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السبت 17 حزيران 2017

75 خرقاً بعَد انقضاء شهر على اتفاق 
خفض التصعيد، ومقتل 108 مدنيًا

الشهر األخفض يف حصيلة االنتهاكات 
منذ آذار 2011
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: املقدمة ومنهجية التقرير

اثنياً: النظام السوري املتضرر األكرب من االتفاق، ومينع وصول املساعدات
اثلثاً: امللخص التنفيذي

رابعاً: التفاصيل
خامساً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: املقدمة ومنهجية التقرير:
يُعتــرب الشــهر الــذي تلــى توقيــع اتفــاق خفــض التصعيــد األقــلَّ نســبة يف حصيلــة الضحــااي واجملــازر، وقصــف وتدمــر املراكــز 
احليويــة مــن قبــل النظــام الســوري وحلفائــه، وذلــك مقارنــة مــع مــا ارتكبتــه تلــك القــوات يف الســنوات املاضيــة، وصحيــح أن النظــام 
الســوري قــد قتــل قرابــة 200 مــدين، وهــذه خســارة كبــرة جــداً جــداً، لكنهــا ابملقارنــة مــع مــا كان يقــوم بقتلــه، نقــول أن تقدمــاً 
قــد طــرأ يف اجلانــب احلقوقــي واإلنســاين، وأنمــل أن تكــون حصيلــة االنتهــاكات أقــل يف الشــهر الثــاين، لكــن مــن جانــب آخــر 
فــإنَّ مــا اعــرى هــذا االتفــاق مــن نقــاط خلــل وضعــف هــي ذاهتــا الــي دأبــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى تردادهــا 
يف مجيــع التقاريــر املشــاهبة مبختلــف تســمياهتا )وقــف األعمــال العدائيــة(، والــي أصدرانهــا منــذ شــباط/ 2016 حــى هــذا 
التقريــر، مــن ضــرورة وضــع خرائــط للمناطــق املســتثناة مــن االتفــاق، وإجيــاد آليــة للمراقبــة، وحماســبة مــن يقــوم خبــرق بنــود االتفــاق، 

والتنســيق مــع املنظمــات احلقوقيــة الوطنيــة الــي تُعــى هبــذا اجلانــب.

لقــد قــام فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بتوثيــق اخلروقــات الــي ارتكبتهــا أطــراف النــزاع عنــد إقــرار خطــة النقــاط الســت 
للســيد كــويف عنــان، يف نيســان وأاير وحزيــران مــن عــام 2012، وذلــك عــرب تقاريــر يوميــة، قمنــا إبرســال نســخ يوميــة منهــا 
إىل مكتــب الســيد كــويف عنــان يف جنيــف، إىل أن ثبــت فشــلها، وبشــكل رئيــس نظــراً الســتمرار النظــام الســوري ابرتــكاب مــا 
هــو أبعــد مــن اخلروقــات، عــرب انتهــاكات ترقــى إىل جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب، وقــد وثقنــا العديــد مــن تلــك اجلرائــم.

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.

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/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/


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 2

وهذا ما فعلناه أيضاً يف بياين وقف األعمال العدائية، األول الذي أُقرَّ يف 27/ شباط/ 2016، والثاين يف 12/ أيلول/ 2016، 
ويف اتفــاق أنقــرة لوقــف إطــالق النــار الــذي مت إعالنــه يف 30/ كانــون األول/ 2016 حيــث وثقنــا اخلروقــات املرتكبــة مــن قبــل 

األطــراف املوقعــة علــى هــذه البيــاانت، وكان املنتهــك األكــرب هلــذه البيــاانت هــو النظــام الســوري وحليفــه اإليــراين، والنظــام الروســي.

كان اهلدف املعَلن الجتماعات أستانة هو “تثبيت وقف إطالق النار”، وهلذا متَّ عقد أربع جوالت من املفاوضات يف عاصمة 
مجهوريــة كازاخســتان، ومل ُتســفر اجلــوالت الثــالث األوىل -الــي مت عقدهــا علــى التتــايل يف يومــي 23 - 24/ كانــون الثــاين/ 
2017، مث يف 15-16/ شباط/ 2017، بينما كانت الثالثة يف يومي14-15 / آذار/ -2017 بني ممثلني عن روسيا وتركيا 

وإيــران كــدوٍل راعيــٍة التفــاق أنقــرة لوقــف إطــالق النــار عــن اتفــاق علــى آليــة واضحــة لتثبيــت ومراقبــة وقــف إطــالق النــار.

يف ختــام اجلولــة الرابعــة مــن مفاوضــات أســتانة الــي عقــدت علــى مــدار يومــني )3 – 4/ أاير/ 2017( بــني األطــراف الثالثــة 
ذاهتــا، مت االتفــاق علــى إقامــة أربــع مناطــق اصطلــح علــى تســميتها “مناطــق خفــض التَّصعيــد” علــى أن يدخــل االتفــاق حيِّــز 
التَّنفيذ يف 6/ أاير/ 2017، حدَّد االتفاق 4 مناطق رئيسة خلفض التصعيد يف حمافظة إدلب وماحوهلا )أجزاء من حمافظات 
حلــب ومحــاة والالذقيــة(، ومشــال حمافظــة محــص، والغوطــة الشــرقية، وأجــزاء مــن حمافظــي درعــا والقنيطــرة جنــوب ســوراي، علــى 
أن يتــم رســم حدودهــا بدقــة مــن قبــل جلنــة ُمتصــة يف وقــت الحــق. يشــمل االتفــاق وقــف األعمــال القتاليــة والســماح بدخــول 

املســاعدات اإلنســانية وعــودة األهــايل النازحــني إىل تلــك املناطــق.
 
