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الثالاثء 24 أاير 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: املقدمة.

اثنياً: التفاصيل.
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

شكر وعزاء.

القوات احلكومية السورية تتعمد استهداف األسواق املكتظة
قصف سوقي معرة النعمان وكفر نبل يف إدلب أمنوذجًا

أواًل: المقدمة: 
تتبع مدينيت معرة النعمان وكفر نبل منطقة معرة النعمان جنوب حمافظة إدلب، ختضع 
مدينة معرة النعمان لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة النصرة، 
لكن حبسب األهايل فإن مجيع املقرات العسكرية تقع خارج املدينة، بينما ختضع مدينة 

كفر نبل إلدارة جمالس حملية مدنية.

معرة  مدينة  واحدة يف  احلكومية جمزرتني  القوات  ارتكاب  بتوثيق  نقوم  التقرير  يف هذا 
النعمان، والثانية يف مدينة كفر نبل، حيث قام فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 
ابلتواصل مع عدد من أهايل البلدة وشهود العيان وانجني من احلوادث، ومع نشطاء 
إعالميني حمليني، ونعرض يف هذا التقرير ثالث شهادات، كما راجعنا الصور والفيديوهات 
الواردة إلينا وحتققنا من صدقيتها، وقد شرحنا للشهود اهلدف من املقابالت، وحصلنا 
على موافقتهم على استخدام املعلومات اليت يقدموهنا يف هذا التقرير، 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 للمعارضة املسلحة أو 

للتنظيمات اإلسالمية املتشددة خالل اهلجوم أو حىت قبله.

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:
ألف: جمزرة مدينة كفر نبل:

قرابة الساعة 11:30 ظهراً قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخني استهدفا سوقاً 
فرعياً لسوق السمك يف حي العزيزية مبدينة كفر نبل:

- استهدف الصاروخ األول منزاًل يف السوق تسبب يف دماره وإصابة قرابة 4 أشخاص.
- استهدف الصاروخ الثاين متجراً لبيع املثلجات؛ ما أدى إىل مقتل 10 مدنيني بينهم 
طفل، وتضرر يف متاجر السوق، كما تضرر مبىًن اتبع ملركز تعليمي لألطفال يقع يف 

السوق ذاته.

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

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org
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حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل السيد عبود كيلدو، إعالمي حملي من مدينة كفر نبل، أفادان مبشاهدته بعد تعرض 
منزله للقصف:

“حصل القصف حلظة وصويل إىل ابب املنزل، انفجار كبري أفقدين التوزان، ومل أعد أرى شيئاً، بعد دقائق 
بدأت أاندي على عائليت دون أن أمسع أي جواب، دخلت إىل أحد الغرف وجدت أمي ممددة على األرض 
بينما كان أخويت يف غرفة أخرى، سحبت أخويت واطمأننت أن إصابتهم طفيفة مث حاولت إخراجهم مجيعاً 
من املنزل خوفاً من غارة اثنية، كان الدمار على طول الطريق، حيث أن صارخاً آخر سقط وسط السوق، 
رأيت نصف جثة رجل وسط الطريق وأضراراً مادية كبرية يف حمالت ومتاجر السوق ومركز تعليمي لألطفال 
حيمل اسم “مركز شخابيط للدعم النفسي”، إن مدينتنا ختضع إلدارة مدنية وهي خالية من أي مقر عسكري 

اتبع للمعارضة”.

ابء: جمزرة مدينة معرة النعمان:
قرابة الساعة 12:20 مساء قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً مستهدفاً سوق اخلضار الرئيس يف الشارع الفرعي لشارع 
أيب العالء املعري؛ تسبب القصف مبقتل 41 مدنياً، بينهم 5 أطفال، و4 سيدات، وإصابة ما اليقل عن 73 آخرين؛ إضافة 

إىل دمار شبه كامل يف قرابة %40 من متاجر السوق وأبنيته. 

