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السبت 31 كانون األول 2016

حمتوايت التقرير: 
أواًل: املقدمة 

اثنياً: امللخص التنفيذي 
اثلثاً: التفاصيل 

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات 
شكر 

ما اليقل عن 28 خرقاً يف اليوم األول بعد اتفاق أنقرة لوقف إطالق النار
مجيعها من قبل النظام السوري - اإليراين

أواًل: المقدمة:
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 
السوري  النظام  نظراً الستمرار  ثبت فشلها، وبشكل رئيس  أن  عنان يف جنيف، إىل 
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 بياين وقف األعمال العدائية، األول الذي أُقرَّ يف 27/ شباط/ 
قبل  من  املرتكبة  اخلروقات  وثقنا  حيث   2016 أيلول/   /12 يف  والثاين   ،2016
النظام  البياانت هو  املنتهك األكرب هلذه  البياانت،  وكان  األطراف املوقعة على هذه 

السوري وحليفه اإليراين، والنظام الروسي.

يف 30/ كانون األول/ 2016 مت اإلعالن عن اتفاقية وقف إطالق انر شامل برعاية 
روسية - تركية، وأقرَّت األطراف املوقعة على البيان، النظام السوري من جهة، وفصائل 
املعارضة املسلحة من جهة اثنية، وقف كافة اهلجمات املسلحة مبا فيها اهلجمات اجلوية 
وإيقاف عمليات االقتحام والتقدُّم الربي، ومت اسثناء املناطق العسكرية اخلاضعة لسيطرة 

تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(.

يستعرض التقرير كلَّ خرق )عمليات قتالية وعمليات اعتقال( من قبل اجلهات امللتزمة 
ابتفاقية اهلدنة )القوات احلكومية والروسية، وكذلك فصائل املعارضة املسلحة( وذلك 
مشرتكة  لسيطرة  اخلاضعة  واملناطق  املسلحة  املعارضة  لسيطرة  اخلاضعة  املناطق  يف 
التقرير استعراض أية  )فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام) وال يشمل 
عمليات عسكرية يف املناطق اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش(، وقد قمنا مبراجعة الصور 
قمنا  كما  لدينا،  خاصة  برامج  عرب  صدقيتها  من  وحتققنا  وردتنا  اليت  والفيديوهات 
عيان على  أو مع شهود  للضحااي  أقرابء  مع  أو  اهلجمات  ابلتحدث مع انجني من 

بعض احلوادث.

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

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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ثانيًا: الملخص التنفيذي:
يشمل التقرير اخلروقات اليت مت توثيقها أثناء الـ 24 ساعة األوىل من بيان وقف األعمال العدائية الذي بدأ حيَِّز التَّنفيذ يوم اجلمعة 
30/ كانون األول/ 2016 وقد بلغت 28 خرقاً بني عمليات قتالية وعمليات اعتقال مجيعها على يد قوات النظام السوري:

1. عمليات قتالية: سجلنا 19 خرقاً تتوزع حبسب احملافظات: 
محاة: 6

محص: 4
ريف دمشق: 5

إدلب: 4

2. عمليات اعتقال: 
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان اعتقال 9 أشخاص يف خميم خان الشيح الواقع يف حمافظة ريف دمشق من قبل قوات 

النظام السوري.

ثالثًا: التفاصيل:
حمافظة ريف دمشق:

بلدة بقني: 
قرابة الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، أطلق قناص اتبع لقوات النظام السوري وميليشيات حزب هللا اللبناين الرصاص بشكل 
عئشوائي على بعض أحياء البلدة اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم فتح الشام أو تنظيم داعش.

مدينة دوما:
سجلنا خرقني ارتكبتهما قوات النظام السوري. ختضع املدينة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم فتح 

الشام او تنظيم داعش. 
املعارضة  لفصائل  قذائف جبهات  بعدة  السوري  النظام  قوات  استهدفت مدفعية   14:15 الساعة  قرابة  احلادثة األوىل:   •

املسلحة يف مدينة دوما من جهة أتسرتاد دمشق - محص الدويل. 
املعارضة  لفصائل  قذائف جبهات  بعدة  السوري  النظام  قوات  استهدفت مدفعية   15:00 الساعة  قرابة  الثانية:  احلادثة   •

املسلحة يف مدينة دوما من جهة أتسرتاد دمشق - محص الدويل. 
املعارضة  لفصائل  قذائف جبهات  بعدة  السوري  النظام  قوات  مدفعية  استهدفت   16:15 الساعة  قرابة  الثالثة:  احلادثة   •

املسلحة يف مدينة دوما من جهة أتسرتاد دمشق - محص الدويل. 
املعارضة  لفصائل  قذائف جبهات  بعدة  السوري  النظام  قوات  استهدفت مدفعية   20:00 الساعة  قرابة  الرابعة:  احلادثة   •

املسلحة يف مدينة دوما من جهة أتسرتاد دمشق - محص الدويل 

حمافظة إدلب: 
قرية سكيك:

سجلنا 3 خروق من قبل قوات النظام السوري. ختضع البلدة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح 
الشام، وال وجود فيها لتنظيم داعش.