 

منهجية التقرير:
يســتعرض التقريــر أبــرز اخلــروق )عمليــات قتاليــة وعمليــات اعتقــال( مــن قبــل اجلهــات امللتزمــة ابتفاقيــة خفــض التصعيــد )احللــف 
الســوري الروســي، وفصائل املعارضة املســلحة( وذلك يف املناطق األربع الي حدَّدها االتفاق والي ختضع لســيطرة فصائل املعارضة 
املســلحة أو لســيطرة مشــركة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وذلــك منــذ دخــول اتفــاق خفــض التصعيــد 
حيِّــَز التَّنفيــذ الســبت 6/ أاير/ 2017 حــى الثــالاثء 6/ حزيــران/ 2017، وال يشــمل التقريــر اســتعراض أيــة عمليــات عســكرية 
يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، وقــد قمنــا مبراجعــة الصــور والفيديوهــات الــي وردتنــا وحتققنــا مــن صدقيتهــا عــرب برامــج 
خاصــة لدينــا، كمــا قمنــا ابلتحــدث مــع انجــني مــن اهلجمــات أو مــع أقــرابء للضحــااي أو مــع شــهود عيــان علــى بعــض احلــوادث.

https://drive.google.com/file/d/0BzGXElK16xG6WGhrbThtQmgzN2M/view
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 ونؤكــد علــى أننــا نُعــى يف هــذا التقريــر بتســليط الضــوء علــى اجلانــب احلقوقــي، دون اخلــوض يف اجلوانــب السياســية الــي دفعــت 
هلــذا االتفــاق، حيــث نقــوم كجهــة مراقبــة ُمســتقلة بتزويــد اجلهــات املعنيــة هبــذا االتفــاق مبــا متكنــا مــن توثيقــه مــن انتهــاكات 
للجهــات املتضمنــة واملشــمولة يف هــذا االتفــاق حصــراً، مــن خــالل عمليــات املراقبــة والتســجيل اليوميــة الــي يقــوم هبــا فريــق الشــبكة 

الســورية حلقــوق اإلنســان، وفــق منهجيتنــا املتَّبعــة يف ذلــك.

اثنياً: النظام السوري املتضرر األكرب من االتفاق، ومينع وصول املساعدات
نؤكــد أنــه منــذ دخــول هــذا االتفــاق حيِّــَز التَّنفيــذ شــهدت هــذه املناطــق خصوصــاً تراجعــاً ملحوظــاً وجيــداً نســبياً يف معــدَّل 
القصــف، وقــد الحظنــا انعــكاس ذلــك علــى األمــور املعيشــية لألهــايل، حيــث مت العمــل علــى إعــادة أتهيــل بعــض املنشــآت الطبيــة 
لتقــدمي خدماهتــا للمدنيــني، كمــا طــرأ حتسُّــن ملحــوظ علــى حركــة األســواق التجاريــة، وعملــت العديــد مــن الورشــات علــى إزالــة 

الــركام واألنقــاض وإعــادة أتهيــل الطــرق والبــى التحتيــة والعمــل علــى أتمــني اخلدمــات األساســية كافــة.

لكــن علــى الرغــم مــن كل ذلــك فــإن اخلروقــات مل تتوقــف، وبشــكل رئيــس مــن قبــل النظــام الســوري، الــذي يؤكــد دومــاً مــن خــالل 
انتهاكاتــه أنــه املتضــرر األكــرب مــن اســتمرار وقــف إطــالق النــار، وعــودة اهلــدوء إىل املناطــق الــي خرجــت عــن ســيطرته، وهاجســه 
الرئيس هو عدم السماح بقيام أي سلطة أو جمتمع بديل، فباإلضافة إىل عمليات القصف، استمرت ماكينة االعتقال والتعذيب 
مــع مــا ينتــج عنهــا مــن حــوادث مــوت بســبب التعذيــب، وهــذا يؤكــد وبقــوة أن هنــاك وقفــاً إلطــالق النــار فــوق الطاولــة نوعــاً مــا، أمــا 

اجلرائــم الــي ال مُيكــن للمجتمــع الــدويل -حتديــداً للضامنــني الروســي والركــي واإليــراين- أن يلحَظهــا فهــي مازالــت مســتمرة.

لقــد اســتمرت عمليــات االعتقــال التعســفي دون تغــرُّ كبــر يف وترهتــا يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري إمــا 
عــرب نقــاط التفتيــش أو عــرب محــالت الدَّهــم واالعتقــال يف املناطــق واألحيــاء، وحصــل معظمهــا عــرب محــالت اعتقــال عشــوائية 
ل إفــراَج النظــام الســوري عــن أيــة دفعــة مــن املعتقلــني يف مراكــز االحتجــاز التابعــة  ومجاعيــة هبــدف التجنيــد القســري، كمــا مل ُنســجِّ
لــه بشــكل غــر مشــروط، حيــث وثقنــا عمليــات إفــراج إمــا عــرب صفقــات ُتريهــا قــوات النظــام الســوري مــع فصائــل يف املعارضــة 
لتبــادل األســرى، أو عــرب اإلفــراج عــن املعتقلــني اخلاضعــني حملكمــة مكافحــة اإلرهــاب مــن الســجون املركزيــة، وذلــك بعــد دفــع 

كفالــة ماليــة كبــرة، وأيضــاً اإلبقــاء علــى املعتقــل قيــد احملاكمــة.

