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األحد 28 شباط 2016

أواًل: املقدمة. 

اثنياً: امللخص التنفيذي. 

اثلثاً: التفاصيل. 

رابعاً: التوصيات.

توثيق 14 خرقاً هلدنة وقف إطالق النار يف سوراي يف اليوم األول

أواًل: المقدمة:

للقصف والعمليات  بتصعيد هائل  اهلدنة  انطالق  الروسية موعد  القوات احلكومية وشريكتها  استبقت 
العسكرية مشلت مناطق عديدة يف حلب، فقد سجلنا ما اليقل عن 3 هجمات يُعتقد أهنا روسية يف 
الساعات األخرية قبل انطالق اهلدنة، وذلك يف بلدة قبتان اجلبل وقرية السلوم ومدينة دارة عزة يف ريف 
حلب، وثقنا مقتل 16 مدنياً وأضراراً مادية يف مرافق طبية، من انحية أخرى استمرت القوات احلكومية 

بقصف مدن داراي وزملكا وبلدة دير العصافري يف ريف دمشق.

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

ضد 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 
ال يكتب هلا مصري الفشل ذاته خلطة النقاط الست، واليت هي أفضل بكثري من هدنة وقف إطالق النار، 
وختتلف عنها بكوهنا مرعية من قبل جملس األمن، فيما اهلدنة مرعية من قبل دولتني فقط، روسيا وأمريكا، 
وكما هو معلوم فإن روسيا ال ميكن هلا أن تلعب دور الراعي، لكوهنا تصطف بشكل مباشر إىل أحد 
أطراف النزاع وهو النظام السوري، وهذا أحد أبرز األسباب اليت جتعلنا نشكك يف مستقبل هذه اهلدنة، 
فماذا لو خرقت القوات الروسية اهلدنة، ومت توثيق تلك اخلروقات، ما هي اآللية حملاسبة روسيا، بل ما هي 
آلية حماسبة النظام السوري يف حال خرق اهلدنة، فقد خرق 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:

»يعلم اجملتمع الدويل ممثاًل مبجلس األمن متاماً ما عليه فعله إلهناء الكارثة السورية، 
لكنه لألسف الشديد يلجأ دائماً 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«.

أما من انحية البيان نفسه فأبرز ما يعرتيه هو إمكانية النظام السوري وشريكه الروسي توجيه ضرابت 
ملناطق ساشعة حتت سيطرة املعارضة السورية يف الشمال حتديداً )كون التواجد احملدود جداً جلبهة النصرة 
يف اجلبهة اجلنوبية(، حتت ذريعة وجود جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة املتطرف يف سوراي، دون أن يعترب 

ذلك خرقاً للهدنة.

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/2012/05/03/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/
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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، وهذه اهلدنة جمرد مراجعة حساابت ال أكثر 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(.
ونشري إىل أننا مل نسجل أي حتسن يذكر فيما يتعلق ابإلفراج عن املعتقلني من نساء وأطفال من قبل أي طرف من األطراف املعنية مجيعاً.

ثانيًا: الملخص التنفيذي:
يشمل التقرير اخلروقات اليت مت توثيقها يف اليوم األول السبت 27/ شباط/ 2016 من اهلدنة، حيث مت توثيق 14  خرقاً من قبل 

القوات احلكومية، وتقع اخلروقات يف مناطق خاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة.

