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الثالاثء 28 شباط 2017

ما اليقل عن 55 انتهاكاً رئيساً بعد 
انقضاء أسبوع على بدء اجلولة الرابعة 

من مفاوضات جنيف

مقتل 413 شخصاً بينهم 54 طفالً يف أسبوع 
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: املقدمة. 

اثنياً: امللخص التنفيذي. 
اثلثاً: التفاصيل.

رابعاً: التوصيات.
شكر وعزاء.

أواًل: املقدمة:
يف هــذا التقريــر نســتعرض حصيلــة االنتهــاكات الرئيســة املرتكبــة يف األســبوع األول مــن اجلولــة الرابعــة مــن مفاوضــات جنيــف يف 
املــدة الواقعــة بــن اإلثنــن 20/ شــباط/ 2017 واإلثنــن 27/ شــباط/ 2017، وعلــى الرغــم مــن ســراين اتفــاق أنقــرة لوقــف 
إطــالق النــار يف ســوراي منــذ 30/ كانــون األول/ 2016، فقــد ســجلنا العديــد مــن عمليــات القصــف والقتــل غــر املشــروع، 
حيــث ارتفعــت وتــرة ارتــكاب اجملــازر، وتزايــدت عمليــات اســتهداف املدنيــن واملراكــز احليويــة املدنيــة بعــد انطــالق جولــة 
املفاوضــات. كمــا مل يشــهد ملــف املعتقلــن أيَّ تقــدُّم ابلرغــم مــن تضمينــه يف القــرار رقــم 2254 الصــادر عــن جملــس األمــن 
يف 18/ كانــون األول/ 2015 -يف البنــد رقــم 122 الــذي نــصَّ علــى ضــرورة اإلفــراج عــن مجيــع املعتقلــن وخصوصــاً النســاء 
واألطفال بشــكل فوري. اســتمرت عمليات االعتقال التعســفي دون تغر يف وترهتا يف املناطق اخلاضعة لســيطرة قوات النظام 
الســوري إمــا عــر نقــاط التفتيــش أو عــر محــالت الدَّهــم واالعتقــال يف املناطــق واألحيــاء، وحصــل معظمهــا عــر محــالت اعتقــال 
عشــوائية ومجاعيــة هبــدف التجنيــد القســري، وغالبــاً مــا يتحــول املعتقــل هبــدف التجنيــد القســري إىل خمتــف قســرايً ألشــهر قبــل 

اقتيــاده إىل املواقــع العســكرية. 

مل نســجل قيام النظام الســوري ابإلفراج عن أي دفعة من املعتقلن يف مراكز االحتجاز التابعة له بشــكل غر مشــروط، حيث 
وثقنــا عمليــات إفــراج إمــا عــر صفقــات جتريهــا قــوات النظــام الســوري مــع فصائــل املعارضــة لتبــادل األســرى، أو عــر اإلفــراج عــن 
املعتقلــن اخلاضعــن حملكمــة مكافحــة اإلرهــاب مــن الســجون املركزيــة، وذلــك بعــد دفــع كفالــة ماليــة وبقــاء املعتقــل قيــد احملاكمــة.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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إضافــة إىل ذلــك فقــد اســتمرت قــوات النظــام الســوري وميليشــياته بعرقلــة دخــول املســاعدات إىل املناطــق احملاصــرة، حيــث 
احتجــزت تلــك امليليشــيات يــوم اإلثنــن 20/ شــباط/ 2017 عــدة شــاحنات ضمــن قافلــة مســاعدات إنســانية متوجهــة إىل 
حــي الوعــر احملاصــر الــذي يقــع غــريب مدينــة محــص وخيضــع لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، واقتادهتــا إىل قريــة املزرعــة الشــيعية 
حيــث مت إفــراغ محولتهــا مــن املــواد الطبيــة، واالعتــداء علــى الســائقن ابلضــرب قبــل اإلفــراج عنهــم، لتعــود القافلــة أدراجهــا قبــل 
الدخــول إىل احلــي. وهــذا اليعــي أن بقيــة املناطــق أفضــل حــااًل، ألن املســاعدات التــكاد تكفــي أواًل، واثنيــاً وهــو األهــم البــد 
مــن رفــع احلصــار بشــكل كامــل -وفقــاً للقانــون الــدويل اإلنســاين وقــرارات جملــس األمــن- عــن مجيــع املناطــق، فاحلكومــة الســورية 
احلاليــة مازالــت تشــرط علــى األمــم املتحــدة وشــركائها التنفيذيــن وأيــة منظمــات إغاثيــة احلصــول علــى موافقــة لدخــول املناطــق 