إضافــة إىل مــا ســبق، وهبــدف منــع اجملتمــع الســوري يف املناطــق احملاصــرة واخلارجــة عــن ســيطرته مــن االســتفادة الكاملــة مــن اتفــاق 
خفــض التَّصعيــد، فقــد أوقــف النظــام الســوري مجيــع عمليــات إيصــال املســاعدات اإلنســانية الربيــة إىل املناطــق الــي ُياصرهــا مجيعــاً، 
ذلــك حبســب مكتــِب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية OCHA وابلتــايل فــإنَّ آخــر قافلــة مســاعدات قــد مســح النظــام 

الســوري إبدخاهلــا إىل املناطــق احملاصــرة هــي القافلــة الــي دخلــت مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية يــوم الثــالاثء 2/ أاير.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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اثلثاً: امللخص التنفيذي:

يشــمل التقريــر أبــرز اخلروقــات الــي مت توثيقهــا بعــد انقضــاء شــهر علــى اتفــاق خفــض التصعيــد الــذي دخــل حيِّــَز التَّنفيــذ يــوم 
الســبت 6/ أاير/ 2017 وقــد بلغــت 75 خرقــاً عــرب عمليــات قتاليــة وعمليــات اعتقــال.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0d1g0UFRqdERMZm8/view
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نفِّذة:
ُ
تتوزع اخلروق حسب اجلهة امل

ألف: قوات النظام السوري: سجلنا 68 خرقاً تتوزع إىل:
• عمليات قتالية: 45 خرقاً توزعت حسب احملافظات إىل:

 

• عمليــات اعتقــال: 23 خرقــاً علــى يــد قــوات النظــام الســوري، اعتقــل خالهلــا 225 شــخصاً، بينهــم 3 طفــاًل، و14 ســيدة 
)أنثــى ابلغــة(، توزعــت حســب احملافظــات إىل:

 
ابء: فصائل املعارضة املسلحة: سجلنا 7 خروق تتوزع إىل:

• عمليات قتالية: سجلنا 2 خرقاً يف حمافظة درعا.
• عمليات اعتقال: سجلنا 5 خرقاً، أسفرت عن اعتقال 58 شخصاً، يتوزعون إىل:

إدلب: 2
ريف دمشق: 3

15
14

13

3

درعا ريف دمشق حماة حمص

8

6

5

4

حماة الالذقية حلب درعا
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 تســبَّبت هــذه اهلجمــات يف مقتــل 196 شــخصاً، هــم 108 مدنيــاً، بينهــم 29 طفــاًل، و8 ســيدات )أنثــى ابلغــة(، إضافــة إىل 
88 مــن مقاتلــي املعارضــة، يتوزعــون حســب اجلهــة املنفِّــذة إىل:

قوات النظام السوري: 194 شخصاً، بينهم 29 طفاًل، و7 سيدات، و88 من مقاتلي املعارضة. 
فصائل املعارضة املسلحة: مدنيان، أحدمها سيدة.

 
رابعاً: التفاصيل:

ألف: عمليات قتالية:
أواًل: قوات النظام السوري:

حمافظة درعا:
منطقة الشياح، جنوب مدينة درعا، السبت 6/ أاير/ 2017

قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة قــرب ســيارة فريــق الدفــاع املــدين املتخصــص يف مجــع الذخائــر غــر املنفجــرة 
يف منطقــة الشــياح؛ مــا أدى إىل إصابــة 3 أشــخاص مــن كــوادر الدفــاع املــدين جبــراح، إضافــة إىل إصابــة الســيارة أبضــرار ماديــة 
متوســطة، ختضــع منطقــة الشــياح لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام 

)جبهــة النصــرة ســابقاً(. 
 

منطقــة درعــا البلــد وســط مدينــة درعــا، اإلثنــني 22/ أاير/ 2017 ســجلنا 3 خروقــات ارتكبتهــا قــوات النظــام الســوري، ختضــع 
املنطقــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

احلادثــة األوىل: قرابــة الســاعة 15:00 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري عــدة براميــل متفجــرة علــى منطقــة 
درعــا البلــد؛ مــا تســبب يف دمــار جزئــي يف عــدد مــن املبــاين.

احلادثــة الثانيــة: قرابــة الســاعة 16:30 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى منطقــة 
درعــا البلــد؛ مــا تســبب يف دمــار جزئــي يف عــدد مــن املبــاين.

احلادثــة الثالثــة: قصفــت قــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة مــن طــراز فيــل علــى منطقــة درعــا البلــد؛ مــا تســبب يف دمــار جزئــي 
يف عــدد مــن املبــاين.

 

https://www.youtube.com/watch?v=rWGCAND6l1w&feature=youtu.be
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بلدة إبطع، ريف حمافظة درعا األوسط، الثالاثء 23/ أاير/ 2017
قرابــة الســاعة 00:30 ألقــى طــران مروحــي اتبــع لقــوات النظــام الســوري 4 براميــل متفجــرة علــى األبنيــة الســكنية يف بلــدة إبطــع؛ مــا 
تســبب يف مقتل طفل، ختضع البلدة لســيطرة فصائل املعارضة املســلحة وال وجود لتنظيم داعش فيها أو تنظيم جبهة فتح الشــام.

منطقة درعا البلد وسط مدينة درعا، الثالاثء 23/ أاير/ 2017
قرابــة الســاعة 10:50 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى منطقــة درعــا البلــد؛ مــا تســبب ابنــدالع 

حرائــق يف املنطقــة، الــي ختضــع لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام
.