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

توزع خروقات اليوم األول للهدنة 27 شباط 2016

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/منهجيتنا.pdf
https://www.google.com.tr/maps/place/Al+-+Najeya,+Syria/@35.7918384,36.194651,14z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x1524370c308e00fd:0x3081df4d06734ca2
https://www.google.com.tr/maps/place/Harasta,+Syria/@33.5627031,36.3351337,13z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x1518ef5eb7e640ab:0xe715f453ca1b4b8a
https://www.google.com.tr/maps/place/Khan+Alsheh,+Syria/@33.3732203,36.0949371,14z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x1519250b18782f73:0x95628071b3f85197
https://www.google.com.tr/maps/place/Al+Moadamyeh,+Syria/@33.4644863,36.1604253,13z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x151920a063030633:0x9ae88c2a2d82f219
https://www.google.com.tr/maps/place/Al+Yadudah,+Syria/@32.6727946,36.0372803,14z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x151bf1a2efb139d3:0xdc80f32ccdbf8b5e
https://www.google.com.tr/maps/place/Al+Yadudah,+Syria/@32.6727946,36.0372803,14z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x151bf1a2efb139d3:0xdc80f32ccdbf8b5e
https://www.google.com.tr/maps/place/Elmah,+Syria/@32.7500864,35.1180123,8z/data=!4m2!3m1!1s0x151be0cbab44c0df:0x860b8dffe2ca53da
https://www.google.com.tr/maps/place/Busra,+Syria/@32.5168311,36.4446966,13z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x151bced71a6b85b1:0xee22b8010b28681d
https://www.google.com.tr/maps/place/Jobar,+Damascus,+Syria/@33.5213943,36.3162945,14z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x1518e68e395b5c25:0xf4abe08eec444783
https://www.google.com.tr/maps/place/Talbiseh,+Syria/@34.8420186,36.711974,14z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x152372ecf8d874fd:0xf1c8db3e231ebfd3
https://www.google.com.tr/maps/search/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D8%B7%D9%88%E2%80%AD/@34.8223817,36.6891861,15z/data=!3m1!4b1
http://wikimapia.org/#lang=ar&lat=35.767338&lon=36.208620&z=15&m=b&search=%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D8%8C+Syria%E2%80%AD/@35.6777074,35.2907893,7z/data=!4m2!3m1!1s0x15243ac703f3b937:0xa1e7c0c574213772
http://wikimapia.org/#lang=tr&lat=33.497745&lon=36.420107&z=11&m=b&search=%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7
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وقد تسببت هذه اهلجمات يف مقتل 15 شخصاً يتوزعون إىل:
•   مدنَيني اثنني. 

•   13 من مقاتلي املعارضة املسلحة.

ثالثًا: التفاصيل:
ألف: مناطق خاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة:

• حمافظة إدلب:
قرية الناجية:

قرابة الساعة 10:30 صباحاً ألقى طريان النظام احلكومي 5 براميل متفجرة، سقطت على قرية الناجية مشال غرب إدلب واألتسرتاد 
الدويل اجملاور للقرية، القرية خالية من املراكز اإلدارية والسكان وهي خاضعة لسيطرة مشرتكة )بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم 

جبهة النصرة(.
آاثر الدمار جراء إلقاء طريان النظام املروحي براميل متفجرة على قرية الناجية إبدلب
 آاثر الدمار جراء إلقاء طريان النظام املروحي براميل متفجرة على قرية الناجية إبدلب

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=ToJmWpOPTZw&feature=youtu.be
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0UFlWMy1PaGowdXM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0Q0ZQTFNWZHdVSmc/view
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قرية كندة بريف جسر الشغور:
قرابة الساعة 1:00 ظهراً ألقى طريان النظام املروحي برمياًل متفجراً، سقط يف أراٍض زراعية يف قرية كندة بريف جسر الشغور، القرية 

خالية من املراكز اإلدارية والسكان، وتقع حتت سيطرة مشرتكة )فصائل املعارضة املسلحة مع تنظيم جبهة النصرة(. 
فيديو يظهر إلقاء الطريان املروحي احلكومي براميل متفجرة على قرية كندة بريف جسر الشغور 

 

حمافظة ريف دمشق:
حرستا القنطرة:

قصفت القوات احلكومية عدة قذائف هاون على منطقة بزينة يف بلدة حرستا القنطرة بريف دمشق.

