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الثالاثء 11 تشرين األول 2016

حمتوايت التقرير: 
أواًل: مقدمة.

اثنياً: تفاصيل احلادثة.
اثلثاً: امللحقات واملرفقات.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.
شكر وعزاء

النظام السوري يغدر حىت ابهلُدن احمللية اليت يعقدها
جمزرة قصف سوق اخلضار يف مدينة إدلب منوذجًا

أواًل: المقدمة:
املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح  ختضع مدينة إدلب لسيطرة مشرتكة بني فصائل 

الشام منذ 28/ آذار/ 2015، ويقطن فيها ما اليقل عن 170 ألف نسمة.
يف 24 أيلول/ 2015 خضعت املدينة لشروط هدنة أبرمت بشكل رئيس بني فصيل 
أحرار الشام – أحد الفصائل املشاركة يف جيش الفتح –  من جهة، والنظام السوري 
من جهة أخرى، وتنصُّ على وقف كامل للعمليات العسكرية والقصف اجلوي على 
إبدخال  السماح  بينها  من  عدة شروط  مقابل  هلا  التابعة  القرى  وبعض  إدلب  مدينة 
املواد الغذائية إىل قرى الفوعة وكفراي ذات األغلبية الشيعية املوالية للنظام السوري، مت 
خرق هذه اهلدنة عدة مرات من قبل النظام السوري وحلفائه، وقد استعرضنا أحد أبرز 
اخلروقات عرب عدة جمازر يف تقرير سابق بعنوان “القوات الروسية خترق قرار جملس األمن 

2254 وتقتل أهايل مدينة إدلب”.
يف 11/ حزيران/ 2016 مت االتفاق بني الطرفني على متديد العمل هبذه اهلدنة، لكن 
النظام السوري ويف اليوم التايل مباشرة 12/ حزيران، قامت قواته اجلوية بقصف سوق 
بتوثيقها،  التقرير  هذا  يف  نقوم  مروِّعة،  جمزرة  وقوع  تسبب يف  ما  املدينة؛  يف  اخلضار 
كمؤشر واضح على أن النظام احلايل الحيرتم حىت االتفاقيات اليت يقوم هو بعقدها، 

فكيف ابتفاقيات تُفرض عليه.

قام فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ابلتواصل مع عدد من أهايل املدينة وشهود 
العيان وانجني من احلوادث، ومع نشطاء إعالميني حمليني، ونعرض يف هذا التقرير 3 
على  موافقتهم  على  وحصلنا  املقابالت،  من  اهلدف  للشهود  شرحنا  وقد  شهادات، 

استخدام املعلومات اليت يقدموهنا يف هذا التقرير.
كما راجعنا الصور والفيديوهات الواردة إلينا وحتققنا من صدقيتها، حيث أظهرت آاثر 
الدمار الكبري الذي تسبب به القصف وآاثر احرتاق عدد من احملال التجارية والسيارات 

وحنتفظ بنسخ من مجيع مقاطع الفيديو والصور املذكورة يف هذا التقرير.
أثبتت التحقيقات الواردة يف هذا التقرير أن املناطق املستهدفة كانت عبارة عن مناطق 
مدنية واليوجد فيها أي مراكز عسكرية أو خمازن أسلحة اتبعة لفصائل املعارضة املسلحة 

أو التنظيمات اإلسالمية املتشددة أثناء اهلجوم أو حىت قبله.

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

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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ماورد يف هذا التقرير ُيثل احلد األدىن الذي متكنا من توثيقه من حجم وخطورة االنتهاك الذي حصل، كما ال يشمل احلديُث 
األبعاَد االجتماعية واالقتصادية والنفسية.