حي طريق السد، شرق مدينة درعا، األربعاء 24/ أاير/ 2017
قصفت قوات النظام الســوري صاروخني من طراز فيل على حي طريق الســد؛ ما تســبب إبصابة شــخص جبراح، إضافة إىل دمار 
جزئي يف عدد من املباين، احلي خيضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود لتنظيم داعش فيه أو تنظيم جبهة فتح الشام.

 
مدينة بصرى الشام، ريف حمافظة درعا الشرقي، اخلميس 25/ أاير/ 2017

قرابــة الســاعة 02:30 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى املدينــة، مل تــرد أنبــاء عــن 
خســائر بشــرية، املدينــة ختضــع لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

 
حي طريق السد، شرق مدينة درعا، اإلثنني 29/ أاير/ 2017

قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف هــاون عــدة علــى حــي طريــق الســد؛ مــا تســبب يف مقتــل 3 مدنيــني، بينهــم 
طفــل، احلــي خيضــع لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيــه أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

 
قرية زمرين، ريف حمافظة درعا الشمايل، اإلثنني 29/ أاير/ 2017

قــام قنــاص قــوات النظــام الســوري املتمركــز يف قريــة جديــة إبطــالق الرصــاص علــى املــارة يف قريــة زمريــن؛ مــا تســبب يف مقتــل مــدين، 
ختضــع قريــة زمريــن لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
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ميم درعا، شرق مدينة درعا، اخلميس 1/ حزيران/ 2017
ألقــى طــران النظــام الســوري املروحــي براميــل متفجــرة عــدة علــى ميــم درعــا؛ مــا تســبب يف مقتــل مدنيــني اثنــني مــن عائلــة واحــدة، 

بينهــم طفــل، خيضــع املخيــم لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيــه أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
 

طريق بلدة كفر مشس – قرية عقراب، ريف حمافظة درعا الشمايل الغريب، اخلميس 1/ حزيران/ 2017
قرابــة الســاعة 10:30 انفجــرت عبــواتن انســفتان بشــكل متتــاٍل زرعتهمــا قــوات النظــام الســوري علــى طريــق كفــر مشــس –عقــراب، 
قــرب ســيارتني اتبعتــني لفصائــل املعارضــة املســلحة، أتبعهمــا قصــف قــوات النظــام الســوري صاروخــاً حممــوالً علــى الكتــف اســتهدف 
املــكان ذاتــه عقــب تمــع األهــايل إلســعاف اجلرحــى؛ مــا تســبب يف مقتــل 19 شــخصاً، بينهــم 3 مدنيــني، املنطقــة ختضــع لســيطرة 

فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
 

ميم درعا، شرق مدينة درعا، السبت 3/ حزيران/ 2017
ألقى الطران املروحي التابع لقوات النظام الســوري برميلني متفجرين على ميم درعا؛ ما تســبب يف إصابة مدنيني اثنني جبراح، 
أحدمهــا طفــل، إضافــة إلصابــة بناءيــن ســكنيني أبضــرار ماديــة متوســطة، املخيــم خيضــع لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال 

وجــود لتنظيــم داعــش فيــه أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
 

مدينة طفس، ريف حمافظة درعا الغريب، األحد 4/ حزيران/ 2017
قرابــة الســاعة: 15:20 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى مدينــة طفــس؛ مــا تســبب يف مقتــل 

مدنَيــني اثنــني، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
 

قرية الغارية الغربية، ريف حمافظة درعا الشمايل الشرقي، األحد 4/ حزيران/ 2017
قرابــة الســاعة: 12:20 ألقــى طــران النظــام الســوري املروحــي 4 براميــل متفجــرة علــى قريــة الغاريــة الغربيــة؛ مــا تســبب يف مقتــل 

ســيدتني، القريــة ختضــع لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
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حمافظة ريف دمشق:
بلدة كفر بطنا، يف الغوطة الشرقية شرق حمافظة ريف دمشق، السبت 6/ أاير/ 2017

قرابة الســاعة 14:55 قصفت مدفعية اتبعة لقوات النظام الســوري قذيفة على البلدة؛ ما أدى إىل إصابة طفل جبراح، ختضع 
البلدة لســيطرة فصائل املعارضة املســلحة وال وجود لتنظيم داعش فيه أو تنظيم جبهة فتح الشــام.

 
مدينــة دومــا، يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، الثــالاثء 9/ أاير/ 2017 ســجلنا خرقــني ارتكبتهمــا قــوات النظــام 

الســوري، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيــه أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
احلادثــة األوىل: قرابــة الســاعة 11:30 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة علــى مســجد حذيفــة بــن اليمــان 

الواقــع علــى أطــراف مدينــة دومــا؛ مــا أدى إىل إحــداث ثقــب يف مئذنــة املســجد.
احلادثــة الثانيــة: قرابــة الســاعة 11:55 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة علــى مســجد حذيفــة بــن اليمــان 

علــى أطــراف مدينــة دومــا؛ مــا تســبب يف إصابــة طفــل وســيدة جبــراح.
 

