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الثالاثء  8  آذار 2016

أواًل: املقدمة. 
اثنياً: امللخص التنفيذي. 

اثلثاً: التفاصيل. 
رابعاً: التوصيات.

شكر.

27 خرقاً يف اليوم العاشر  للهدنة
ما اليقل عن 339 خرقاً موثقاً منذ بداية اهلدنة ومقتل 67 شخصًا

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

اإلنسانية وجرائم حرب، وقد وثقنا العديد من تلك اجلرائم. 

نرجو أن تكون هدنة وقف األعمال العدائية يف سوراي مقدمة لعملية تغيري سياسي حنو 
الدميقراطية، وأن اليكتب هلا مصري الفشل ذاته خلطة النقاط الستة، واليت هي أفضل 
بكثري من هدنة وقف إطالق النار، وختتلف عنها بكوهنا مرعية من قبل جملس األمن، 
فإن روسيا  قبل دولتني فقط، روسيا وأمريكا، وكما هو معلوم  اهلدنة مرعية من  فيما 
الميكن هلا أن تلعب دور الراعي، لكوهنا تصطف بشكل مباشر إىل أحد أطراف النزاع 
اليت جتعلنا نشكك يف مستقبل هذه  األسباب  أبرز  أحد  السوري، وهذا  النظام  وهو 
اهلدنة، فماذا لو خرقت القوات الروسية اهلدنة، ومت توثيق تلك اخلروقات، ماهي اآللية 
حملاسبة روسيا، بل ماهي آلية حماسبة النظام السوري يف حال خرق اهلدنة، فقد خرقت 
سابقاً عشرات املرات قرارات جملس األمن الدويل، البعض منها حتت البند السابع مليثاق 

األمم املتحدة، ومل تتخذ أية إجراءات حبقه.

يقول فضل عبد الغين رئيس الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
الكارثة  إلهناء  فعله  عليه  ما  متاماً  األمن  مبجلس  ممثاًل  الدويل  اجملتمع  »يعلم 
السورية، لكنه لألسف الشديد يلجأ دوما إىل حلول مبتورة، احلل يكمن يف 
املسامهة الفاعلة يف قيادة عملية سياسية تفضي إىل حتول دميقراطي، وكرران مراراً 
أن مجيع املبادرات بعد جنيف 1 تزيد من شالل الدماء السورية، وتؤدي إىل 
فراغ يف هياكل الدولة السورية، مألته امليليشيات اإليرانية أواًل، وتنظيم داعش 

اثنياً، حنن مع أي اتفاقية أو قرار يفضي إىل وقف قتل وتدمري سوراي«.

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.
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أما من انحية البيان نفسه فأبرز مايعرتيه هو إمكانية النظام السوري وشريكه الروسي توجيه ضرابت مناطق ساشعة حتت سيطرة 
املعارضة السورية يف الشمال حتديداً )كون تواجد جبهة جبهة النصرة حمدود جداً يف اجلبهة اجلنوبية(، حتت ذريعة وجود جبهة 

النصرة فرع تنظيم القاعدة املتطرف يف سوراي، دون أن يعترب ذلك خرقا للهدنة.
ومن خالل خربتنا يف طبيعة النظام احلاكم االستبدادي، فهو يتمىن أن خترق اهلدنة، ويتمىن أن تستمر القوات الروسية إبهناء 
معارضيه، بل وكما أشار األسد يف إحدى مقابالته »إشعال املنطقة كلها والعامل«، لكن يبدو لنا أن روسيا التريد الغوص أو 

التورط أكثر يف املستنقع السوري، وهذا اهلدنة جمرد مراجعة حساابت الأكثر وال أقل.

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 النصرة( وال يشمل التقرير استعراض أية عمليات عسكرية يف املناطق اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش.
ونشري إىل أننا مل نسجل أي حتسن يذكر فيما يتعلق ابإلفراج عن املعتقلني من نساء وأطفال من قبل أي طرف من األطراف 

املعنية مجيعاً، بينما مازالت بعض املناطق حتت احلصار كالريف الشمايل يف مدينة محص.
 