السيد عبد الرمحن صاحب حمل للخضار يف السوق أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بروايته عن القصف:
“سوق املعرة من األسواق الشعبية اليت يقصدها أبناء املدينة وريفها لتأمني مجيع احتياجاهتم، حصل القصف قرابة 12:00 

ظهراً من طريان حريب استهدف السوق.

مل أمسع سوى صوت انفجار كبري جداً قبل أن أجد نفسي جرحياً ومصاابً بشظااي يف الرقبة والصدر والظهر، 
مت إسعايف من قبل فرق الدفاع املدين، بعد يومني ذهبت إىل السوق، كان الدمار كبرياً جداً وحمال أبكملها 

سويت ابألرض، مل أجد متجري كل شيء حتول إىل ركام”.
املدينة، وأفادان  الطبية يف  الكوادر  إبراهيم سرميين أحد  السيد  السورية حلقوق اإلنسان إىل  الشبكة  حتدثت 

بروايته:
“نفذ الطريان غارته يف وقت الذروة على السوق الرئيس يف املدينة حيث يتواجد مئات الناس يومياً، يبعد 
السوق عن املشفى قرابة 2 كم، توافدت إلينا عشرات اإلصاابت، كانت نسبة النساء واألطفال منها تقارب 
والصدر،  الرأس  يف  وأخرى  عظمية  منها كسور  فائقة،  عناية  وحتتاج  خطرية  إصاابت  ومعظمها  النصف، 
شاهدت أابً من عائلة علوش يبحث عن طفليه اللذين فقدمها يف اجملزرة، وجد أحدمها بني املصابني يف املشفى 

بينما ظل اآلخر جمهول املصري”. 
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اثلثاً: املرفقات وامللحقات:

ضحااي جمزرة كفر نبل

صور تظهر آاثر الدمار يف “مركز شخابيط للدعم النفسي” جراء قصف الطريان احلريب احلكومي مدينة كفر نبل ابلصواريخ 
يف 19/ نيسان/ 2016

صور تظهر آاثر الدمار يف السوق الفرعي لسوق السمك جراء قصف الطريان احلريب احلكومي 
مدينة كفر نبل إبدلب يف 19/ نيسان/ 2016 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0a1VnazBxZEFlbFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0b2Y5QndxUTluU1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TmZTckhhcmxwbnM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0c1lpT1NleF9DMnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RDA2cFRYd0Vick0/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dnNNS0U0X3Q4b3M/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YlJiQWhXRkJPclE/view
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https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eTZXbzBBVEszQlk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WUh4WVRCMXI2enc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NGljNURzZDd1MDA/view
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فيديو يظهر آاثر الدمار يف السوق الفرعي لسوق السمك جراء قصف الطريان احلريب احلكومي مدينة كفر نبل إبدلب يف 
19/ نيسان/ 2016 

ضحااي جمزرة معرة النعمان

صور تظهر آاثر الدمار جراء قصف طريان النظام احلريب سوق اخلضار يف معرة النعمان إبدلب يف 19/ نيسان/ 2016

الطريان احلريب احلكومي سوق معرة  الدمار وإجالء الضحااي جراء قصف  صورة تظهر آاثر 
النعمان إبدلب يف 19/ نيسان/ 2016

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/_Evgt1jqDoY
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MEotMklJc3NJQjg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eXFycThzejRBcjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SEh2a284S2FHNDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RUVVTnZHM0U4cDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eXFycThzejRBcjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WkowVXRGWnRWRTg/view
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فيديو يظهر آاثر الدمار وإسعاف الضحااي جراء قصف الطريان احلريب احلكومي سوق اخلضار الرئيس يف مدينة معرة النعمان 
إبدلب يف 19/ نيسان/ 2016

رابعًا: االستنتاجات القانونية والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

1. خرق النظام السوري بشكل ال يقبل التشكيك قرار جملس األمن رقم 2139 يف أبشع صورة ممكنة، وأيضاً انتهك عرب 
جرية القتل العمد املادة السابعة من قانون روما األساسي وعلى حنو منهجي وواسع النطاق؛ ما يشكل جرائم ضد اإلنسانية.