بلدة كفر بطنا، يف الغوطة الشرقية شرق حمافظة ريف دمشق، اجلمعة 12/ أاير/ 2017
أطلــق قنــاص قــوات النظــام الســوري -املتمركــز يف معمــل التاميكــو لصناعــة األدويــة واملســتلزمات الطبيــة يف مدينــة املليحــة- 
الرصــاص علــى األراضــي الزراعيــة يف بلــدة كفــر بطنــا؛ مــا تســبب يف مقتــل مــدين، ختضــع بلــدة كفــر بطنــا لســيطرة فصائــل املعارضــة 

املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
 

بلدة األشعري، يف الغوطة الشرقية شرق حمافظة ريف دمشق، األحد 14/ أاير/ 2017
قصفــت قــوات النظــام الســوري صاروخــني مــن طــراز فيــل تالمُهــا قصــف مــن مدفعيتهــا بـــ 4 قذائــف علــى املبــاين الســكنية يف 
البلــدة؛ مــا تســبب يف مقتــل مدنَيــني اثنــني، وإصابــة آخرِيــن جبــراح، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود 

لتنظيــم داعــش فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
 

بلــدة محوريــة يف الغوطــة الشــرقية، شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، الثــالاثء 16/ أاير/ 2017، ســجلنا خرقــني ارتكبتهمــا قــوات النظــام 
الســوري يف البلــدة، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

احلادثــة األوىل: قرابــة الســاعة 10:45 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري صواريــخ أرض - أرض عــدة علــى 
األحيــاء الســكنية يف البلــدة، مــا أدى إىل مقتــل 3 مدنيــني.

https://www.youtube.com/watch?v=qQASTqJSZ_8&feature=youtu.be


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 10

احلادثــة الثانيــة: قرابــة الســاعة 10:45 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري صاروخــي أرض - أرض علــى 
مســجد محوريــة الكبــر “املعــروف ابملســجد القــدمي”، ســقط أحدمهــا علــى املســجد بشــكل مباشــر واآلخــر يف حميطــه؛ مــا تســبب 
يف مقتــل 3 مدنيــني، إضافــة إىل دمــار كبــر يف بنــاء املســجد ومئذنتــه، وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة.

 
بلدة كفر بطنا يف الغوطة الشرقية شرق حمافظة ريف دمشق، اإلثنني 22/ أاير/ 2017

قرابــة الســاعة 12:20 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة هــاون علــى الســوق التجــاري وســط بلــدة كفــر بطنــا؛ 
مــا تســبب يف مقتــل شــخصني، وإصابــة 5 آخريــن جبــراح، إضافــة إىل إصابــة حملــني تاريــني أبضــرار ماديــة بســيطة، البلــدة ختضــع 

لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
 

بلدة كفر بطنا، يف الغوطة الشرقية شرق حمافظة ريف دمشق، اخلميس 25/ أاير/ 2017
أطلــق قنــاص قــوات النظــام الســوري -املتمركــز يف معمــل التاميكــو لألدويــة يف مدينــة املليحــة- الرصــاص علــى األراضــي الزراعيــة 
يف بلــدة كفــر بطنــا؛ مــا تســبب يف مقتــل مــدين واحــد، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش 

فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
 

مدينــة دومــا، يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، اإلثنــني 29/ أاير/ 2017، ســجلنا خرقــني ارتكبتهمــا قــوات 
النظــام الســوري، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

احلادثــة األوىل: قرابــة الســاعة 13:00 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة علــى الســوق الشــعيب وســط املدينــة؛ 
مــا تســبب إبصابــة 3 حمــالت تاريــة أبضــرار ماديــة بســيطة.

احلادثــة الثانيــة: قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة علــى أحــد املبــاين الســكنية يف املدينــة؛ مــا تســبب إبصابــة 
املبــى أبضــرار ماديــة متوســطة.

 
مدينة حرستا يف الغوطة الشرقية، شرق حمافظة ريف دمشق، الثالاثء 30/ أاير/ 2017

قام قناصون اتبعون لقوات النظام السوري متمركزون يف مبى إدارة املركبات إبطالق الرصاص على مستودع للكتب اتبع إلحدى 
دور النشــر يف املدينــة؛ مــا أدى إىل انــدالع حريــق داخــل املســتودع وتلــف عــدد مــن الكتــب، يقــع املســتودع ضمــن األجــزاء اخلاضعــة 

لســيطرة فصائل املعارضة املســلحة من مدينة حرســتا وال وجود لتنظيم داعش فيها أو تنظيم جبهة فتح الشــام.
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بلــدة الشــيفونية يف الغوطــة الشــرقية، شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، األربعــاء 31/ أاير/ 2017، ســجلنا خرقــني ارتكبتهمــا قــوات 
النظــام الســوري، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
احلادثة األوىل: قصفت رامجة صواريخ اتبعة لقوات النظام السوري صواريخ عدة على البلدة؛ ما تسبب يف إصابة طفل جبراح.

احلادثــة الثانيــة: قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى األبنيــة الســكنية يف البلــدة؛ مــا تســبب بدمــار 
جزئــي يف عــدد منهــا دون تســجيل أيــة خســائر بشــرية.

حمافظة محاة:
بلــدة اللطامنــة، ريــف حمافظــة محــاة الشــمايل، الســبت 6/ أاير/ 2017، ســجلنا خرقــني ارتكبتهمــا قــوات النظــام الســوري، 

ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
احلادثــة األوىل: ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري برميلــني متفجريــن علــى األبنيــة الســكنية يف بلــدة اللطامنــة؛ 

مــا أدى إىل إصابــة عــدد منهــا أبضــرار ماديــة متوســطة.
احلادثة الثانية: قصفت مدفعية اتبعة لقوات النظام السوري قذائف عدة على األبنية السكنية واألراضي الزراعية يف البلدة. 

