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األربعاء 11 متوز 2018

منذ بداية موندايل 2018 القوات 
الروسية السورية قتلت 71 مدنياً بينهم 
20 طفاًل، وشرَّدت 270 ألفاً آخرين
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كان الشَّــعب يف ســوراي أيمــل أن تتوقــف القــوات الروســية عــن شــنِّ غــارات جويــة وحشــية ضــدَّه ابلتزامــن مــع مونــدايل 2018 
علــى األقــل؛ نظــراً ألن أحــد أهــداف روســيا األساســية مــن املونــدايل املنعقــد علــى أراضيهــا هــو تغيــر صورهتــا اهلمجيــة يف 
األذهــان، ويبــدو أنَّ املونــدايل لعــب دوراً يف ذلــك، ويف هــذا البيــان نطلــب مــن الصحفيــن واإلعالميــن واحلقوقيــن حــول العــامل 
التَّذكــر جمــدداً مبــا ارتكبتــه القــوات الروســية مــن جرائــم حــرب يف ســوراي منــذ بــدء املونــدايل حــى اآلن، وإعــادة التَّنويــه إىل أنَّ هــذه 
الدولــة الــي تســتضيف كأس العــامل قــد قتلــت منــذ تدخلهــا يف ســوراي 6187 مدنيــاً، بينهــم 1771 طفــاًل، و670 ســيدة )أنثــى 

ابلغــة(، مســجلون يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بتفاصيــل الزمــان واملــكان والصــور.

ابلتزامن مع حفل افتتاح فعاليات كأس العامل يف 14 حزيران املاضي، وبينما كانت أنظار شعوب دول العامل متوجهة ملشاهدة 
املبــاراة االفتتاحيــة الــي يلعبهــا الفريــق الروســي، كانــت حتضُّــر قواتــه يف اللحظــة ذاهتــا هجومــاً بربــرايً علــى اجلنــوب الســوري، وهــذه 

املنطقــة خاضعــة التفاقيــات أبرمتهــا روســيا نفســها، لكنهــا غــدرت هبــا كمــا فعلــت يف مجيــع مناطــق خفــض التصعيــد.
 

ُنشــر يف هــذا البيــان إىل حصيلــة أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان، الــي ارتكبتهــا قــوات احللــف الســوري الروســي منــذ انطــالق 
ــن فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن توثيقــه، ونؤكــد أنَّ هــذه  فعاليــات كأس العــامل يف 14 حزيــران حبســب مــا متكَّ
احلصيلــة تشــمل هجمــات احللــف الروســي الســوري فقــط وال تشــمل االنتهــاكات الــي ارتكبتهــا قــوات النظــام الســوري، بــل هــي 
هجمــات نعتقــد أن القــوات الروســية قــد ســامهت هبــا وال يــزال التحقيــق فيهــا مســتمراً، واهلــدف هــو الرتكيــز علــى مــا نفَّذتــه القــوات 
الروســية الــي حيــاول نظامهــا أن يظهــر مبظهــر الــدول احلضاريــة، الــي تنشــر احملبــة والفــرح بــن دول العــامل عــر اســتضافة املونــدايل.

بلغــت حصيلــة أبــرز االنتهــاكات الــي ارتكبتهــا قــوات احللــف الســوري الروســي منــذ انطــالق فعاليــات كأس العــامل يف 14/ حزيــران/ 
2018 حــى 10/ متــوز/ 2018:

أواًل: قتلت ما ال يقل عن 71 مدنياً، بينهم 20 طفاًل، و9 سيدة )أنثى ابلغة(
اثنياً: ارتكبت ما ال يقل عن 8 جمازر

اثلثاً: ما ال يقل عن 14 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 5 على منشآت طبية.

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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رابعاً: ما ال يقل عن 2 هجوماً أبسلحة حارقة على مناطق مأهولة ابلسكان.
خامساً: تسبَّبت يف تشريد قرابة 270 ألف سوري معظمهم يف حمافظة درعا. 

سادساً: غدرت ابالتفاقات الي أبرمتها وقتلت أهل املناطق اخلاضعة لتلك االتفاقات.

يتوجب على النظام الروسي:
      • التوقــف عــن اهلجمــات اجلويــة العدميــة التمييــز وابلتــايل عــن عمليــات القتــل وارتــكاب اجملــازر والقصــف املقصــود للمراكــز 

احليويَّة.
ــل التَّبعــات النفســية        • إعــادة إعمــار مــا دمَّرتــه اآللــة العســكرية الروســية واملباشــرة بتعويــض أســر الضحــااي واجلرحــى، وحتمُّ

واالجتماعيــة كافــة.
      • تقــدمي مســاعدات عاجلــة لعشــرات اآلالف، الذيــن شــرَّدهتم اآللــة العســكرية الروســية والعمــل علــى إعادهتــم إىل منازهلــم 

ومحايتهــم مــن وحشــية قــوات النظــام الســوري وامليليشــيات اإليرانيــة.

https://drive.google.com/file/d/1MxHclnfRk4dfKIcNBc3BkuPPsdFjrRQ5/view
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