ــد، بــداًل مــن تســهيل وصــول تلــك املســاعدات. احملاصــرة، وغالبــاً مايتــم الرفــض بعــد املــرور إبجــراءات غايــة يف التعقيــد املتعمَّ
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف تقارير سابقة خروقات اتفاقات وقف األعمال العدائية السابقة.

يســتعرض هــذا التقريــر أبــرز االنتهــاكات املرتكبــة مــن قبــل مجيــع األطــراف الفاعلــة يف ســوراي علــى الرغــم مــن عــدم مشــاركة بعضهــا 
–كقــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة- يف املفاوضــات، لكننــا نعتقــد أن علــى األطــراف الداعمــة هلــا والــي تلعــب دوراً رئيســاً يف ســر 
هــذه املفاوضــات الضغــط عليهــا لوقــف هــذه االنتهــاكات، ونؤكــد أن معظــم االنتهــاكات قــد ارتكبتهــا قــوات النظــام الســوري 

والروســي بنســبة تصــل إىل 88 % مــن جممــل االنتهــاكات.
نطمــح يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أن يتحــول اتفــاق وقــف إطــالق النــار إىل وقــف إطــالق انر شــامل جلميــع األراضــي 
الســورية بــال اســتثناء، مث البنــاء عليــه يف حتقيــق عمليــة سياســية تُنصــف الضحــااي وحتقــق هلــم العدالــة، وحماســبة مجيــع مرتكــي 
االنتهــاكات، ويف مقدمتهــم املتســبب الرئيــس يف كل مــا آلــت إليــه األوضــاع يف ســوراي وهــو النظــام احلاكــم احلــايل، املرتكــب 

الرئيــس لقرابــة 90 % مــن االنتهــاكات حبــق الشــعب الســوري.

اثنياً: امللخص التنفيذي:
بلغ عدد أبرز االنتهاكات الي وثقناها أثناء األسبوع األول من اجلولة الرابعة للمفاوضات، أي بن اإلثنن 20/ شباط/ 2017 

واإلثنن 27/ شباط/ 2017 ما اليقل عن 55 انتهاكاً بن عمليات قتالية وعمليات اعتقال يتوزعون حسب اجلهة الفاعلة:
- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 44

- القوات الروسية: 4 
- قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(: 1 

- فصائل املعارضة املسلحة: 2
- قوات التحالف الدويل: 3

- جهات أخرى: 1

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/
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1. عمليات قتالية:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 41 انتهاكاً ابرزًا، تتوزع هذه االنتهاكات حسب اجلهة الفاعلة إىل:

ألف: قوات النظام السوري: سجلنا 31 انتهاكاً تتوزع حسب احملافظات:

 
ابء: القوات الروسية: سجلنا 4 انتهاكات تتوزع حسب احملافظات:

إدلب: 3
حلب: 1 

اتء: فصائل املعارضة املسلحة: سجلنا 2 انتهاكاً يف مدينة حلب.  
اثء: قوات التحالف الدويل: سجلنا 3 انتهاكات يف حمافظة الرقة.

جيم: جهات أخرى: 1 انتهاكاً يف حمافظة حلب.

أسفرت اهلجمات اليت ارتكبتها األطراف الفاعلة يف املدة اليت يغطيها التقرير عن مقتل 413 شخصاً:
• 282 مدنياً، بينهم 54 طفاًل، و35 سيدة. 

• 131 من مقاتلي فصائل املعارضة.