 
قرية الزالقيات، ريف حمافظة محاة الشمايل الغريب، األحد 7/ أاير/ 2017

ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى قريــة الزالقيــات، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل 
املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

 
بلدة اللطامنة، ريف حمافظة محاة الشمايل، األحد 7/ أاير/ 2017

قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة حمملــة مبظــالت علــى األبنيــة الســكنية يف بلــدة اللطامنــة، 
ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

 
بلدة اللطامنة، ريف حمافظة محاة الشمايل، اإلثنني 8/ أاير/ 2017

قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى األراضــي الزراعيــة يف البلــدة؛ مــا أدى إىل مقتــل مــدين، ختضــع 
البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

 

https://www.youtube.com/watch?v=F9bBZd5QrQk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ys2aLvb1s7o&feature=youtu.be
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بلدة اللطامنة، ريف حمافظة محاة الشمايل، الثالاثء 9/ أاير/ 2017
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــني حمملــني مبظــالت علــى بلــدة اللطامنــة، ختضــع البلــدة لســيطرة 

فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
 

قرية الزكاة، ريف حمافظة محاة الشمايل، األربعاء 17/ أاير/ 2017
قرابــة الســاعة 14:00 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري متمركــزة يف مدينــة حلفــااي صواريــخ عــدة علــى 
مســجد أبو بكر الصديق املعروف مبســجد قرية الزكاة؛ ما أدى إىل دمار بناء املســجد بشــكل شــبه كامل وخروجه عن اخلدمة، 

ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
 

بلدة اللطامنة، ريف حمافظة محاة الشمايل، األربعاء 17/ أاير/ 2017
قرابــة الســاعة 14:15 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى بلــدة اللطامنــة؛ مــا تســبب يف مقتــل ســيدة 

وجنينيهــا التــوأم، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
 

بلدة اللطامنة، ريف حمافظة محاة الشمايل، اجلمعة 19/ أاير/ 2017
قصفت رامجة صواريخ اتبعة لقوات النظام السوري صواريخ عدة على األراضي الزراعية يف بلدة اللطامنة؛ ما تسبب ابندالع حرائق 

يف األراضي الزراعية، ختضع البلدة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود لتنظيم داعش فيها أو تنظيم جبهة فتح الشام.
 

بلــدة اللطامنــة، ريــف حمافظــة محــاة الشــمايل، الثــالاثء 25/ أاير/ 2017 ســجلنا خرقــني ارتكبتهمــا قــوات النظــام الســوري، 
ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

احلادثــة األوىل: قرابــة الســاعة 17:40 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى األراضــي الزراعيــة يف 
بلــدة اللطامنــة؛ مــا تســبب يف مقتــل طفــل.

احلادثــة الثانيــة: قرابــة الســاعة 20:25 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى بلــدة اللطامنــة؛ 
مــا أدى إىل مقتــل ســيدة.

 

https://www.youtube.com/watch?v=OsW5jjXunik&feature=youtu.be
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بلدة اللطامنة، ريف حمافظة محاة الشمايل، اجلمعة 26/ أاير/ 2017
قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى بلــدة اللطامنــة؛ مــا تســبب يف مقتــل ســيدة وزوجهــا، ختضــع 

البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
 

بلدة اللطامنة، ريف حمافظة محاة الشمايل، اخلميس 1/ حزيران/ 2017
قرابــة الســاعة 19:30 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى األراضــي الزراعيــة يف البلــدة؛ مــا تســبب 
ابنــدالع حرائــق يف األراضــي الزراعيــة، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا أو تنظيــم 

جبهــة فتــح الشــام.
 

حمافظة محص:
مدينة تلدو يف منطقة احلولة، ريف حمافظة محص الشمايل، اإلثنني 8/ أاير/ 2017

قرابــة الســاعة 11:05 شــّن طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري غارتــني بـــ 4 صواريــخ علــى األبنيــة الســكنية يف 
مدينــة تلــدو؛ مــا أدى إىل إصابــة مدنيــني عــدة بينهــم ســيدة جبــراح، إضافــة إىل دمــار جزئــي يف عــدد مــن املبــاين، ختضــع املدينــة 

لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام. 

مدينة تلبيسة، ريف حمافظة محص الشمايل، السبت 13/ أاير/ 2017
قرابــة الســاعة 19:10 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف مدفعيــة عــدة علــى املدينــة؛ مــا تســبب يف إصابــة 
3 أطفــال جبــراح، بينهــم حالــة بــر، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا أو تنظيــم 

جبهــة فتــح الشــام.

مدينة كفر الها، ريف حمافظة محص الشمايل، الثالاثء 16/ أاير/ 2017
قرابــة الســاعة 09:20 شــّن طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري 4 غــارات ابلصواريــخ علــى املبــاين الســكنية يف 
املدينة؛ ما تســبب يف مقتل ســيدة، إضافة إىل دمار جزئي يف عدد من املباين، ختضع املدينة لســيطرة فصائل املعارضة املســلحة 

وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
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اثنياً: فصائل املعارضة املسلحة:
حمافظة درعا:

حي السحاري يف منطقة درعا احملطة، مشال مدينة درعا، السبت 20/ أاير/ 2017
قصفــت مدفعيــة نعتقــد أهنــا متمركــزة يف منطقــة خاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة قذيفــة علــى حــي الســحاري؛ مــا 

تســبب يف مقتــل ســيدة يف وقــت الحــق متأثــرة جبراحهــا، خيضــع احلــي لســيطرة قــوات النظــام الســوري.
 