• احلادثة األوىل: قرابة الساعة 13:10 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري عدة صواريخ استهدفت منطقة املزارع 
يف القرية.
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• احلادثة الثانية: قرابة الساعة 11:00 قصفت مدفعية قوات النظام السوري املتمركزة يف بلدة معان يف ريف محاة الشمايل 
قذيفتني استهدفتا األراضي الزراعية الواقعة جنوب قرية سكيك.

• احلادثة الثالثة: قرابة الساعة 12:45 استخدمت قوات النظام السوري الرشاشات الثقيلة مستهدفة املزارع اجلنوبية من قرية 
سكيك.

قرية تلعاس:
قرابة الساعة 13:22 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري عدة صواريخ استهدف األطراف الغربية من قرية تلعاس 
بريف حمافظة إدلب اجلنويب، ختضع القرية لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام وال وجود 

فيها لتنظيم داعش. 

حمافظة محص:
قرية السعن األسود:

قرابة الساعة 13:00 استخدمت القوات احلكومية الرشاشات الثقيلة مستهدفة منطقة سكنية يف قرية السعن األسود. ختضع 
القرية لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة فتح الشام. 

مدينة تلبيسة:
 قرابة الساعة 14:00 قصفت القوات احلكومية صواريخ عدة حملية الصنع مستهدفة جبهة لقوات املعارضة املسلحة يف مدينة 

تلبيسة. ختضع املدينة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، وال وجود لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة فتح الشام.

مدينة الرسنت:
 قرابة الساعة 20:00 استخدمت القوات احلكومية الرشاشات الثقيلة مستهدفة جبهة لقوات املعارضة املسلحة يف مدينة 

الرسنت. ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام وال وجود لتنظيم داعش فيها.

منطقة احلولة: 
 قرابة الساعة 20:00 استخدمت القوات احلكومية الرشاشات الثقيلة مستهدفة منازل سكنية يف منطقة احلولة. ختضع املنطقة 

لسيطرة مشرتكة لفصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام وال وجود لتنظيم داعش فيها.

حمافظة محاة:
مدينة حلفااي:

قرابة الساعة 13:00 قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة للنظام السوري صواريخ عدة على أحياء سكنية يف مدينة حلفااي. 
ختضع املدينة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش أو تنظيم جبهة فتح الشام.

قرية الزوار: 
 قرابة الساعة 14:00 قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة للنظام السوري صواريخ عدة على منطقة سكنية يف قرية الزوار ختضع 

القرية لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش أوتنظيم جبهة فتح الشام.
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بلدة اللطامنة: 
قرابة الساعة 14:00 قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة للنظام السوري صواريخ عدة على منطقة سكنية يف بلدة اللطامنة. 

ختضع البلدة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم داعش أوتنظيم جبهة فتح الشام.

مدينة كفر زيتا:
قرابة الساعة 15:00 قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة للنظام السوري صواريخ عدة على أحياء سكنية يف مدينة كفر زيتا. 

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

منطقة األربعني:
قرابة الساعة 15:00 قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة للنظام السوري صواريخ عدة على منطقة جبل األربعني. ختضع املنطقة 

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

مدينة مورك:
 قرابة الساعة 15:00 قصفت رامجة صواريخ اتبعة للنظام السوري صواريخ عدة على منطقة سكنية يف مدينة مورك. ختضع 

املدينة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود لتنظيم داعش فيها أوتنظيم جبهة فتح الشام.

رابعًا: التوصيات:
إىل النظام الروسي:

على اعتبار أن مجيع خروقات اليوم األول قد صدرت عن النظام السوري، وحليفه امليداين النظام اإليراين، املتضرران األكرب من 
أي اتفاق سياسي يهدف إىل تسوية شاملة، جيب على النظام الروسي وابعتباره ضامن أساسي لالتفاق، الضغط على النظام 

السوري - اإليراين، لاللتزام اجِلدِّي ببنود االتفاق، وإال فإن مصريه سوف يكون الفشل احلتمي.

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