توزعوا حسب اجلهة الفاعلة على النحو التايل: 
قوات النظام السوري: 141 شخصاً، يتوزعون إىل:

• 99 مدنياً، بينهم 24 طفاًل، و14 سيدة
• 42 من مقاتلي فصائل املعارضة
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القوات الروسية: 
• 23 مدنياً، بينهم 4 أطفال، و9 سيدات

قوات اإلدارة الذاتية:
• 5 مدنين، بينهم 3 أطفال وسيدة

التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش: 196 شخصاً، يتوزعون على النحو التايل:

• 118 مدنياً، بينهم 6 أطفال وسيدة
• 78 من مقاتلي املعارضة املسلحة

فصائل املعارضة املسلحة: 
• 3 مدنين، بينهم طفل

قوات التحالف الدويل: 26 شخصاً، يتوزعون إىل:
• 22 مدنياً، بينهم 11 طفاًل، و6 سيدات

• 4 من مقاتلي فصائل املعارضة املسلحة
جهات أخرى: 19 شخصاً، يتوزعون إىل:
• 12 مدنياً، بينهم 5 أطفال، و4 سيدات

• 7 من مقاتلي فصائل املعارضة املسلحة

2 – عمليات اعتقال: 
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 14 حادثــة اعتقــال يف املــدة الــي يغطيهــا التقريــر، أســفرت عــن اعتقــال 74 مدنيــاً 

يتوزعــون حســب اجلهــة الفاعلــة إىل:
ألف: قوات النظام السوري: 13 حادثة، اعتقل خالهلا 63 مدنياً، يتوزعون حسب احملافظات إىل:

محاة:4  حوادث، اعتقل عرها 29 مدنيًا
ريف دمشق: 4 حوادث، اعتقل عرها 18 مدنيًا

احلسكة: 1 حادثة، اعتقل عرها 2 مدنيًا
دمشق: 4 حوادث، اعتقل عرها 14 مدنيًا

ابء: قوات اإلدارة الذاتية: حادثة اعتقال واحدة يف حمافظة حلب، اعتقل عرها 11 مدنيًا
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اثلثاً: التفاصيل:
1. العمليات القتالية:

ألف: قوات النظام السوري:
حمافظة دمشق:

حي برزة، اإلثنن 20/ شباط/ 2017
شــنَّ طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري غــارة بـــ 4 صواريــخ علــى املبــاين الســكنية يف شــارع احلافــظ يف احلــي الواقــع 
مشــال شــرق مدينــة دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 أشــخاص دفعــة واحــدة، بينهــم طفــالن وســيداتن. خيضــع احلــي لســيطرة فصائــل 

املعارضة املســلحة.

حي القابون، اجلمعة 24/ شباط/ 2017
قصفــت رامجــة الصواريــخ التابعــة لقــوات النظــام الســوري عــدة صواريــخ أرض - أرض جــواَر مشــفى احليــاة اجلراحــي يف احلــي 
الواقــع مشــال شــرق مدينــة دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة بنائــه ومعداتــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة، خيضــع احلــي 

لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

حي تشرين، اجلمعة 24/ شباط/ 2017
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ روســي )مــازال قيــد التحقيــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( صواريــخ عــدة علــى 
احلي الواقع مشال شــرق مدينة دمشــق؛ ما أدى إىل إصابة أحد اإلعالمين جبراح. خيضع احلي لســيطرة فصائل املعارضة املســلحة.

حي القابون، اإلثنن 27/ شباط/ 2017
قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف هــاون عــدة قــرب مســجد أبــو بكــر الصديــق املعــروف ابملســجد الكبــر يف 
احلــي الواقــع مشــال شــرق مدينــة دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة. خيضــع احلــي لســيطرة 

فصائــل املعارضــة املســلحة.

حمافظة ريف دمشق:
بلدة بقن، الثالاثء 21/ شباط/ 2017

قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة للدفــاع املــدين يف البلــدة؛ مــا أدى إىل إصابــة 
أحــد عناصــر الدفــاع املــدين جبــراح، إضافــة إىل حتطــم زجــاج نوافــذ الســيارة وإصابــة هيكلهــا أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع البلــدة 

لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFR2trVExfS0FSZXc/view
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مدينــة دومــا، الســبت 25/ شــباط/ 2017، ســجلنا 3 انتهــاكات ارتكبتهــا قــوات النظــام الســوري، ختضــع املدينــة لســيطرة 
فصائــل املعارضــة املســلحة.

احلادثــة األوىل: قرابــة الســاعة 12:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري 4 صواريــخ علــى الســوق 
التجــاري يف املدينــة؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن احملــالت التجاريــة أبضــرار ماديــة متوســطة.

