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اجلمعة 16 أيلول 2016

حمتوايت التقرير: 
أواًل: املقدمة 

اثنياً: امللخص التنفيذي 
اثلثاً: التفاصيل 

رابعاً: التوصيات 

ما اليقل عن 64 خرقاً لوقف األعمال العدائية يف الـ 72 ساعة األوىل
61 منها على يد النظام السوري

أواًل: املقدمة:
قام فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بتوثيق اخلروقات اليت ارتكبتها أطراف النزاع 
عام  وأاير وحزيران من  نيسان  عنان، يف  للسيد كويف  الست  النقاط  إقرار خطة  عند 
2012، وذلك عرب تقارير يومية، قمنا إبرسال نسخ يومية منها إىل مكتب السيد كويف 
عنان يف جنيف، إىل أن ثبت فشلها، وذلك نظراً الستمرار النظام السوري بشكل رئيس 
ابرتكاب ما هو أبعد من اخلروقات، عرب انتهاكات ترقى إىل جرائم ضد اإلنسانية وجرائم 

حرب، وقد وثقنا العديد من تلك اجلرائم. 

وهذا ما فعلناه أيضاً يف بيان وقف األعمال العدائية الذي مت توقيعه يف 27/ شباط/ 
2016 حيث وثقنا اخلروقات املرتكبة من قبل األطراف املوقعة على البيان، عرب تقارير 
يومية تلتها تقارير دورية موسعة، وقد ارتكب النظام السوري  وحليفه الروسي أكرب عدد 

وأعظم حجم من تلك اخلروقات.

نرجو أن تكون هدنة وقف األعمال العدائية الثانية أيلول 2016 مقدمة لعملية تغيري 
شباط  األوىل  للهدنة  ذاته  الفشل  مصري  هلا  الُيكتب  وأن  الدميقراطية،  حنو  سياسي 

.2016

إن بيان وقف األعمال العدائية حيمل يف داخله أسباب اهنياره واليت ترتكز يف األمرين 
الرئيسني التاليني:

احلكومة  مع  العدائية  األعمال  وقف  لبيان  راٍع  طرف  هي  الروسية  احلكومة  األول: 
األمريكية، لكن القوات الروسية يف سوراي تقف وتقاتل إىل جانب قوات بشار األسد، 
وهي متورطة بعشرات اجلرائم اليت ترقى إىل جرائم حرب، فيجب أن تسحب روسيا قواهتا 
أواًل، أو أن التقف بشكل مباشر مع أحد أطراف النزاع إن أرادت لعب دور الوسيط.
الثاين: إذا خرقت القوات الروسية اهلدنة، ومت توثيق تلك اخلروقات، ما هي اآللية حملاسبة 
القوات الروسية، وهي طرف يف االتفاق ويف احملاسبة أيضاً، بل ما هي آلية حماسبة النظام 

السوري شريك النظام الروسي يف حال خرق اهلدنة.

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.

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/arabic/2012/08/01/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86/
http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89/
http://sn4hr.org/arabic/2016/07/27/6711/
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يقول فضل عبد الغين رئيس الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
»الميكن لنا أن نُنكر أن بيان وقف األعمال العدائية يف شباط 2016 قد حقن الكثري من الدماء والدمار يف الشهر 
الذي يليه آذار 2016، وقد الحظنا خالل اليومني املاضيني اخنفاضاً كبرياً يف حصيلة الضحااي والدمار، السبب 
الرئيس هو توقف القصف اجلوي من قبل طريان النظام السوري والروسي، كونه املتسبب الرئيس يف عمليات القتل 
%70 من حصيلة  الطريان احلريب يف سوراي لوحده كفيل إبنقاذ  إن حظر عمليات  قلنا مراراً  فقد  والتدمري، وهلذا 

الضحااي«.