ثانيًا: الملخص التنفيذي:
يشمل التقرير اخلروقات اليت مت توثيقها يف اليوم العاشر للهدنة 7/ آذار/ 2016، واليت بلغت 27 خرقاً ما بني عمليات 
عسكرية وعمليات اعتقال، بينهم عدة خروق حدثت يف األايم السابقة للهدن مل تذكر يف تقاريران ألهنا كانت مازالت قيد 
التحقيق، ومت التأكد منها الحقاً، ومازال العديد من احلوادث قيد التحقيق واملتابعة، وال ميكن إيراد أية حوادث دون أن تنطبق 

عليها معايري بيان وقف األعمال العدائية.

1. عمليات قتالية:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 12 خرقاً على يد القوات احلكومية تتوزع هذه اخلروق حبسب احملافظات إىل:

ريف دمشق: 5 
محاة: 5 

محص: 2  

تسببت هذه اهلجمات مبقتل 3 من فصائل املعارضة املسلحة على يد القوات احلكومية. 

http://www.sn4hr.org
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مناطق تخضع لسيطرة القوات الحكومية

مناطق تخضع لسيطرة تنظيم داعش

مناطق تخضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة

مناطق تخضع لسيطرة قوات اإلدارة الذاتية الكردية

مناطق تخضع لسيطرة جبهة النرصة

إدلب

حمص

الالذقية

ريف دمشق
دمشق

درعا

ح�ة

الرقة

توزع الخروقات عرب العمليات القتالية يف اليوم العارش للهدنة 7 آذار 2016

خروقات القوات الحكومية
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2  – االعتقال: 
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان اعتقال 15 شخصاً ما مُيثل خرقاً التفاقية اهلدنة، تتوزع هذه اخلروق حبسب اجلهة:

القوات احلكومية: 12 شخصاً، بينهم سيدة يتوزعون حبسب احملافظات 
دمشق: 3

محاة: 1
ريف دمشق: 4

الالذقية: 1
محص: 2

طرطوس: 1
قوات اإلدارة الذاتية الكردية: اعتقلت 3 أشخاص يف مدينة عفرين يف حمافظة حلب 

ثالثًا: التفاصيل:
1. عمليات قتالية:

ألف: القوات احلكومية:
- حمافظة ريف دمشق:

مدينة داراي: يوم األحد 6/ آذار/ 2016 مل نوردها يف تقريران السابق لكوهنا كانت قيد التحقيق:    
قرابة الساعة 22:14 استخدمت القوات احلكومية الرشاشات اخلفيفة مستهدفة اجلبهة اجلنوبية يف مدينة داراي، ختضع املدينة 

لسيطرة املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة النصرة.
  

مزارع بلدة دير خبية: سجلنا خرقني ارتكبتهما القوات احلكومية:
• احلادثة األوىل: قرابة 9:30 لياًل استهدفت القوات احلكومية املتمركزة يف بلدة دير خبية بقذائف اهلاون، املزارع احمليطة 
ابلبلدة. ختضع البلدة لسيطرة قوات النظام أما املزارع احمليطة هبا تسيطر عليها بشكل مشرتك فصائل املعارضة املسلحة وجبهة 

النصرة.
• احلادثة الثانية: قرابة الساعة 9:30 لياًل استخدمت القوات احلكومية املتمركزة يف بلدة دير خبية الرشاشات الثقيلة مستهدفة 
املزارع احمليطة ابلبلدة. ختضع البلدة لسيطرة قوات النظام أما املزارع احمليطة هبا تسيطر عليها بشكل مشرتك فصائل املعارضة 

املسلحة وجبهة النصرة.

مدينة الزبداين: سجلنا خرقني ارتكبتهما القوات احلكومية والقوات املوالية هلا.
• احلادثة األوىل: أطلق قناص متمركز يف حاجز احلكمة الرصاص؛ ما أدى إىل مقتل 2 من عناصر فصائل املعارضة املسلحة، 
وإصابة اثنني آخرين. اجلدير ابلذكر أنه احلاجز تسيطر عليه القوات احلكومية والقوات املوالية هلا من عناصر اتبعة حلزب هللا 

اللبناين.

