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األورومتوسطي والشبكة السورية
حلقوق اإلنسان :استهداف املدنيني يف
معرة النعمان جرمية مروعة تستوجب
مالحقة مرتكبيها
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تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

جنيــف -قــال املرصــد األورومتوســطي حلقــوق اإلنســان والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اليــوم اجلمعــة إن اهلجــوم الــذي شــنته
القـوات احلكوميــة واســتهدف منــازل املدنيــن يف مدينــة معــرة النعمــان مبحافظــة إدلــب مشــال غــرب ســوراي وتســبب بقتــل أطفــال
صارخــا.
ونســاء غــر قانــوين وعشـوائي ،وينتهــك القانــون الــدويل انتهــا ًكا ً

ووفــق معلومــات وثقهــا األورومتوســطي والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ،فــإن طائــرة حربيــة ســورية مــن ط ـراز Su-24

قصفــت بثمانيــة صواريــخ -علــى األقــل -مســاء أمــس األربعــاء منــازل مدنيــة وســط معــرة النعمــان ،إحــدى املــدن الواقعــة يف حمافظــة
ـوريً ،بينهــم  6أطفــال وســيداتن ،وإصابــة العش ـرات جب ـراح خمتلفــة.
إدلــب ،مــا أدى إىل مقتــل  13مواطنًــا سـ ّ

وقــال األورومتوســطي والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف بيــان مشــرك“ :إن القصــف أحــدث دمـ ًـارا واسـ ًـعا يف املــكان،

وتســبب ابنــدالع احلرائــق ،مــا ســاهم يف زايدة عــدد القتلــى واجلرحــى ،األمــر الــذي أعــاق عمــل الطواقــم يف تقــدمي الرعايــة الطبيــة
الالزمــة هلــم”.
اهلجــوم املــروع علــى معــرة النعمــان يعكــس جانبًــا عمــا يواجهــه آالف املدنيــن ،إذ تشــن الق ـوات احلكوميــة الســورية واجليــش
الروســي
ـامل علــى إدلــب بــا تدابــر صارمــة حتمــي املدنيــن منــذ  26أبريــل (نيســان) حــى اآلن.
هجومــا شـ ً
ً

ووقــع اتفــاق لوقــف إطــاق النــار بــن احلكومــة الســورية والفصائــل املعارضــة هلــا يف حمافظــة إدلــب يف  17ســبتمرب (أيلــول)
 ،2018ينــص علــى إقامــة منطقــة “خفــض التصعيــد” يف إدلــب ،لكــن اهلجمــات العســكرية مــن قبــل القـوات احلكوميــة الــي
ـخصا
تســتهدف املدنيــن واملنشــآت الطبيــة واألسـواق هنــاك مل تتوقــف ،إذ وصــل عــدد الضحــااي بصفــوف املدنيــن إىل  998شـ ً
قتل ـوا منــذ بــدء التصعيــد العســكري ،منهــم  271طفـ ًـا و  173ســيدة.

يُذكر أن إدلب هي آخر مناطق السيطرة الرئيسة للجماعات املعارضة للحكومة ،ويقطنها حنو  3ماليني شخص.

ودفــع التصعيــد األخــر أكثــر مــن  550ألــف شــخص إىل النــزوح مــن مناطقهــم ،وفــق إفــادة األمــم املتحــدة ،وابتــت مناطــق

أبكملهــا يف ريــف إدلــب اجلنــويب شــبه خاليــة مــن ســكاهنا.
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وعــاىن النازحــون واملهجــرون قسـًـرا مــن إدلــب صعــوابت كبــرة يف مجيــع مفاصــل حياهتــم ،لكــن أبــرز املشــاكل الــي تواجههــم هــي

صعوبــة أتمــن بيــوت الســكن ،بســبب غــاء إجياراهتــا أو عــدم توافرهــا يف املناطــق احلدوديــة ،وأتمــن ميــاه للشــرب ولالســتخدام،
مــع تراجــع الدعــم اإلغاثــي الــدويل هلــم ،ممــا ينــذر بتفشــي العديــد مــن األمـراض خــال األايم القادمــة إن مل تكــن هنــاك اســتجابة
دوليــة عاجلــة.
وقــال األورومتوســطي والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان“ :إنــه مــن الضــروري أن تضغــط األمــم املتحــدة علــى قـوات احلكومــة
صارخــا” ،مطالبــان يف الوقــت ذاتــه مجيــع أطـراف
الســورية وحليفتهــا روســيا لوقــف هــذه اهلجمــات الــي تنتهــك القانــون انتهــا ًكا ً

النـزاع بوضــع محايــة املدنيــن أولويــة.

وأكدا أن شــن هجوم عشـوائي قد يتســبب يف موت أو إصابة مدنيني ،أو شــن هجوم مع املعرفة إبمكانية تســببه خبســائر مدنية
عرضيــة أو إصــاابت أو أضـرار ،عنــد ارتكابــه بنيــة إجراميــة؛ ميكــن أن يرقــى إىل جرميــة حــرب.
مــن جانبــه قــال الباحــث القانــوين يف األورومتوســطي حممــد عمــاد إنــه “ال يوجــد مســوغ ملهامجــة املبــاين املدنيــة كاملنــازل
واملستشــفيات واملــدارس .مــع ذلــك فــإن الق ـوات احلكوميــة الســورية قصــف وقتــل املدنيــن يف منازهلــم”.
وأضــاف “عمــاد”“ :إن اســتمرار اســتهداف املدنيــن واملنشــأة الصحيــة واخلدميــة يف إدلــب وأرايفهــا انتهــاك خطــر للقانــون
الــدويل اإلنســاين ،وقــد يرقــى إىل جرميــة حــرب وف ًقــا التفاقيــة جنيــف الرابعــة حلمايــة املدنيــن ،ويســتوجب حماســبة األطـراف املتورطــة
بذلــك”.

وبــن الباحــث القانــوين أ ّن اســتهداف املنــازل املدنيــة وتدمريهــا علــى رؤوس قاطنيهــا حمظــوران مبوجــب املــادة  147مــن اتفاقيــة

نصــت املــادة
جنيــف الرابعــة لعــام 1949م ،وأ ّن محايــة األحيــاء الســكنية املدنيــة ضــرورة ال غــى عنهــا لبقــاء الســكان املدنيــن ،إذ ّ

 25مــن الئحــة الهــاي املتعلقــة بقوانــن وأع ـراف احلــرب الربيــة لعــام 1907م علــى “حظــر مهامجــة أو قصــف املــدن والقــرى
واملســاكن واملبــاين غــر احملميــةًّ ،أي كانــت الوســيلة املســتعملة”.

وحــث األورومتوســطي والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان األمــم املتحــدة واألطـراف الفاعلــة علــى التحــرك اجلــاد لوقــف مــا جيــري
مــن جرائــم يف إدلــب ،واإلسـراع يف توفــر التمويــل الــازم لـزايدة وتــرة العمليــات اإلغاثيــة يف املناطــق الــي تشــهد القصــف والتدمــر.
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