ومن خالل خربتنا يف طبيعة النظام احلاكم االستبدادي، فهو يتمىن أن ُترق اهلدنة، ويتمىن أن تستمر القوات الروسية إبهناء 
معارضيه، فهو ماٍض يف هدفه النهائي، سحق وذبح مجيع املناطق واألهايل الذين طالبوا بتغيريه، وإن استمر يف ذلك لعشرات 

السنوات، ويعترب أن أية حماولة إليقافه ولو لعدة أايم َعَقَبٌة ُتساهم يف أتجيل وصوله إىل ذلك اهلدف النهائي.

قام فريقنا الذي يرصد االنتهاكات منذ مخس سنوات بتسجيل هذه احلوادث، وهي احلد األدىن وفق املعايري ومنهجية التحقيق 
املتبعة لدينا يف توثيق أي حادثة من احلوادث، من احلصول على مصدرين لكل حادثة اليعلم أحدمها اآلخر، -للمزيد نرجو 
مراجعة منهجيتنا-، قمنا مبراجعة الصور والفيديوهات اليت وردتنا وحتققنا من صدقيتها عرب برامج خاصة لدينا، قمنا ابلتحدث 
مع انجني من اهلجمات أو مع أقرابء للضحااي أو مع شهود عيان على احلوادث، ويستعرض  التقرير كل عملية قتالية من قبل 
اجلهات امللتزمة ابتفاقية اهلدنة )القوات احلكومية والروسية وقوات سوراي الدميقراطية الكردية، وكذلك فصائل املعارضة املسلحة( 
وذلك يف املناطق اخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة وكذلك املناطق اخلاضعة لسيطرة مشرتكة )فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم 

جبهة فتح الشام( وال يشمل التقرير استعراض أية عمليات عسكرية يف املناطق اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش.
ل دخول مساعدات إىل أحياء حلب الشرقية عرب طريق الكاسيتلو وهو أحد البنود اليت وردت يف بيان وقف األعمال  مل ُنسجِّ

العدائية، كما مل يرفع احلصار عن أية منطقة حماصرة، ومل يتم اإلفراج عن معتقل واحد.
على الرغم من أن عدة فصائل يف املعارضة املسلحة قد أعلنوا حتفظهم على االتفاق األمريكي – الروسي وأصدروا بياانت 

توضح أسباب الرفض من وجهة نظرهم، إال أننا الحظنا التزاماً جيداً يف وقف العمليات القتالية.

اثنياً: امللخص التنفيذي: 
يشمل التقرير اخلروقات اليت مت توثيقها أثناء الـ 72 ساعة األوىل من بيان وقف األعمال العدائية يف مرحلته األوىل الذي بدأ 
حيَِّز التنفيذ يف الساعة السابعة مساء من يوم اإلثنني 12/ أيلول/ 2016 حىت الساعة السابعة مساء من يوم اخلميس 15/ 

أيلول/ 2016، وقد بلغت 64 خرقاً تتوزع حبسب اجلهة املرتكبة إىل: 
أواًل: القوات احلكومية: 61 خرقاً تتوزع حبسب احملافظات: 

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ZmZtZS1xaHpNbHc
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bi1IN0lHM3BiMTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0eWlKLUR3dGZDWDg
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bTd6VmlpeUlQMG8/view?usp=sharing
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اثنياً: فصائل املعارضة املسلحة: 3 خروق يف حمافظة حلب 
تسبب هذه احلوادث مبقتل مدين واحد على يد القوات احلكومية وطفل على يد فصائل املعارضة املسلحة.

اثلثاً: التفاصيل:
نستعرض يف هذا التقرير اخلروق اجلديدة اليت وثقناها بعد انقضاء الـ 48 ساعة األوىل من اهلدنة، وبلغت 36 خرقاً  بينها 
عدة خروق حدثت يف اليومني املاضيني مل تذكر يف تقريران السابق ألهنا كانت مازالت قيد التحقيق، ومت التأكد منها الحقاً.

أواًل: القوات احلكومية:
حمافظة ريف دمشق:

بلدة مضااي: تضع البلدة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم فتح الشام.
- األربعاء 14/ أيلول/ 2016

قرابة الساعة 21:30 استخدمت مليشيات موالية للقوات احلكومية متمركزة يف حاجز قلعة الكرسي، الرشاشات املتوسطة؛ 
مستهدفة مساكن املدنيني وسط املدينة.