احلادثــة الثانيــة: قرابــة الســاعة 12:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً قــرب اثنويــة غــازي 
للبنــات يف املدينــة، ســقط الصــاروخ علــى بعــد قرابــة 100م مــن الثانويــة؛ مــا أدى إىل إصابــة بنائهــا أبضــرار ماديــة بســيطة.

احلادثــة الثالثــة: قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى املدينــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 10 
أشــخاص، بينهــم 5 أطفــال وســيدة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

حمافظة الرقة:
مدينة الرقة، اإلثنن 20/ شباط/ 2017

قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري منطقــة شــارع القطــار يف املدينــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــن دفعــة 
واحــدة، بينهــم طفــالن، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

حمافظة إدلب:
قرية ترمال، الثالاثء 21/ شباط/ 2017

قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً قــرب مســجد ترمــال الكبــر وســط القريــة يف ريــف حمافظــة إدلــب 
اجلنــويب، ســقط الصــاروخ علــى بعــد حنــو 50م مــن املســجد، دون تســجيل أيــة أضــرار ماديــة يف بنائــه، ختضــع القريــة لســيطرة 

مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

مدينــة معــرة مصريــن، الثــالاثء 21/ شــباط/ 2017، ســجلنا انتهاكــن ارتكبتهمــا قــوات النظــام الســوري يف املدينــة الواقعــة يف 
ريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

احلادثــة األوىل: عصــر الثــالاثء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً علــى بنــاء ســكي قــرب الطريــق 
العــام يف األجــزاء اجلنوبيــة مــن املدينــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــن، بينهــم ســيداتن، وإصابــة 15 آخريــن جبــراح.

احلادثــة الثانيــة: عصــر الثــالاثء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــن قــرب مشــفى الشــهيد حممــد 
بــظ يف املدينــة، ســقط الصــاروخ علــى بعــد قرابــة 50م مــن املشــفى؛ مــا أدى إىل إصابــة 5 مدنيــن جبــراح، إضافــة إىل إصابــة مــواد 

إكســاء بنــاء املشــفى ومعداتــه أبضــرار ماديــة متوســطة.
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قرية معرة حرمة، األربعاء 22/ شباط/ 2017
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب املركــز الصحفــي الســوري يف قريــة معــرة حرمــة بريــف 
حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة اثنــن مــن اإلعالميــن جبــراح، إضافــة إىل إصابــة بنــاء املكتــب ومعداتــه أبضــرار ماديــة 

متوســطة. ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

مدينة جسر الشغور، اخلميس 23/ شباط/ 2017
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً قــرب جتمــع ملراكــز تربويــة يضــم اثنويــة وليــد شــعبان، اثنويــة 
البنــات، روضــة الباســل - الــي تشــغل إحــدى كتــل بنــاء اثنويــة البنــات-، يف األجــزاء الشــمالية مــن املدينــة؛ مــا أدى إىل دمــار 
جزئــي يف بنــاء الروضــة وانــدالع حريــق فيــه، وإصابــة بنائــي املدرســتن أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن 

فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

مدينــة بنــش، الســبت 25/ شــباط/ 2017، ســجلنا انتهاكــن ارتكبتهمــا قــوات النظــام الســوري يف املدينــة الواقعــة يف ريــف 
حمافظــة إدلــب الشــمايل، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

احلادثــة األوىل: قرابــة الســاعة 08:10 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً علــى بنــاء ســكي جمــاور 
ملبىن احملكمة الشــرعية التابعة حلركة أحرار الشــام اإلســالمية يف األجزاء الشــرقية من املدينة؛ ما أدى إىل إصابة 8 مدنين جبراح، 

إضافة إىل إصابة املبىن ومواد إكســائه أبضرار مادية متوســطة. 
احلادثــة الثانيــة: عــاود الطــران الثابــت اجلنــاح التابــع لقــوات النظــام الســوري قصفــه ملوقــع مبــىن احملكمــة الشــرعية عقــب جتمــع 

املســعفن وعناصــر الدفــاع املــدين بصاروخــن؛ مــا تســبب يف إصابــة 4 مــن عناصــر الدفــاع املــدين جبــراح متفاوتــة.

مدينة كفر نبل، السبت 25/ شباط/ 2017
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــن قــرب مشــفى منظومــة شــام اإلســعافية الواقــع علــى طريــق 
حزاريــن غــريب املدينــة يف ريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة مبــىن املشــفى أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع مدينــة بنــش 

لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام. 

