوات الروسية.

املسامهة بشكل حقيقي يف حتقيق انتقال سياسي حنو الدميقراطية للدولة السورية حُيافظ على وحدة أراضيها، وُيسهم يف ترميم 
الكارثة اليت حلت هبا.

جلنة التحقيق الدولية املستقلة:
التحقيق ومتابعة اجملازر اليت يُزعم أن قوات روسية قد نفذهتا.

نشر تلك التحقيقات يف التقارير الدورية الصادرة.

جملس األمن الدويل:
على بقية أعضاء جملس األمن مساءلة روسيا عن انتهاكها لقرار جملس األمن رقم 2245 الصادر يف 18/ كانون األول/ 

2015 والتعهد بعدم تكرار ذلك.
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