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أواًل: املقدمة.
اثنياً: التفاصيل. 
اثلثاً: املرفقات. 

رابعاً: التوصيات. 
شكر

القوات الروسية ُتدمِّر سوقاً شعبياً يف أرحيا وتقتل أهله
على هنج النظام السوري

  أواًل: املقدمة:
تتبع مدينة أرحيا حمافظة إدلب، وتقع إىل اجلنوب من مدينة إدلب وإىل الشرق من مدينة 

جسر الشغور وإىل الشمال من مدينة معرة النعمان.

ختضع مدينة أرحيا لسيطرة ما ُيسمى جيش الفتح وهو جتمع لفصائل معارضة مسلحة 
إضافة إىل تنظيم جبهة النصرة وتتواجد املقرات التابعة جليش الفتح على أطراف املدينة.

يف هذا التقرير نقوم بتوثيق حادثة قصف طائرات حربية يُزعم أهنا روسية سوقاً شعبياً 
احملليني  والناشطني  الضحااي  أهايل  من  عدد  مع  ابلتواصل  قمنا  حيث  املدينة،  وسط 
الصور  من  عشرات  بتحليل  قمنا  منها كما  ثالثة  سنعرض  مقابالت،  عدة  وأجرينا 
والفيديوهات الواردة إلينا وحتققنا من صدقيتها، وتطابقها إىل حد بعيد مع ماذهب إليه 
الشهود، وحنتفظ بنسخ من مجيع مقاطع الفيديو والصور املذكورة يف هذا التقرير، وقد 
أخربان الشهود ابهلدف من املقابالت، وحصلنا على موافقتهم ابستخدام املعلومات اليت 

يقدموهنا يف هذا التقرير، وحنتفظ أبمسائهم احلقيقية وعناوين االتصال.

أثبت كل ذلك أن املناطق املستهدفة كانت عبارة عن أسواق مدنية ال تواجد فيها ألي 
مراكز عسكرية أو خمازن أسلحة اتبعة للمعارضة املسلحة خالل اهلجوم أو حىت قبله.

وخطورة  حجم  من  توثيقه  من  متكنا  الذي  األدىن  احلد  ُيثل  التقرير  هذا  يف  ماورد 
واالقتصادية  االجتماعية  األبعاَد  احلديُث  يشمل  ال  كما  حصلت،  اليت  االنتهاكات 

والنفسية.

السلطات الروسية تُنكر مجيع هذه االهتامات، وتُعلن أجهزهتا اإلعالمية أن مجيع أهدافها 
هي أهداف عسكرية اتبعة لسيطرة تنظيم داعش، كما قامت السلطات الروسية ابهتام 

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أبن معلوماهتا مزورة ومزيفة وغري حقيقية.

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

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
األربعاء 2 كانون األول 2015
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    اثنياً: التفاصيل:

يوم اإلثنني 29/ تشرين الثاين/ 2015 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية 3 صواريخ على سوق شعيب وسط مدينة 
أرحيا؛ ما أدى إىل مقتل 36 مدنياً، بينهم 4 أطفال، وإصابة ما ال يقل عن 72 شخصاً، إضافة إىل دمار ما اليقل عن 20 

حمل جتاري، وتضرر ما يزيد عن 25 سيارة. 
السوق يقع يف مركز املدينة ويقصده سكان مدينة أرحيا إضافة إىل بعض أهايل القرى اجملاورة هلا.

وكنا قد وثقنا يف تقريران الشهري الدوري الذي يستعرض استهداف املراكز احليوية لشهر آب 2015، تعرض هذا السوق 
لقصف من قبل الطريان احلريب احلكومي وذلك يف 3/ آب/ 2015، ما أدى إىل تدمري معظم السوق.

حممد جطل انشط إعالمي حملي من أبناء املدينة، كان قرب السوق وتوجه إليه بعد القصف مباشرة، أفاد الشبكة السورية 
حلقوق اإلنسان بشهادته:

“كنت على مقربة من السوق عندما عممت املراصد إقالع سرب من الطائرات الروسية من مطار محيميم، 
السرب غارة جوية على سوق أرحيا  يُعترب حمطة عسكرية روسية، بعد دقائق نفذت إحدى طائرات  الذي 
الشعيب الواقع وسط املدينة، وهو السوق الذي شهد منذ قرابة 3 أشهر سقوط طائرة حربية اتبعة للنظام بعد 
الغارة اليت نفذهتا؛ ما أدى إىل استشهاد 40 شخصاً على األقل، ودمار ما يزيد عن 70 ابملئة من السوق، 
ويف عام 2013 أيضاً حدث أن شهد هذا السوق جمزرة راح ضحيتها 50 شهيداً نتيجة استهدافه بقذائف 

اهلاون.
قصفت الطائرة 3 صواريخ سقطوا يف السوق، إحدى الصواريخ سقط على اإلسفلت ابلقرب من جتمع للناس؛ 

ما أدى إىل حتوهلم إىل أشالء مباشرة، ومل يتمكن األهايل من التعرف على هويتهم حىت اآلن.
تسببت الصواريخ يف إحداث ضغط كبري للغاية وكأهنا من النوع الفراغي، كما تسببت بدمار ما تبقى من 
السوق حيث تدمر 20 حمل بشكل شبه كامل، معظم الضحااي كانوا من الباعة البسطاء الذين يعملون يف 

بيع منتجاهتم يف السوق.
املدينة من  الفتح يف سبيل محاية  لعناصر جيش  املدينة من أي تواجد  الروسية مت إخالء  الغارات  منذ بدء 

القصف الروسي، لكن يبدو أن روسيا جعلت من املدنيني وحياهتم هدفاً هلا”.