حي املطار يف منطقة درعا احملطة، مشال مدينة درعا، السبت 3/ حزيران/ 2017
ســقط صــاروخ حملــي الصنــع علــى حــي املطــار نعتقــد أن مصــدره منطقــة خاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة؛ مــا أســفر 

عــن مقتــل مــدين واحــد، خيضــع احلــي لســيطرة قــوات النظــام الســوري.
 

ابء: عمليات االعتقال:
أواًل: قوات النظام السوري:

حمافظة حلب:  
حي احلمدانية، غرب مدينة حلب، اإلثنني 8/ أاير/ 2017

اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 12 مدنيــاً انزحــون مــن مدينــة محــص، لــدى مرورهــم مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا يف احلــي واقتادهتــم 
إىل جهة جمهولة.

 
منطقة اجلامعة، غرب مدينة حلب، الثالاثء 9/ أاير/ 2017

اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 12 مدنيــاً، بينهــم 4 ســيدات، لــدى مرورهــم مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا يف املنطقــة، واقتادهتــم 
إىل جهــة جمهولــة.

 
حي الزبدية، جنوب مدينة حلب، اإلثنني 15/ أاير/ 2017

اعتقلت قوات النظام السوري 19 مدنياً، إثر قيامها حبملة دهم واعتقاالت يف احلي، واقتادهتم إىل جهة جمهولة.
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حي شارع النيل، غرب مدينة حلب، اجلمعة 19/ أاير/ 2017
اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 12 شــخصاً بينهــم 3 ســيدات، إثــر قيامهــا حبملــة دهــم واعتقــاالت يف احلــي واقتادهتــم إىل 

جهــة جمهولــة.
 

حي سيف الدولة، جنوب غرب مدينة حلب، السبت 27/ أاير/ 2017
اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 4 مدنيــني انزحــني مــن حمافظــة الرقــة، لــدى مرورهــم مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا يف احلــي، واقتادهتــم 

إىل جهة جمهولة.
 

حمافظة محاة:
قرية كفراع، ريف حمافظة محاة الشرقي، السبت 6/ أاير/ 2017

اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 11 شــخصاً، بينهــم 3 أطفــال، و3 ســيدات، لــدى مرورهــم مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا ابلقــرب 
مــن القريــة، واقتادهتــم إىل جهــة جمهولــة.

 
قرية أثرية، ريف حمافظة محاة الشرقي، اإلثنني 8/ أاير/ 2017

اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 12 شــخصاً، لــدى مرورهــم مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا ابلقــرب مــن القريــة، واقتادهتــم إىل 
جهــة جمهولــة.

 
حي احملطة، جنوب غرب مدينة محاة، اخلميس 11/ أاير/ 2017

اعتقلت قوات النظام السوري 4 مدنيني، إثر مدامهة مكان إقامتهم يف احلي، واقتادهتم إىل جهة جمهولة.
 

قرية أثرية، ريف حمافظة محاة الشرقي، األحد 21/ أاير/ 2017
اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 22 شــخصاً، لــدى مرورهــم مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا ابلقــرب مــن القريــة، واقتادهتــم إىل 

جهــة جمهولــة.
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حي التتان، غرب مدينة محاة، اجلمعة 26/ أاير/ 2017
اعتقلت قوات النظام السوري مدنَيني اثنني لدى مرورهم من أحد نقاط التفتيش التابعة هلا يف احلي، واقتادهتم إىل جهة جمهولة.

 
حي الدابغة، مركز مدينة محاة، األحد 28/ أاير/ 2017

اعتقلت قوات النظام السوري 6 مدنيني لدى مرورهم من أحد نقاط التفتيش التابعة هلا يف احلي، واقتادهتم إىل جهة جمهولة.
 

حي عني اللوزة، جنوب مدينة محاة، اإلثنني 29/ أاير/ 2017
اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 4 مدنيــني لــدى مرورهــم مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا يف احلــي، واقتادهتــم إىل فــرع األمــن العســكري 

يف املدينة.
 

قرية خطاب، ريف حمافظة محاة الشمايل الغريب، اجلمعة 2/ حزيران/ 2017
اعتقلت قوات النظام السوري 8 مدنيني بينهم سيدة، إثر مدامهة مكان إقامتهم يف القرية، واقتادهتم إىل جهة جمهولة.

 
حمافظة الالذقية:

حي الصليبة، جنوب مدينة الالذقية، اإلثنني 8/ أاير/ 2017
اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 9 مدنيــني بينهــم ســيدة واحــدة، لــدى مرورهــم مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا يف احلــي، واقتادهتــم 

إىل جهــة جمهولــة.
 

حي الرمل اجلنويب، جنوب مدينة الالذقية، األحد 14/ أاير/ 2017
اعتقلت قوات النظام السوري 6 مدنيني، لدى مرورهم من نقطة تفتيش اتبعة هلا يف احلي، واقتادهتم إىل جهة جمهولة.

 
حي الصليبة، جنوب مدينة الالذقية، األربعاء 17/ أاير/ 2017

اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 11 شــخصاً بينهــم ســيدة واحــدة، لــدى مرورهــم مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا يف احلــي، واقتادهتــم 
إىل جهــة جمهولــة.
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حي الطابيات، جنوب مدينة الالذقية، اإلثنني 22/ أاير/ 2017
اعتقلت قوات النظام السوري 3 مدنيني إثر مدامهة مكان وجودهم يف أحد مدارس احلي، واقتادهتم إىل جهة جمهولة.