- اخلميس 15/ أيلول/ 2016 
قرابة الساعة 6:30 استخدمت القوات احلكومية والقوات املوالية هلا املتمركزة يف حاجز قلعة الكرسي الرشاشات املتوسطة 

مستهدفة املناطق السكنية اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة يف بلدة مضااي. 

قرية أفرة – وادي بردى، األربعاء  14/ أيلول/ 2016 سجلنا خرقني على يد القوات احلكومية. تضع القرية لسيطرة مشرتكة 
بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

احلادثة األوىل: قرابة الساعة 3:30 استخدمت القوات احلكومية املتمركزة يف أرض الضهرة )إحدى جرود القلمون( الرشاشات 
الثقيلة مستهدفة القرية   

 احلادثة الثانية: قرابة الساعة 20:30 استخدمت القوات احلكومية املتمركزة يف أرض الضهرة الرشاشات الثقيلة مستهدفة 
الطريق الرئيس يف القرية. 

بلدة بقني، اخلميس 15/ أيلول/ 2016
قرابة الساعة 21:30 أطلق قناص متمركز يف حاجز معمل املياه يف بلدة بقني الرصاص مستهدفاً شاابً على بعد قرابة 200م 
عن احلاجز؛ ما أدى إىل إصابة الشاب يف ساقه. تسيطر على احلاجز قوات حكومية إضافة إىل ميليشيات تتبع حزب هللا 
اللبناين. وتضع املنطقة املستهدفة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة فتح الشام.

حمافظة درعا:
بلدة احلارة، يوم اخلميس 15/ أيلول/ 2016

قصفت مدفعية القوات احلكومية قرابة الساعة 16:39 قذائف مدفعية عدة على منطقة مدنية جنوب بلدة احلارة يف حمافظة 
درعا، تضع البلدة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة فتح الشام.

حي املنشية: سجلنا 3 خروق ارتكبتها القوات احلكومية ،خيضع احلي لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيه لتنظيم 
داعش أو تنظيم جبهة فتح الشام.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WkpueEFpQ2c2b2M/view?usp=sharing
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احلادثة األوىل: استخدمت القوات احلكومية قرابة الساعة 11:00 أسلحة رشاشة متوسطة وثقيلة استهدفت جبهة لقوات 
املعارضة املسلحة يف حي املنشية وقامت قوات املعارضة املسلحة ابلرد على مصدر إطالق الرصاص من أسلحة رشاشة متوسطة 

وخفيفة.
احلادثة الثانية: قرابة الساعة 15:15 قصفت دابابت القوات احلكومية قذائف عدة على جبهة لقوات املعارضة املسلحة يف 

حي املنشية. 
15:20 أسلحة رشاشة متوسطة وثقيلة استهدفت خط جبهة  الساعة  قرابة  القوات احلكومية  الثالثة: استخدمت  احلادثة 
لقوات املعارضة املسلحة يف حي املنشية، وقامت قوات املعارضة املسلحة ابلرد على مصدر إطالق الرصاص من أسلحة رشاشة 

متوسطة وخفيفة.

الطريق الواصل بني مدينيت داعل وخربة غزال، اخلميس 15/ أيلول/ 2016
قامت القوات احلكومية قرابة الساعة 13:20 بقنص مدنينَي اثنني على الطريق الواصل بني مدينيت داعل وخربة غزالة؛ ما 
أدى إىل إصابتهما جبروح ابلغة، تضع املنطقة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة 

فتح الشام.

حمافظة الالذقية: 
تلة تردين، اخلميس 15/ أيلول/ 2016

استخدمت القوات احلكومية قرابة الساعة 18:55 أسلحة رشاشة ثقيلة على سيارة عسكرية لقوات املعارضة املسلحة يف تلة 
تردين جببل األكراد، تضع املنطقة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة فتح الشام.