• احلادثة الثانية: أطلق قناص النار متمركز يف حاجز احلكمة الرصاص؛ ما أدى إىل مقتل 1 من عناصر فصائل املعارضة 
املسلحة يف شارع احملطة قرب املصرف التجاري يف املدينة. اجلدير ابلذكر أنه احلاجز تسيطر عليه القوات احلكومية والقوات 

املوالية هلا من عناصر اتبعة حلزب هللا اللبناين.

http://www.sn4hr.org
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حمافظة محص: 
مدينة احلولة: يوم األحد 6/ آذار/ 2016 مل نوردها يف تقريران السابق لكوهنا كانت قيد التحقيق:    

استخدمت القوات احلكومية الرشاشات املتوسطة يوم األحد 6/ آذار/ 2016 واستهدفت منطقة سكنية يف مدينة احلولة، 
ختضع  لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة النصرة.

مدينة تلبيسة: يوم األحد 6/ آذار/ 2016 مل نوردها يف تقريران السابق لكوهنا كانت قيد التحقيق:    
قصفت مدفعية القوات احلكومية مساء قذفتني مدفعيتني )جرر غاز( على جبهة حوش حجو التابعة لقوات املعارضة املسلحة 

يف مدينة تلبيسة، ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة النصرة.

حمافظة محاة: 
مدينة اللطامنة.

مدينة اللطامنة سجلنا فيها خرقني: يوم األحد 6/ آذار/ 2016 مل نوردها يف تقريران السابق لكوهنا كانت قيد التحقيق: 
ختضع املدينة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة النصرة.

• احلادثة األوىل: قرابة الساعة 9:00 مساء قصفت مدفعية القوات احلكومية قذائف مدفعية عدة على البيوت السكنية داخل 
مدينة اللطامنة مبحافظة محاة. أسفر القصف عن جرح مدين.

نوع كونكورس  من  الكتف  على  حممواًل  احلكومية صاروخاً  القوات  قصفت  مساء  الساعة 9:00  قرابة  الثانية:  احلادثة   •
مستهدفة جبهة لقوات املعارضة املسلحة يف مدينة اللطامنة؛ ما أدى إىل إصابة عنصرين من مسلحي املعارضة، وتدمري آلية 

)تركس( اتبعة ألحد فصائل املعارضة املسلحة )جيش العزة( وإخراجها عن اخلدمة.
مقطع فيديو يظهر إطالق أسلحة القوات احلكومية املتوسطة أعرية انرية عدة على مدينة كفر نبودة مبحافظة محاة يف 7/ 

آذار/ 2016

مقطع فيديو يظهر حريق آبلية )تريكس( جراء قصف القوات احلكومية صاروخ من نوع كونكورس على مدينة اللطامنة مبحافظة 
محاة يف 6/ آذار/ 2016

قرية اجلنابرة:
سجلنا فيها خرقني ارتكبتهما القوات احلكومية، ختضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش 

أو تنظيم جبهة النصرة:
استخدمت القوات احلكومية الرشاشات اخلفيفة واملتوسطة مستهدفة جبهة  • احلادثة األوىل: قرابة الساعة 1:15 صباحاً 

لقوات املعارضة املسلحة يف قرية اجلنابرة مبحافظة محاة، وقد ردت عناصر املعارضة املسلحة على مصادر إطالق الرصاص. 

• احلادثة الثانية: قرابة الساعة 12:10 مساء قصفت مدفعية القوات احلكومية 5 قذائف مدفعية على جبهة لقوات املعارضة 
املسلحة يف قرية اجلنابرة؛ ما أدى إىل جرح عنصر من مسلحي املعارضة.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/lU9GXR_N8Tw
https://youtu.be/-CggcDSdcFY
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مدينة كفر نبودة: 
قرابة الساعة 1:00 مساء استخدمت القوات احلكومية الرشاشات اخلفيفة مستهدفة جبهة لقوات املعارضة املسلحة يف مدينة 

كفر نبودة. ختضع املدينة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة النصرة:

رابعًا: 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 تفضي إىل نظام دميقراطي، 

وهذا األمر هو ماسينهي معاانة اجملتمع السوري بشكل حقيقي.
إذا استمرت اخلروقات على ما هي عليه دون رادع حقيقي، فإن اهلدنة ولألسف الشديد مهددة ابالهنيار يف أية حلظة، على 
الوالايت املتحدة ابعتبارها راٍع أساسي أن تبذل جهداً أكرب إلقناع الطرف اآلخر الروسي بوقف خروقاته، والضغط على حليفه 

النظام السوري لوقفها أيضاً.

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