مدينة خان شيخون، السبت 25/ شباط/ 2017
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــن علــى املنــازل الســكنية يف األجــزاء الغربيــة مــن املدينــة الواقعــة 
يف الريــف اجلنــويب حملافظــة إدلــب، مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــن، بينهــم 3 أطفــال، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل 

املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
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مدينة إدلب، السبت 25/ شباط/ 2017
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً قــرب حديقــة املشــتل غــريب مدينــة إدلــب؛ مــا أدى إىل إصابــة 
احلديقة وســورها أبضرار مادية متوســطة، ختضع املدينة لســيطرة مشــركة بن فصائل املعارضة املســلحة وتنظيم جبهة فتح الشــام.

مدينــة أرحيــا، الســبت 25/ شــباط/ 2017، ســجلنا 5 انتهــاكات ارتكبتهــا قــوات النظــام الســوري يف املدينــة الواقعــة يف ريــف 
حمافظــة إدلــب اجلنــويب، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

احلادثــة األوىل: قرابــة الســاعة 16:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــن علــى منطقــة دوار 
الدلــة يف األجــزاء الغربيــة مــن املدينــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 مدنيــن دفعــة واحــدة.

احلادثــة الثانيــة: قرابــة الســاعة 16:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري 3 صواريــخ علــى الســوق الرئيــس 
قــرب دوار البــازار وســط املدينــة؛ مــا تســبب يف مقتــل 4 مدنيــن، وإصابــة 7 آخريــن جبــراح، إضافــة إىل دمــار كبــر يف عــدد مــن 

احملــالت التجاريــة، وإصابــة مرافــق الســوق أبضــرار ماديــة كبــرة.

احلادثــة الثالثــة: قرابــة الســاعة 16:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــن قــرب فــرع اهلــالل 
األمحــر الســوري الواقــع يف منطقــة دوار احلــزب يف األجــزاء الغربيــة مــن املدينــة، ســقط الصاروخــان علــى بعــد حنــو 100م مــن 

الفــرع؛ مــا أدى إىل مقتــل 3 مدنيــن، إضافــة إىل إصابــة مــواد إكســاء بنــاء الفــرع أبضــرار ماديــة متوســطة.
احلادثــة الرابعــة: قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً قــرب مؤسســة الســكر وســط املدينــة؛ مــا أدى 

إىل إصابــة بنــاء املؤسســة أبضــرار ماديــة متوســطة.
احلادثــة اخلامســة: قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً قــرب مجعيــة الــِر وســط املدينــة؛ مــا تســبب 

يف مقتــل مــدين واحــد.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFazhQSVJHT3E4eE0/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 9

مدينة إدلب، األحد 26/ شباط/ 2017 
قرابــة الســاعة 14:52 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح )Su-22( اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــن قــرب مســجد شــعيب 
غــريب املدينــة، ســقط الصاروخــان علــى بعــد قرابــة 100م مــن املســجد؛ مــا أدى إىل إصابــة بنائــه أبضــرار ماديــة بســيطة. ختضــع 

املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

مدينــة أرحيــا، األحــد 26/ شــباط/ 2017، ســجلنا 3 انتهــاكات ارتكبتهــا قــوات النظــام الســوري يف املدينــة الواقعــة يف الريــف 
اجلنــويب حملافظــة إدلــب، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

احلادثــة األوىل: قرابــة 09:50 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح )Su-24( اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً علــى مركــز الدفــاع 
املدين -الذي يشغل بناء مركز انطالق حافالت النقل اخلارجي )البوملان(- يف األجزاء الشمالية من املدينة؛ ما أدى إىل إصابة 
4 عناصر من املركز جبراح، إضافة إىل دمار جزئي يف بناء املركز وجتهيزاته، وإصابة سيارة إطفاء اتبعة له أبضرار مادية متوسطة.
احلادثــة الثانيــة: قرابــة 09:50 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح  )Su-24(اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً قــرب مركــز هاتــف 

أرحيــا الواقــع وســط املدينــة؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املركــز أبضــرار ماديــة متوســطة.
احلادثــة الثالثــة: قرابــة الســاعة 09:50 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح  )Su-24(اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً علــى 
مســتودع إغاثــي اتبــع ملنظمــة القلــب الكبــر يف األجــزاء الغربيــة مــن املدينــة؛ مــا أدى إىل أضــرار ماديــة متوســطة يف بنــاء املســتودع، 

وإصابــة مــواد إكســائه وحمتوايتــه مــن الســلل الغذائيــة أبضــرار ماديــة متوســطة.