حمافظة محص:
جنوب مدينة الرسنت، اخلميس 15/ أيلول/ 2016

قرابة الساعة 11:00 قصفت مدفعية القوات احلكومية 4 قذائف مدفعية على منطقة مدنية جنوب مدينة الرسنت.  تضع 
املنطقة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة فتح الشام.

حمافظة القنيطرة:
قرية جبااث اخلشب، اخلميس 15/ أيلول/ 2016

قصفت مدفعية القوات احلكومية صباحاً قذائف مدفعية عدة على قرية جبااث اخلشب. تضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة 
املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة فتح الشام.

قرية نبع الصخر، اخلميس 15/ أيلول/ 2016
قصفت مدفعية القوات احلكومية قرابة الساعة 18:00 قذيفتني مدفعيتني على قرية نبع الصخر، تضع القرية   لسيطرة فصائل 

املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة فتح الشام.

حمافظة محاة:
قرية الزوار، اخلميس 15/ أيلول/ 2016، سجلنا 3 خروق ارتكبتها القوات احلكومية، تضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة 

املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة فتح الشام.

http://www.sn4hr.org
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• احلادثة األوىل: قصفت مدفعية القوات احلكومية صباحاً قذائف مدفعية عدة على قرية الزوار. 
• احلادثة الثانية: قصفت طائرات حكومية اثبتة اجلناح عصراً  4 صواريخ على قرية الزوار.
• احلادثة الثالثة: ألقى الطريان املروحي احلكومي عصراً برميلني متفجرين على قرية الزوار.

 
قرية الناصرية، اخلميس 15/ أيلول/ 2016  

قصفت طائرات حكومية اثبتة اجلناح 6 صواريخ على قرية الناصرية، تضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود 
فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة فتح الشام.

قرية املصاصنة، اخلميس 15/ أيلول/ 2016  
قصفت طائرات حكومية اثبتة اجلناح صاروخاً على قرية املصاصنة، تضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود 

فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة فتح الشام.

بلدة صوران، اخلميس 15/ أيلول/ 2016  
قصفت طائرات حكومية اثبتة اجلناح صاروخني على بلدة صوران، تضع البلدة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود 

فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة فتح الشام.

قرية معردس، اخلميس 15/ أيلول/ 2016  
قصفت طائرات حكومية اثبتة اجلناح صاروخني على قرية معردس، تضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود 

فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة فتح الشام.

قرية كوكب، اخلميس 15/ أيلول/ 2016 سجلنا خرقني ارتكبتهما القوات احلكومية، تضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة 
املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة فتح الشام.

• احلادثة األوىل: قصفت طائرات حكومية اثبتة اجلناح 6 صواريخ على قرية كوكب.
• احلادثة الثانية: ألقى الطريان املروحي احلكومي عصراً برميلني على قرية كوكب. 

قرية أم حارتني، اخلميس 15/ أيلول/ 2016
قصفت طائرات حكومية اثبتة اجلناح 4 صواريخ على قرية أم حارتني، تضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود 

فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة فتح الشام.
قرية عطشان، اخلميس 15/ أيلول/ 2016 سجلنا خرقني ارتكبتهما القوات احلكومية، تضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة 

املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة فتح الشام.
• احلادثة األوىل: ألقى الطريان احلريب احلكومي صباحاً 8 ألغام حبرية على قرية عطشان يف حمافظة محاة. 

• احلادثة الثانية: قرابة الساعة 14:30 قصفت طائرات حكومية اثبتة اجلناح 4 صواريخ على قرية عطشان. 
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حمافظة إدلب:
بلدة التمانعة، األربعاء 14/ أيلول/ 2016

قصفت طائرات حكومية اثبتة اجلناح صاروخاً على أطراف بلدة التمانعة، تضع البلدة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال 
وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة فتح الشام.

بلدة الشيخ مصطفى، اخلميس 15/ أيلول/ 2016
قصفت طائرات حكومية اثبتة اجلناح صاروخني أحدمها سقط وسط البلدة واآلخر يف اجلهة اجلنوبية منها، تسبب القصف 

إبصابة طفل، تضع البلدة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة فتح الشام.

