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اخلميس 18 آب 2016

القوات الروسية تتفوق على تنظيم داعش يف قتل املدنيني السوريني
إرهاب الدولة أفظع من إرهاب اجلماعات املتشددة بيــــــان

اّدعى النظام الروسي أنه تدخل يف سوراي حلماية الشعب السوري من إرهاب تنظيم داعش املتطرف، ومن وجهة نظران 
ب بكلِّ من ُيلِّص بالده من التنظيمات املتشددة، لكن أبساليب عملية حقيقية، وأن التكون  فإن اجملتمع السوري يُرحِّ
جمرد مشَّاعة لتربير وأنسنة التدخل العسكري، فنحن مل نلمس حىت اآلن أساليب جدية يف محاية اجملتمع السوري من 
التنظيمات املتطرفة المن ِقَبِل القوات الروسية والمن ِقَبِل قوات التحالف الدويل، وكل مامت هو فعل عسكري دون 
حاضنة جمتمعية أواًل، ودون محاية املدنيني السوريني من توحش النظام السوري وهذا هو املربر واملستند األساسي لوجود 

مثل هذه التنظيمات املتشددة.

وهنا جيب التنويه ألمر يف غاية األمهية وهو أن تنظيم داعش قد أعلن عنه يف سوراي بتاريخ 9/نيسان/ 2013، بينما 
دخلت القوات الروسية إىل سوراي بتاريخ 30/ أيلول/2015 أي بعد قرابة العامني والنصف كمدة زمنية، وعلى الرغم 
من ذلك فقد فاقت حصيلة الضحااي املدنيني الذين قتلتهم القوات الروسية حصيلة الضحااي املدنيني الذين قتلهم تنظيم 
داعش، حبسب التقرير األخري للشبكة السورية حلقوق اإلنسان بعنوان »الساحة احلمراء يف روسيا تصبغ  ابلدم السوري« 
الصادر يف 16/ آب/ 2016 وحبسب 14 تقريراً آخرين عن االنتهاكات اليت قامت هبا القوات الروسية منذ تدخلها.

قتلت القوات الروسية منذ تدخلها يف 30/ أيلول/ 2015 حىت هناية متوز/ 2016 ما اليقل عن 2704 مدنيني، 
بينهم746  طفاًل، و514 سيدة، ومن بني الضحااي:

كوادر طبية: 28 من الكوادر الطبية، بينهم 8 سيدات.
إعالميون: 10 إعالميني.

مجيع ذلك مسجل لدينا ابالسم واتريخ ومكان وكيفية القتل، وغري ذلك من التفاصيل.

قتل تنظيم داعش منذ أتسيسه يف 9/ نيسان/ 2013 حىت هناية متوز/ 2016 ما اليقل عن 2686 مدنياً، بينهم 
368 طفاًل و323 سيدة، من بني الضحااي:

كوادر طبية: 34، بينهم 4 طبيبات، و11 ممرضة.
إعالميون: 57 إعالمياً بينهم صحفيون ومصورون أجانب.

حزيران/  هناية  يف  أتسست  اإلنسان،  حلقوق  السورية  الشبكة 
معتمدة  منظمة مستقلة، غري حكومية، غري رحبية،  ٢٠١١ وهي 

من قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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إن الدولة الروسية َتدَّعي احلرب على اإلرهاب فيصعب ختيُّل أن ما تقوم به يف سوراي هو إرهاب الدولة املنظم املنهجي، 
وهو ابإلمكانيات املادية واللوجستية اليت لديه يتفوق مبراحل على إرهاب اجلماعات املتشددة، واليت رمبا لو امتلكت 
اإلمكانيات ذاهتا لتفوقت على النظام الروسي والسوري، لكننا نصُف الواقع احلايل فإن النظام الروسي قد أرهب الشعب 
السوري وقتل من أبنائه أكثر من تنظيم داعش املتطرف، جيب أن تكون لدينا الشجاعة لقول هذه احلقيقة على الرغم 
من أنه من الصعوبة وصف الدول ابإلرهاب كوهنا حتمل يف املخيال العام شكاًل مؤسساتياً، كما يفرتض هبا أن حتمي 

الشعوب من اإلرهاب.

الشعب السوري هو ضحية إرهاب التنظيمات القرومتوسطية والدول الالإنسانية معاً، وُيصنَُّف ويُنَظُر إليه من قبل بقية 
دول العامل على أساس ديين وعرقي، وليس من منظور إنساين متساٍو، فال يَهمُّ كم تقتل من املدنيني، إمنا املهم من هم 

هؤالء املدنيون.

جيب على الدول اليت تتحالف مع روسيا إلجياد حل للكارثة السورية أن تضع هذه اإلحصائيات نصب أعينها، لقد 
قلنا مراراً أن اجملتمع السوري ينظر إىل روسيا كعدو قاتل، ومازالت مستمرة حىت اآلن، فال يـَُتَصوَُّر أن تساهم بشكل 
حيادي يف أي شكل من أشكال احلل طاملا أهنا مازالت ُمصرَّة على الوقوف إىل جانب النظام السوري املتهم ابرتكاب 

عشرات آالف اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب حبق الشعب السوري.
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