حمافظة محاة:
قرية احلمرات بريف حمافظة محاة الغريب، اجلمعة 24/ شباط/ 2017 

قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى القريــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 مدنيــن )6 أطفــال، 
ووالداهــم(، ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

حمافظة محص:
حي الوعر، األحد 26/ شباط/ 2017

قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ جــواَر مدرســة قرطبــة االبتدائيــة يف احلــي الواقــع غــريب مدينــة 
محــص؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف ســور املدرســة، وإصابــة بنائهــا ومــواد إكســائها أبضــرار ماديــة كبــرة، خيضــع احلــي لســيطرة 

فصائــل املعارضــة املســلحة.
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حمافظة حلب:
قرية حور، األحد 26/ شباط/ 2017 

ظهــر األحــد قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مشــفى اهلــدى اجلراحــي يف القريــة الواقعــة يف 
ريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املشــفى وإصابــة معداتــه وســيارة إســعاف اتبعــة لــه أبضــرار ماديــة 

متوســطة، ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

ابء: القوات الروسية:
حمافظة حلب:

قرية الدوايل، اإلثنن 20/ شباط/ 2017
صبــاح اإلثنــن قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ جســر قريــة الــدوايل التابعــة ملدينــة ديــر حافــر الواقعــة بريــف 
حمافظة حلب الشــرقي؛ ما أدى إىل دمار اجلســر بشــكل كامل وخروجه عن اخلدمة، ختصع قرية الدوايل لســيطرة تنظيم داعش. 

حمافظة إدلب:
قرية الدير الشرقي، األحد 26/ شباط/ 2017

قرابــة الســاعة 18:40 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً قــرب مشــفى اجلامعــة الســورية الواقــع غــريب القريــة 
الواقعــة يف ريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، ســقط الصــاروخ علــى بعــد قرابــة 100م مــن املشــفى؛ مــا أدى إىل إصابــة بنائــه أبضــرار 

ماديــة بســيطة، ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

مدينة أرحيا، اإلثنن 27/ شباط/ 2017
قرابــة 03:40 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــن علــى املبــاين الســكنية يف األجــزاء الشــمالية مــن املدينــة 
الواقعة يف ريف حمافظة إدلب اجلنويب؛ ما أدى إىل مقتل 19 مدنياً، بينهم 9 أطفال، و4 ســيدات، وإصابة قرابة 20 آخرين 

جبــراح. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام. 

قرية الدير الشرقي، اإلثنن 27/ شباط/ 2017
قرابــة الســاعة 14:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي 4 صواريــخ علــى مشــفى اجلامعــة الســورية يف األطــراف 
الغربيــة مــن القريــة الواقعــة يف ريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف ســقف وجــدران املشــفى، وإصابــة مــواد 
إكســائه ومعداتــه أبضــرار ماديــة متوســطة وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع القريــة لســيطرة متشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة 

وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

https://www.youtube.com/watch?v=S_eVEMEnImA&feature=youtu.be
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اثء: فصائل املعارضة املسلحة:
حمافظة حلب:

حــي حلــب اجلديــدة، اإلثنــن 20/ شــباط/ 2017، ســجلنا انتهاكــن ارتكبتهمــا فصائــل املعارضــة املســلحة، خيضــع احلــي 
لســيطرة قــوات النظــام الســوري:

احلادثــة األوىل: قصفــت فصائــل املعارضــة املســلحة الــي تتخــذ مــن حميــط البحــوث العلميــة معقــاًل هلــا بقذائــف صاروخيــة حمليــة 
الصنــع ظهــر اإلثنــن حــي حلــب اجلديــدة يف مدينــة حلــب، ســقطت إحــدى هــذه القذائــف يف مدرســة موســى بــن نصــر؛ مــا 

أدى إىل إصابــة ســورها ومــواد إكســائها أبضــرار ماديــة متوســطة.
احلادثــة الثانيــة: قصفــت فصائــل املعارضــة املســلحة الــي تتخــذ مــن حميــط البحــوث العلميــة معقــاًل هلــا بقذائــف صاروخيــة حمليــة 

الصنــع حميــط مســجد ســعد بــن الربيــع يف منطقــة منيــان؛ مــا أدى إىل مقتــل طفــل.