2. نؤكد على أن القصف الوارد يف هذا التقرير على سوق كفر نبل ومعرة النعمان قد استهدف أفراداً مدنيني عزل، وابلتايل 
فإن القوات احلكومية انتهكت أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان الذي حيمي احلق يف احلياة. إضافة إىل أنه ارتكب يف 

ظل نزاع مسلح غري دويل فهو يرقى إىل جرية حرب، وقد توفرت فيها األركان كافة.

3. إن اهلجمات الواردة يف التقرير واليت 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 على سوق كفر نبل ومعرة النعمان، قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني 
أو إحلاق إصاابت هبم أو يف إحلاق ضرر كبري ابألعيان املدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً حتمل على االعتقاد أبن الضرر كان 

مفرطاً جداً إذا ما قورن ابلفائدة العسكرية املرجوة.

5. إن حجم القصف املنهجي الواسع واملتكرر، ومستوى القوة املفرطة املستخدمة فيه، والطابع املتعمد للقصف والطبيعة 
املنسقة للهجمات ال يكن أن يكون ذلك إال بتوجيهات عليا وهي سياسة للنظام احلاكم.

6. إن النظام السوري بكافة أشكاله وقياداته متورط ابرتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب حبق الشعب السوري، وكل 
من يقدم له العون املادي والسياسي والعسكري، -كاحلكومة الروسية واإليرانية وحزب هللا اللبناين وغريهم، وشركات توريد 

األسلحة- يُعترب شريكاً يف تلك اجلرائم، ويكون عرضة للمالحقة اجلنائية.

التوصيات:
إىل جملس األمن:

• يتوجب على جملس األمن اختاذ إجراءات إضافية لتطبيق قراراته رقم 2139 و2254 حيث ال يوجد أية التزامات بوقف 
عمليات القصف العشوائي، اليت تسبب التدمري والقتل اليومي.

• الضغط على الدول الداعمة للنظام السوري من أجل إيقاف عمليات التزويد ابألسلحة واخلربات بعد أن ثبت تورطه جبرائم 
ضد اإلنسانية وجرائم حرب.

• جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية وحماسبة مجيع املتورطني.
والنهب  الدمار  من  وفنوهنم  وتراثهم  السوريني  أرواح  املدنيني، حلفظ  مسؤولية محاية  مبدأ  وتطبيق  والسالم  األمن  إحالل   •

والتخريب. 

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/tiHBmfDCesc
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• توسيع العقوابت لتشمل مجيع أركان النظام السوري والنظام اإليراين املتورطني بشكل مباشر يف ارتكاب جرائم حرب وجرائم 
ضد اإلنسانية حبق الشعب السوري.

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
على املفوضة السامية أن تقدم تقريراً إىل جملس حقوق اإلنسان وغريه من هيئات األمم املتحدة عن هاتني اجملزرتني حتديداً، 
واجملازر اليت تلتهما ابعتبارمها عالمة صارخة يف ظل جمازر يومية متفرقة أقل حجماً، وحماولة تنفيذ التوصيات الواردة يف هذا 

التقرير.

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. 
الوطنية، يف حماكمات عادلة جلميع األشخاص  أمام احملاكم  العاملية بشأن هذه اجلرائم  القضائية  الوالية  والسعي إىل ممارسة 

املتورطني.
• دعت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مراراً وتكراراً يف عشرات الدراسات والتقارير وابعتبارها عضو يف التحالف الدويل، 
لتطبيق مبدأ مسؤولية احلماية )ICRtoP(، وقد مت استنفاذ اخلطوات السياسية عرب اتفاقية اجلامعة العربية مث خطة السيد 
كويف عنان، وابلتايل البد من تلك الفرتة 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.

http://www.sn4hr.org