ثانيًا: التفاصيل:
استهدفت سوق  3 صواريخ  اجلناح  اثبتة  13:00 قصفت طائرات حكومية  الساعة  قرابة   2016 12/ حزيران/  األحد 

اخلضار وحميطه، يقع السوق يف األجزاء الشمالية الغربية ملدينة إدلب.
يوجد يف السوق حمالت لبيع اسطواانت الغاز وأخرى لبيع احملروقات والوقود، تسبب القصف ابنفجار عدد كبري من أسطواانت 
الغاز؛ ما أدى إىل اشتعال احلرائق يف احملال والسيارات، تسبب القصف مبقتل 40 مدنياً، بينهم 13 طفاًل وسيداتن، إضافة 
إىل دمار كبري يف السوق وتضرر يف مبىن فرن الذرة )الفرن اآليل(، كما تضررت بعض املباين كمبىن مصرف التسليف الشعيب، 

واجملمع االستهالكي، وغرفة جتارة إدلب.
رابط يظهر املوقع التقرييب لسوق املدينة وأماكن سقوط الصواريخ 

أخربان أحد عمال املرصد التابع للمعارضة املسلحة أن الطائرة اليت نفذت الغارة من طرازsu 24  وهي من الطائرات اثبتة 
اجلناح اليت متتلكها كل من القوات احلكومية وحليفتها القوات الروسية، وأضاف أن إقالع الطائرة كان من مطار “t4” يف 

ريف محص ومل يكن من مطار محيميم الذي ُيشكل قاعدة عسكرية روسية.

التواصل  موقع  إعالمي حملي –عرب حسابه على  السيد وسيم خلف انشط  مع  اإلنسان  السورية حلقوق  الشبكة  تواصلت 
االجتماعي فيسبوك-، الذي زار موقع القصف وأخربان بروايته:

والسيارات  احملال  السوق،  القصف، كان كل شيء حيرتق يف  التصوير واالقرتاب من موقع  الغاز من  انفجار جرر  “منعنا 
والضحااي، رأيت 3 سيارات تنفجر وتتطاير أجزاؤها يف اهلواء، رأيت طفاًل حتت أحد السيارات حيرتق، رأيت نساء ورجااًل 

يركضون يف حالة هلع.
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يوجد يف السوق مستودع ألسطواانت الغاز ويبدو أن األسطواانت قد انفجرت؛ ما أدى إىل اشتعال احلرائق على هذا  الشكل.
املنطقة اليت استهدفتها الغارة منطقة حيوية فيها أسواق وأفران وحمال ويقصدها املدنيون بشكل يومي وال وجود فيها ألية مقرات 

عسكرية أو خمازن تتبع للجيش احلر”.

السيد مطيع جالل مسؤول املكتب  التواصل االجتماعي فيسبوك، مع  السورية حلقوق اإلنسان عرب موقع  الشبكة  حتدثت 
اإلعالمي يف منظمة الدفاع املدين وأخربان مبشاهداته:

“كان الدمار واحلرائق اليت أصابت املكان كبرياً جداً، شاهدت رجاًل وامرأة قد تفحمت جثثهم داخل سيارهتم ورأيت طفاًل 
يتصاعد الدخان من ُجثَّته، أحد الصواريخ أصاب ورشة لتصليح الدراجات؛ فتدمَّرت ابلكامل كان داخلها ضحيتان، أحصيت 

25 جثة يف موقع احلادثة، لكن العدد وصل إىل أكثر من 44 ضحية يف اليوم التايل للمجزرة.
ال يوجد يف املنطقة املستهدفة إال حمال جتارية ودكاكني ومطاعم وختلو املنطقة متاماً من أية مظاهر عسكرية أو مسلحة، لكن 

النظام اعتاد على قصف املدنيني وقتلهم، إهنم حُيرقوننا”.

أخربان السيد رافع، الذي تواصلت معه الشبكة السورية حلقوق اإلنسان -عرب تطبيق واتس اب- عن مشاهداته: 
“رأيت الطائرة اليت استهدفت السوق، كنت بعيداً عن موقع القصف، لكنين استطعت متيَّيزها، كانت طائرة سيخوي 24 
وهي من طائرات النظام واليت تتسبب عادة يف إحداث اجملازر، ألقت الطائرة محولتها، وكانت عبارة عن 3 أو 4 صواريخ”.