جيم: قوات التحالف الدويل:
حمافظة الرقة:

مدينة الرقة، اإلثنن 20/ شباط/ 2017
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ جســر املنصــور املعــروف ابســم اجلســر القــدمي الواقــع جنــويب 

املدينــة؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف اجلســر. ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

قرية السحامية التابعة ملدينة معدان، الثالاثء 21/ شباط/ 2017
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل صواريــخ عــدة علــى قريــة الســحامية بريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي؛ مــا 

أدى إىل مقتــل 10 مدنيــن، بينهــم 6 أطفــال وســيداتن. ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

مدينة الطبقة، اجلمعة 24/ شباط/ 2017
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مبــىن املؤسســة العامــة لســد الفــرات يف احلــي األول يف 

املدينــة؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املؤسســة وخروجهــا عــن اخلدمــة. ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش.
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حاء: جهات أخرى:
حمافظة حلب:

مدينة الباب، 20/ شباط/ 2017
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح داعــم لقــوات درع الفــرات )فصائــل املعارضــة املســلحة مدعومــة مــن القــوات الركيــة( ابلصواريــخ 
املبــاين الســكنية يف حــارة النجــار يف املدينــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 12 مدنيــاً، بينهــم 5 أطفــال، و4 ســيدات، كانــت مدينــة البــاب 

خاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت حــدوث اجملــزرة –ختضــع لســيطرة قــوات درع الفــرات حلظــة إعــداد التقريــر.

2. عمليات االعتقال: 
ألف: قوات النظام السوري:

حمافظة محاة:  
حي الدابغة، اإلثنن 20/ شباط/ 2017

اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 3 مدنيــن لــدى مرورهــم مــن أحــد نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا يف حــي الدابغــة وســط مدينــة محــاة، 
واقتادهتــم إىل جهــة جمهولــة. 

حي احملطة، الثالاثء 21/ شباط/ 2017
اعتقلــت قــوات النظــام الســوري مدنيَــن اثنــن إثــَر مدامهــة مــكان وجودمهــا يف حــي احملطــة جنــوب غــرب مدينــة محــاة، واقتادهتمــا 

إىل جهــة جمهولــة. 

حي عن اللوزة، اجلمعة 24/ شباط/ 2017 
اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 6 مدنيــن لــدى مرورهــم مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا يف حــي عــن اللــوزة جنــوب مدينــة محــاة، 

واقتادهتــم إىل فــرع األمــن العســكري يف املدينــة.

قرية الرميسة، األحد 26/ شباط/ 2017 
اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 18 مدنيــاً مــن أماكــن وجودهــم، إثــر مدامهتهــا قريــة الرميســة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب، 

واقتادهتــم إىل جهــة جمهولــة. 
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حمافظة ريف دمشق:   
مدينة بلودان، األربعاء 22/ شباط/ 2017

قامــت قــوات النظــام الســوري حبملــة دهــم واعتقــال يف مدينــة بلــودان غــريب حمافظــة ريــف دمشــق، مت توثيــق اعتقــال 4 مدنيــن، 
هبــدف التجنيــد القســري واقتيادهــم إىل جهــة جمهولــة.

بلدة حوش جبد، األربعاء 22/ شباط/ 2017 
قامــت قــوات النظــام الســوري حبملــة دهــم واعتقــال يف بلــدة حــوش جبــد غــريب حمافظــة ريــف دمشــق، مت توثيــق اعتقــال 3 مدنيــن، 

هبــدف التجنيــد القســري واقتيادهــم إىل جهــة جمهولــة.

منطقة املصنع احلدودية، اخلميس 23/ شباط/ 2017
اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 6 مدنيــن مــن ســكان مدينــة الزبــداين بريــف دمشــق لــدى مرورهــم مــن نقطــة تفتيــش منطقــة 

املصنــع احلدوديــة مــع لبنــان.