 
حي الصليبة، جنوب مدينة الالذقية، اإلثنني 22/ أاير/ 2017

اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 12 شــخصاً بينهــم ســيدة واحــدة، لــدى مرورهــم مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا يف احلــي، واقتادهتــم 
إىل جهــة جمهولــة.

 
حي الرمل اجلنويب، جنوب مدينة الالذقية، السبت 3/ حزيران/ 2017

اعتقلت قوات النظام السوري 5 مدنيني، لدى مرورهم من نقطة تفتيش اتبعة هلا يف احلي، واقتادهتم إىل جهة جمهولة.
 

حمافظة درعا:
بلدة خربة غزالة، ريف حمافظة درعا اجلنويب، اجلمعة 19/ أاير/ 2017

اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 15 شــخصاً، لــدى مرورهــم مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا ابلقــرب مــن البلــدة، واقتادهتــم إىل 
جهــة جمهولــة.

 
بلدة خربة غزالة، ريف حمافظة درعا اجلنويب، األحد 21/ أاير/ 2017

اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 17 شــخصاً، لــدى مرورهــم مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا ابلقــرب مــن البلــدة، واقتادهتــم إىل 
جهــة جمهولــة.

 
بلدة خربة غزالة، ريف حمافظة درعا اجلنويب، اخلميس25 / أاير/ 2017

اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 12 شــخصاً، لــدى مرورهــم مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا ابلقــرب مــن البلــدة، واقتادهتــم إىل 
جهــة جمهولــة.

 
بلدة خربة غزالة، ريف حمافظة درعا اجلنويب، األحد 28/ أاير/ 2017

اعتقلت قوات النظام السوري 7 مدنيني، لدى مرورهم من نقطة تفتيش اتبعة هلا ابلقرب من البلدة، واقتادهتم إىل جهة جمهولة.
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اثنياً: فصائل املعارضة املسلحة:
حمافظة إدلب:  

مدينة إدلب، اخلميس 4/ أاير/ 2017
اعتقلت عناصر مسلحة اتبعة حلركة أحرار الشام اإلسالمية 4 أشخاص إثر مدامهة مكان إقامتهم يف مدينة إدلب.

 
مدينة بنش، ريف حمافظة إدلب الشمايل، الثالاثء 9/ أاير/ 2017

اعتقلــت عناصــر مســلحة اتبعــة حلركــة أحــرار الشــام اإلســالمية 3 أشــخاص، لــدى مرورهــم مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا يف املدينــة، 
مت نقلهــم إىل ســجن حمكمــة مدينــة بنــش، اليــزال مصرهــم جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلهــم أيضــاً.

 
حمافظة ريف دمشق:

مدينة عربني يف الغوطة الشرقية، مشال شرق حمافظة ريف دمشق، السبت 6/ أاير/ 2017
اعتقلــت عناصــر مســلحة اتبعــة لفصيــل فيلــق الرمحــن 19 شــخصاً؛ إثــر محلــة مدامهــات ليليــة قامــت هبــا يف املدينــة، واقتادهتــم إىل 

جهــة جمهولــة.
 

بلدة مسرااب يف الغوطة الشرقية، شرق حمافظة ريف دمشق، السبت 6/ أاير/ 2017
اعتقلــت عناصــر مســلحة اتبعــة لفصيــل جيــش اإلســالم 21 شــخصاً، إثــر محلــة دهــم واعتقــاالت قامــت هبــا يف املدينــة، واقتادهتــم 

إىل جهــة جمهولــة.
 

بلدة حزة يف الغوطة الشرقية، شرق حمافظة ريف دمشق، السبت 6/ أاير/ 2017
اعتقلــت عناصــر مســلحة اتبعــة لفصيــل فيلــق الرمحــن 11 شــخصاً إثــر محلــة مدامهــات ليليــة قامــت هبــا يف املدينــة، واقتادهتــم إىل 

جهــة جمهولــة.
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خامساً: االستنتاجات والتوصيات:
 إىل األطراف الراعية لالتفاق:

أواًل: حتديد دقيق للخرائط واألماكن الي يشملها االتفاق، ابلتزامن مع بدء تنفيذه.
اثنياً: إجياد آلية مراقبة فاعلة مستقلة موضوعية، وإصدار تقارير وبياانت موثقة يف اجلهات الي خترق االتفاق.

اثلثاً: إجياد آلية حماسبة فاعلة للجهات الي خترق االتفاق.
 

إىل النظام الروسي:
علــى اعتبــار أنَّ معظــم اخلروقــات قــد صــدرت عــن النظــام الســوري، وحليفــه امليــداين النظــام اإليــراين، املتضــرران األكــرب مــن أي 
اتفــاق سياســي يهــدف إىل تســوية شــاملة، جيــب علــى النظــام الروســي وابعتبــاره ضامــن أساســي لالتفــاق، الضغــط علــى النظــام 

الســوري - اإليــراين، لاللتــزام اجلِــدِّي ببنــود االتفــاق، وإال فــإنَّ مصــره ســوف يكــون الفشــل احلتمــي.
 

إىل احلكومة الرتكية:
علــى احلكومــة الركيــة ابعتبارهــا أحــد األطــراف الراعيــة لالتفــاق متابعــة اخلروقــات الــي مت تســجيلها مــن ِقَبــل فصائــل املعارضــة 

املســلحة، وضمــان عــدم تكرارهــا حفاظــاً علــى جنــاح االتفــاق. 

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



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 20

www.sn4hr.org

Info@sn4hr.org

@snhr