ثالثًا: الملحقات والمرفقات: 
صور ُتظهر آاثر الدمار جراء قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ سوقاً يف مدينة إدلب
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صورة تظهر احلفرة الناجتة عن أحد الصواريخ وسط الشارع الرئيس يف السوق 

األضرار يف فرن الذرة جراء قصف الطريان احلريب احلكومي 
األضرار يف مكان سقوط الصاروخ الثاين من الطريان احلريب احلكومي 

فيديوهات تظهر آاثر الدمار جراء قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ سوقاً يف مدينة إدلب يف 12/ حزيران/ 2016
فيديوهات تظهر فرق الدفاع املدين أثناء عمليات استخراج الضحااي إثر قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً قرب فرن الذرة 

رابعًا: االستنتاجات والتوصيات:
1. خرق النظام السوري بشكل ال يقبل التشكيك قرار جملس األمن رقم 2139 وقرار جملس األمن 2254 القاضيان بوقف 

اهلجمات العشوائية، وأيضاً انتهك عرب جرية القتل العمد املادة الثامنة من قانون روما األساسي، ما يشكل جرائم حرب.
2. نؤكد على أن القصف الوارد يف التقرير قد استهدف أفراداً مدنيني عزل، وابلتايل فإن القوات احلكومية انتهكت أحكام 
القانون الدويل حلقوق اإلنسان الذي حيمي احلق يف احلياة. إضافة إىل أهنا ارتكبت يف ظل نزاٍع مسلح غري دويل فهي ترقى إىل 

جرية حرب، وقد توفرت فيها األركان كافة.
3. إن اهلجمات الواردة يف التقرير، اليت قام هبا النظام السوري تعترب مبثابة انتهاك للقانون اإلنساين الدويل العريف، ذلك أن 

القذائف قد أطلقت على مناطق مأهولة ابلسكان ومل توجه إىل هدف عسكري حمدد.
4. إن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني أو إحلاق إصاابت هبم أو يف 
إحلاق الضرر الكبري ابألعيان املدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً حتمل على االعتقاد أبن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن 

ابلفائدة العسكرية املرجوة.
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التوصيات:
إىل جملس األمن:

• يتوجب على جملس األمن اختاذ إجراءات إضافية بعد مرور قرابة عامني ونصف على القرار رقم 2139 وال يوجد التزامات 
بوقف عمليات القصف العشوائي، وجيب أن يلتزم هبا مجيع أطراف النزاع، إىل جانب االلتزام بقواعد القانون الدويل اإلنساين.
• جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية وحماسبة مجيع املتورطني، مبا فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه 

ابرتكاب جرائم حرب.
والنهب  الدمار  من  وفنوهنم  وتراثهم  السوريني  أرواح  املدنيني، حلفظ  مسؤولية محاية  مبدأ  وتطبيق  والسالم  األمن  إحالل   •

والتخريب. 
وجرائم ضد  جرائم حرب  ارتكاب  يف  مباشر  بشكل  املتورطني  اإليراين  والنظام  الروسي  النظام  لتشمل  العقوابت  توسيع   •

اإلنسانية ضد الشعب السوري.

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
على املفوضة السامية أن تقدم تقريراً إىل جملس حقوق اإلنسان وغريه من هيئات األمم املتحدة عن هذه اجملزرة املروعة.

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظل انقسام جملس األمن وشلله الكامل، يتوجب التحرك على املستوى الوطين واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشعب 
السوري، ويتجلى ذلك يف محايته من عمليات القتل اليومي ورفع احلصار، وزايدة جرعات الدعم املقدمة على الصعيد اإلغاثي. 
والسعي إىل ممارسة الوالية القضائية العاملية بشأن هذه اجلرائم أمام احملاكم الوطنية، يف حماكمات عادلة جلميع األشخاص املتورطني.
• دعت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مراراً وتكراراً يف عشرات الدراسات والتقارير وابعتبارها عضو يف التحالف الدويل، 
إىل تطبيق مبدأ مسؤولية احلماية )ICRtoP(، وقد مت استنفاذ اخلطوات السياسية عرب اتفاقية اجلامعة العربية مث خطة السيد 
كويف عنان، وابلتايل البد بعد تلك الفرتة من اللجوء إىل الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية احلماية )R2P(، الذي أقرته 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، ومازال جملس األمن يعرقل محاية املدنيني يف سوراي.
• جتديد الضغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

• السعي من أجل إحقاق العدالة واحملاسبة يف سوراي عرب اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس حقوق اإلنسان، واستخدام 
مبدأ الوالية القضائية العاملية.

شكر وعزاء
خالص الشكر والعزاء جلميع األهايل والنشطاء احملليني الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل فعال.
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