بلدة خان الشيح:
الغريب بعدة قذائف  الشيح  الكابوسية، حميط خميم خان  تلة  املتمركزة يف  املدفعية احلكومية  استهدفت  الساعة 10:20 صباحاً  قرابة 

مدفعية، أدت إىل مقتل مسلحني اثنني من املعارضة، وإصابة 4 آخرين، جراح أحدهم خطرية.
فيديو يظهر ضحااي القصف املدفعي احلكومي على بلدة خان الشيخ 

فيديو يظهر حلظة القصف من قبل مدفعية حكومية على بلدة خان الشيخ 

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/MGCjXCZxMBg
https://www.youtube.com/watch?v=wYH1GTRuxTc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dYUTS-OWFtc&feature=youtu.be
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بلدة ابال:
قصفت القوات احلكومية عدة صواريخ أرض - أرض وقذائف هاون على بلدة ابال ابلتزامن مع حماولة اقتحام للبلدة، تسبب القصف 

مبقتل 4 من مسلحي املعارضة، وإصابة 10 آخرين.

مدينة املعضمية:
استهدفت القناصة التابعة للقوات احلكومية واملتمركزة يف اجلهة الشرقية للمدينة أحد املدنيني؛ ما أدى إىل إصابته.

حمافظة محص:
مدينة تلبيسة:

قرابة الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل قصفت القوات احلكومية عدة قذائف مدفعية على مدينة تلبيسة. 

املنطقة بني بلدة الغنطو ومدينة تلبيسة:
صباحاً قصفت القوات احلكومية املتمركزة يف قرية أكراد داسنيه عدة قذائف مدفعية على اجلبهات الغربية بني بلدة الغنطو ومدينة تلبيسة.

مقطع فيديو يظهر حلظة القصف على بلدة الغنطو 

حمافظة الالذقية 
قرية البيضاء، جبل الرتكمان:

قصفت مدفعية القوات احلكومية قرية البيضاء بعدة قذائف مدفعية، تزامن القصف مع حماولة لالقتحام ابستخدام الرشاشات الثقيلة.
امتد القصف من الساعة 7 مساء يوم اجلمعة 26/ شباط حىت الساعة اخلامسة فجر يوم السبت 27/ شباط وأدى  القصف إىل مقتل 

6 عناصر من مسلحي املعارضة.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=jbcVJmmUfbk&feature=youtu.be
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حمافظة دمشق:
حي جوبر:

استهدفت قناصة اتبعة للقوات احلكومية يُعتقد أهنا متمركزة يف أحد أبنية حي التجارة، أحد املدنيني على أطراف حي جوبر ابلقرب من 
كراج العباسيني؛ ما أدى إىل مقتله، يُدعى السيد علي الفأس.

حمافظة درعا:
بلدة اليادودة:

خرقت القوات احلكومية اتفاقية اهلدنة مرتني يف بلدة اليادودة:
احلادثة األوىل: استخدمت القوات احلكومية الرشاشات الثقيلة بعد منتصف الليل يف قصفها لبلدة اليادودة.

احلادثة الثانية: استهدفت القوات احلكومية خط اجلبهة يف بلدة اليادودة ابلرشاشات الثقيلة؛ ما أدى إىل مقتل أحد عناصر املعارضة 
املسلحة ويُدعى حممد حسني الزوابين.

مقطع فيديو يظهر الضحية حممد حسني الزوابين الذي قتل جراء قصف القوات احلكومية بلدة اليادودة 

بلدة علما:
قرابة الساعة السادسة مساء قصفت مدفعية القوات احلكومية قذيفة على السهول الشمالية لبلدة علما، مل نسجل وقوع ضحااي.

مدينة بصرى الشام:
قرابة الساعة الرابعة والنصف عصراً، قصفت القوات احلكومية قذيفة مدفعية على سهول مدينة بصرى الشام، مل نسجل وقوع ضحااي.

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

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.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/ANOBfrtjV-A