صورة تزعم آاثر الدمار جراء قصف الطريان احلريب الروسي املزعوم سوق مدينة أرحيا الرئيس ابلصواريخ. 

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/arabic/?p=4853
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0X1VBQ19PeS16UVU/view
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اإلنسان  السورية حلقوق  الشبكة  أفاد  املدينة، حيث  أبناء  من  وهو  الرحياوي  عمر  اإلغاثي  الناشط  مع  احلديث  من  متكنا 
مبشاهداته عن القصف:

اليوم عممت  اجلنويب، لكن هذا  على مناطق ريف حلب  الروسي صباحاً  الطريان  تنشط حركة  ما  “عادة 
املراصد خروج طائرات من مطار محيميم لنسمع بعد دقائق أصوات انفجارت ضخمة، كنت متواجداً حينها 
يف اجلهة الشمالية من املدينة، توجهت إىل مكان القصف حيث استهدف سوق املدينة الواقع يف وسطها 

وإىل اجلنوب قلياًل.
املوت كان حُييط ابملكان، أشالء وجثث متناثرة على ركام احملال خمتلطة ابخلضار والفواكه، كان منظراً مروعاً.

بشكل كامل  ودمرت سبع حمال جتارية  الغربية  اجلهة  إىل  تقريباً  السوق  منتصف  الثالثة سقطت  الصواريخ 
وسببت ضرراً كبرياً بنحو 25 حماًل آخر.

النقاط الطبية عجزت عن  الدفاع املدين إىل املنطقة، وانتشلوا جثث الضحااي واجلرحى، لكن  وصلت فرق 
استقباهلم بسبب نقص اإلمكانيات الطبية.

خالل 3 أشهر تقاسم النظام والروس تدمري هذا السوق الشعيب القدمي”.

حممد أمني انشط إعالمي ومصور فوتوغرايف كان موجوداً ابلقرب من السوق حلظة القصف، حتدث إلينا عن مشاهداته:

“عممت املراصد التابعة للثوار على سكان أرحيا أن طائرة روسية أقلعت من مطار محيميم وبعد دقيقة كانت 
الطائرة حتلق يف أجواء املدينة، مث قصفت صاروخاً فراغياً استهدف منطقة السوق، كان ذلك قرابة الساعة 
التاسعة أو التاسعة والنصف صباحاً وهو وقت الذروة يف السوق، حيث يقصده مئات األهايل من أرحيا والقرى 

اجملاورة هلا لشراء احتياجاهتم.
شاهدُت الطائرة قبل أن تقصف وحاولت التقاط صورة هلا، كانت حُتلق على ارتفاع عاٍل قبل أن تقصف 

الصاروخ.

صور تظهر بعض الضحايا جراء قصف الطريان الحريب الرويس املزعوم بالصواريخ عىل سوق مدينة أريحا الرئيس

http://www.sn4hr.org
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السوق املستهدف يقع وسط أرحيا وقد تعرض سابقاً للقصف من قبل طائرات النظام يف شهر آب حيث 
بينما مت تدمري 75 ابملئة من حمال السوق، واليوم قامت  حصلت جمزرة مروعة راح ضحيتها 40 شهيداً، 

الطائرات الروسية إبكمال املهمة وتدمري ما تبقى منه.
توجهت إىل السوق بعد القصف بدقائق، كان الدمار كبرياً جداً وأشالء الشهداء يف كل مكان، شاهدت 

امرأة جتلس على األرض ابلقرب من جثث أطفاهلا وزوجها وهي تنادي عليهم، كان منظراً مؤملاً للغاية.
عدد املصابني كبري جداً ختطى حاجز الـ 70 مصاابً دون أن يكون لدينا إمكانيات طبية تغطي هذا العدد، 

كثري من املصابني توفوا نتيجة إصابتهم وعدم قدرتنا على إسعافهم”.

    اثلثاً: املرفقات:
رابط حيتوي مجيع أمساء وتفاصيل الضحااي:

أرحيا جراء قصف  ملدينة  الرئيس  السوق  الدمار يف  آاثر  يُظهر  فيديو  مقطع 
الطريان الروسي املزعوم ابلصواريخ يف 29/ تشرين الثاين2015 

مقطع فيديو يزعم مكان اجملزرة يف سوق أرحيا الرئيس ويظهر يف الفيديو عدد 
من الناس ِقيَل أهنم انجون من القصف. 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZFBybjZpUWdfVm8/view
https://www.youtube.com/watch?v=Fl0XtDsv3zM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WSAPgX8V5ds&feature=youtu.be
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صور تظهر بعض الضحااي جراء قصف الطريان احلريب الروسي املزعوم ابلصواريخ على سوق مدينة أرحيا الرئيس. 

صور تظهر بعض الضحااي جراء قصف الطريان احلريب الروسي املزعوم ابلصواريخ على سوق مدينة أرحيا الرئيس. 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0V1dibzc5ckVQNDQ/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0c1FSVmxPc2ZuSzA/view
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   رابعاً: التوصيات:

إىل جملس األمن:
•  يتوجب على جملس األمن اختاذ إجراءات إضافية بعد مرور أكثر من عام على القرار رقم 2139 وال يوجد التزامات بوقف 
عمليات القصف العشوائي، اليت تسبب التدمري والقتل اليومي، 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 حتديداً، ابعتبارها 

نفذت من قبل قوات نعتقد أهنا روسية.

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

صور تظهر ضحااي أطفال جراء قصف الطريان احلريب الروسي املزعوم ابلصواريخ على سوق مدينة أرحيا الرئيس.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cGh6OUo0Ul91ajQ/view?usp=sharing
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