منطقة املصنع احلدودية، األحد 26/ شباط/ 2017
اعتقلت قوات النظام السوري 5 مدنين، لدى مرورهم من نقطة تفتيش منطقة املصنع احلدودية مع لبنان.

حمافظة احلسكة: 
مدينة احلسكة، الثالاثء 21/ شباط/ 2017

اعتقلــت قــوى األمــن العســكري التابــع لقــوات النظــام الســوري مدنيــن اثنــن لــدى مرورمهــا مــن إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا 
ابلقــرب مــن ســوق املدينــة، واقتادهتمــا إىل جهــة جمهولــة.

حمافظة دمشق: 
حي الروضة، األربعاء 22/ شباط/ 2017

قامــت قــوات النظــام الســوري حبملــة دهــم واعتقــال يف حــي الروضــة مشــال مدينــة دمشــق، مت توثيــق اعتقــال 3 مدنيــن، هبــدف 
التجنيــد القســري واقتيادهــم إىل جهــة جمهولــة.
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حي العمارة، األربعاء 22/ شباط/ 2017
قامــت قــوات النظــام الســوري حبملــة دهــم واعتقــال يف حــي العمــارة شــرقي مدينــة دمشــق، مت توثيــق اعتقــال مــدين واحــد، هبــدف 

التجنيــد القســري واقتيــاده إىل جهــة جمهولــة.

حي برزة، اجلمعة 24/ شباط/ 2017
اعتقلت قوات النظام السوري 7 مدنين لدى مرورهم من نقطة تفتيش اتبعة هلا عند مدخل حي برزة مشال شرق مدينة دمشق. 

حي برزة، السبت 25/ شباط/ 2017
اعتقلت قوات النظام السوري 3 مدنين لدى مرورهم من نقطة تفتيش اتبعة هلا عند مدخل حي برزة مشال شرق مدينة دمشق. 

ابء: قوات اإلدارة الذاتية: 
حمافظة حلب:

مدينة عن العرب، اإلثنن 27/ شباط/ 2017 
اعتقلــت قــوات اإلدارة الذاتيــة 11 مدنيــاً مــن مدينــة عــن العــرب بريــف حمافظــة حلــب هبــدف التجنيــد القســري، واقتادهتــم إىل 

جهــة جمهولــة. 

رابعاً: التوصيات:
إىل األمم املتحدة:

جيــب أن يكــون هنــاك جلنــة أمميــة علــى األرض، ملراقبــة خروقــات وقــف إطــالق النــار، وحتديــد مرتكبيهــا، ابلتعــاون والتنســيق مــع 
املنظمــات احلقوقيــة الوطنيــة الفاعلــة.

أن يكــون هنــاك عواقــب وعقــوابت رادعــة ملنتهكــي وقــف إطــالق النــار، حفاظــاً علــى االســتمرارية، ومنعــاً الهنيــار وقــف إطــالق 
النــار كمــا حصــل يف مجيــع احلــاالت الســابقة.

إطــالق ســراح املعتقلــن والكشــف عــن مصرهــم وإدخــال املســاعدات إىل املناطــق احملاصــرة جيــب أن يكــون فــوق أيــة اعتبــارات 
سياســية، وهــذه البنــود هــي ضمــان للمجتمــع الســوري عــن جديــة املفاوضــات، وبغــر ذلــك لــن يلتفــت اجملتمــع الســوري إليهــا.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 15

اجملتمع الدويل:
نطلــب مــن اجملتمــع الــدويل أن يرتبــط وقــف إطــالق النــار إبطــالق عمليــة سياســية حنــو مرحلــة انتقاليــة تُفضــي إىل نظــام دميقراطــي، 

وهــذا األمــر هــو مــا ســيُنهي معــاانة اجملتمــع الســوري بشــكل حقيقــي.

إذا اســتمرت اخلروقــات علــى مــا هــي عليــه دون رادٍع حقيقــي، فــإن مفاوضــات جنيــف الرابعــة ولألســف الشــديد ســتكون علــى 
خطــى ســابقاهتا، مــا يعــي مزيــداً مــن اإلحبــاط وفقــدان األمــل لــدى اجملتمــع الســوري، واســتمرار اجلرائــم ضــد اإلنســانية واإلابدة 

وجرائــم احلــرب.

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