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مقدمة التقرير: 
 قصفت القوات الحكومية بالطيران الحربي شارع تل أبيض الذي 2013-10-26في يوم السبت الموافق 

يعتبر سوقاً مكتظاً في مدينة الرقة الواقعة في شمال سوريا 

 

 الموقع على الخارطة :

 

 

تعتمد منهجية التقرير على التحقيقات التي أجراها فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في محافظة الرقة 
مع عدد من األهالي و الناشطين حيث  يحتوي على رواية شاهدي عيان مسجله في التقرير  إضافة إلى 

األخبار و الصور التي و ردت إلى الشبكة عن طريق ناشطين متعاونين معها من داخل المدينة 

 

 

 

 

 

https://maps.google.com/maps?q=35.958243,39.014014&num=1&t=m&z=16
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التفاصيل: 
رواية شاهد عيان  كان متواجدا حين القصف يدعى أبو عبد الرحمن الرقاوي  ، باإلمكان التواصل مع 

الشاهد عبر حسابه على 
السكايب بالصوت و الصورة 

 :

UAmaad.88 

 

 

 

 

 

 

رواية شاهد عيان كان متواجدا حين القصف يدعى معتز الرقاوي  ، باإلمكان التواصل مع الشاهد عبر 
حسابه على السكايب 
 بالصوت و الصورة :

UThe.craft2 

 

 

 

 

 

يقول مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان : " إن الطبيعة التكرارية لعمليات القصف و القتل و قصف 
األسواق و المدارس و حتى الكنائس و المساجد اليمكن أن تكون سوى سياسة دولة و بالتالي فأن مبدأ 

مسؤولية القيادة يجب أن يشمل محاسبة جميع مرتكبي الجرائم " 

 

"كالعاداة اسواق مدينة الرقة تعج بالناس وكان هناكازدحام في السوق ، 
 3بدا الطيار الحربي بالتحليق و من تم قامت بالقصف  واستهدفت 

منازل عشوائية ، الصواريخ لو ضاربين قبل بشوي كان راح عدد 
 منازل مدنية أدت إلى 3الضحايا بالعشرات ،الصواريخ استهدفت 

 شهداء و 7تهدمهم بالكامل  ، لكن ماتعرفت عليهم من األهالي هم  
 جريح و بين الجرحى بنت مقطوعها ايدها ،  وطفل أصابته 14تقريبا 

شظيه في رأسه ، و شاهدت طفل رضيع تم رفعه من تحت االنقاض 
يكاد يتنفس بصعوبة جدا" 

 

لقد قام اليوم الطيران الحربي بالقصف بالقرب من سوق تجاري ( "
 .سوق لبيع الخضار ) ضمن مدينة الرقة بالقرب من دوار تل ابيض

وادى لدمار كبير ضمن البيوت القريبة من السوق وأريد أن أخبركم 
بان  البيوت بسيطة جدا اي بيوت عربية ، لقد شاهدت بعيني الطيران 

و هو يقصف و هذه المنطقة مكتظة جدا بالسكان ، سقط لدينا في 
 شخص بينهم أطفال و 12المدينة عدد من الشهداء و أصيب أكثر من 

قد شاهدت أحد األطفال وقد خرج اللحم من رأسه و شاهدت طفال 
آخر قطعت يده ، و قد أسعنفاهم إلى المشفى الوطني الذي يعاني من 

 . نقص شديد في االمكانيات "
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 أطفال، كما وثقنا وقوع 4استطاع فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من توثيق مقتل سبعة  شهداء بينهم 
 مصاب بينهم  أطفال أحدهم بُترت يده و الثاني أصيب بشظية في الرأس . 15حوالي 

كما أدى القصف إلى تهدم ثالث بيوت بشكل كامل و تضرر منزالن بشكل جزئي 

 

أسماء ضحايا المجزرة : 
 - رياض احمد عبد الرزاق/ الرقة - الكورنيش 1

  سنوات 8- الطفل دمحم علي المفضي / الرقة - الكورنيش / 2

  سنة 14- الطفل عزيز العبيد / الرقة - الكورنيش / 3

  سنة 12- الطفلة أريج العبيد / الرقة - الكورنيش / 4

1TU5 طفل رضيع  لم يصل اسمه/ الرقة - الكورنيش -U1T  

1TU6 -7 شهيدان لم يصل اسمها/ الرقة - الكورنيش -U1T  

 

 اإلثباتات و المرافقات :
 فيديوهات و صور لضحايا المجزرة : أوال :

 

https://maps.google.com/maps?q=35.958243,39.014014&num=1&t=m&z=16
https://maps.google.com/maps?q=35.958243,39.014014&num=1&t=m&z=16
http://www.youtube.com/watch?v=Fx-9GAAHNFw
http://www.youtube.com/watch?v=Fx-9GAAHNFw
http://www.youtube.com/watch?v=aKWCazAVXWM
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 صورة ثابتة لطفل مصاب جراء القصف:

 

 

: فيديوهات تظهر محاولة انتشال الضحايا من تحت األنقاض

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=aKWCazAVXWM
http://www.youtube.com/watch?v=YfVc1rjVJ_g
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فيديوهات و صور ثابتة  تصور آثار الدمار جراء القصف بالطيران الحربي:  ثانيا :

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Fx-9GAAHNFw
http://www.youtube.com/watch?v=6T1PkmDI3vQ
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http://www.youtube.com/watch?v=xde2tfvJxJg
http://www.youtube.com/watch?v=hL1LoiIwbyE&feature=youtu.be
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http://www.youtube.com/watch?v=ZM1NLTLk-c4&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=t0Jwmk8q2LI
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https://drive.google.com/file/d/0B4PBLuuH0DW_SU9CVjFDQklpZnM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4PBLuuH0DW_WjFPTFpNYnYyYkU/edit?usp=sharing
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تشكر الشبكة السورية لحقوق اإلنسان أسر الضحايا ، والشهود، واإلعالميين ، الذين ساعدت شهاداتهم، 
وآرائهم، ومساعداتهم األخرى في تمكيننا من إصدار هذا التقرير. 

 

االستنتاجات : 
. تؤكد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بأن القصف على السوق في مدينة الرقة  كان عشوائيا وقد وجه  1

ضد أفراد مدنيين عزل ،  وبالتالي فإن القوات الحكومية والشبيحة قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي 
لحقوق االنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكتبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي 

ترقى إلى جرئم جريمة حر وقد توفرت فيها كافة األركان . 

. أيضا ترى الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بأن القتل في القصف  الذي حصل هو  جريمة ضد اإلنسانية 2
، ألنها ليست الحاله األولى بل أصبحت حدثا شبه يومي وعلى نحو يشمل مختلف المحافظات السورية فهي 

 منهجية و واسعة االنتشار  .

. إن الهجمات العشوائية التي قامت بها القوات الحكومية تعتبر بمثابة انتهاك للقانون اإلنساني الدولي 3
العرفي، ذلك أن القوات الحكومية أطلقت قذائف على مناطق مأهولة بالسكان ولم توجهها إلى هدف عسكري 

محدد. 

 

https://drive.google.com/file/d/0B4PBLuuH0DW_a2dOcW5ObG1LTzQ/edit?usp=sharing
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التوصيات : 
إلى الحكومة السورية: 

. التوقف الفوري عن كافة انتهاكات حقوق االنسان. 1

. احترام التزاماتها الدولية المتمثلة بحماية المدنيين وقت الحرب، واحترام قواعد القانون الدولي االنساني 2
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. 

 

مجلس حقوق اإلنسان : 

. مطالبة مجلس األمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها في تجاه مايحصل ألبناء الشعب 1
السوري من قتل واعقتال واغتصاب وتهجير . 

. الضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات القتل بشكل فوري . 2

. تحميل حلفاء و داعمي الحكومة السورية –روسيا وإيران والصين- المسؤولية المادية واألخالقية عن ما 3
يحصل ألبناء العشب السوري . 

 .. ايالء اهتماما و جدية أكبر من قبل مجلس حقوق اإلنسان تجاه الوضع الكارثي لذوي الضحايا في سوريا4

 

مجلس األمن : 

. اتخاذ قرار باحاله كافة المتورطين و المجرمين إلى محكمة الجنايات الدولية . 1

. تحذير الحكومة السورية من تداعيات السلوك العنيف و القتل الممنهج و ارسال رسائل واضحة في ذلك . 2

 

الجامعة العربية : 

. الطلب من مجلس حقوق اإلنسان واألمم المتحدة من إعطاء قضة وقف القتل اليومي حقها من االهتمام 1
والمتابعة. 

. االهتمام الجدي و البالغ بهذه القضية و وضعها في دائرة العناية و المتابعة الدائمه و محاولة االهتمام 2
ورعاية ذوي الضحايا ورعايتهم نفسيا و ماديا و تعليميا . 
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. الضغط السياسي والدبلوماسي على حلفاء الحكومة السورية  الرئيسيين –روسيا وإيران والصين- لمنعهم 3
من االستمرار في توفير الغطاء و الحماية الدولية و الساسية لكافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري  

وتحميلهم المسؤولية األخالقية والمادية عن كافة تجاوزات الحكومة السورية. 

 

لجنة التحقيق الدولية: 

على لجنة التحقيق الدولية التوقف عن تصوير النزاع و كأنه بين طرفيين متساويين بالجرائم و القوة و 
مركزية القرار ، وأن تصف الجرائم كما وقعت ودون تخفيف من حدتها ألغراض سياسية ، كما يتوجب 

على اللجنة زيادة كوادرها المختصين بالشأن السوري نظرا لحجم الجرائم التي ترتكب يوميا مما يمكنها من 
توثيق أوسع وأشمل. 
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