حمافظة حلب:
بلدة اببيص، اخلميس 15/ أيلول/ 2016

قصفت طائرات حكومية اثبتة اجلناح ابلرشاشات الثقيلة بلدة اببيص بريف حلب الغريب واستهدفت حميط مجعية اهلادي، 
تضع البلدة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة فتح الشام.

بلدة حور، اخلميس 15/ أيلول/ 2016
قرية  املؤدي إىل  الطريق  الغريب مستهدفة  بريف حلب  بلدة حور  الثقيلة  اجلناح ابلرشاشات  قصفت طائرات حكومية اثبتة 

بشانطرة. تضع البلدة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة فتح الشام.

بلدة قبتان اجلبل، اخلميس 15/ أيلول/ 2016
 قصفت طائرات حكومية اثبتة اجلناح ابلرشاشات الثقيلة بلدة قبتان اجلبل مستهدفة اجلهة الشرقية من البلدة، تضع البلدة 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة فتح الشام. 

بلدة أورم الكربى، اخلميس 15/ أيلول/ 2016 
قصفت طائرات حكومية اثبتة اجلناح ابلرشاشات الثقيلة بلدة أورم الكربى مستهدفة الطريق املؤدي لقرية كفرانها. تضع البلدة 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة فتح الشام.

حي الزبدية، اخلميس 15/ أيلول/ 2016
التابعة للقوات احلكومية املتمركزة يف حي اإلذاعة بقتل الشاب حممد عالء بسوسي بعد استهدافه يف حي  القناصة  قامت 

الزبدية، خيضع احلي لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيه لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة فتح الشام.
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اثنياً: فصائل املعارضة املسلحة:
حمافظة حلب:

حي حلب اجلديدة، اخلميس 15/ أيلول/ 2016 سجلنا خرقني ارتكبتهما فصائل املعارضة املسلحة خيضع احلي لسيطرة 
القوات احلكومية.

• احلادثة األوىل: قصفت فصائل املعارضة املسلحة املتمركزة يف حميط البحوث العلمية عدة قذائف صاروخية حملية الصنع على 
حميط دوار السالم يف حي حلب اجلديدة مبدينة حلب. 

• احلادثة الثانية: قصفت فصائل املعارضة املسلحة املتمركزة يف حميط البحوث العلمية عدة قذائف صاروخية حملية الصنع على 
حميط احلرش الزراعي يف حي حلب اجلديدة مبدينة حلب.

حي املشارقة: اخلميس 15/ أيلول/ 2016
أطلق قناص اتبع لفصائل املعارضة املسلحة متمركز يف حي بستان القصر الرصاص على املارة يف حي املشارقة اخلاضع لسيطرة 

القوات احلكومية؛ ما أدى إىل مقتل الطفل حممد علي الركيب.

رابعاً: التوصيات:
• نطلب من اللجنة األمريكية الروسية املشرتكة التحقيق يف هذه احلوادث يف أسرع وقت ممكن، وإطالع اجملتمع السوري على 

نتائج التحقيقات، ومنع تكرار حدوثها.
• نطلب من اجملتمع الدويل أن يرتبط وقف إطالق النار إبطالق عملية سياسية حنو مرحلة انتقالية تُفضي إىل نظام دميقراطي، 

وهذا األمر هو ماسينهي معاانة اجملتمع السوري بشكل حقيقي.
• إذا استمرت اخلروقات على ما هي عليه دون رادٍع حقيقي، فإن اهلدنة ولألسف الشديد مهددة ابالهنيار يف أية حلظة، على 
الوالايت املتحدة ابعتبارها راٍع أساسي أن تطلب من الطرف الروسي الضغط على حليفه النظام السوري لوقف االنتهاكات 

واخلروقات اليت قام هبا، والبدء يف رفع احلصار وإدخال املساعدات اإلنسانية بشكل فوري، واإلفراج عن املعتقلني.

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