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اإلثنني 13 آذار 2017

533 خرقاً بعَد انقضاء شهرين على 
اتفاق أنقرة لوقف إطالق النار

ما اليقل عن 331 شخصاً، بينهم 
107 أطفال وجنني قتلوا بسبب تلك 

اخلروقات فقط
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: املقدمة. 

اثنياً: امللخص التنفيذي. 
اثلثاً: التفاصيل. 

رابعاً: التوصيات. 
شكر 

أواًل: املقدمة:
عــادت معــدالت القتــل والتدمــر والتشــريد القســري إىل مــا كانــت عليــه قبــل اتفــاق أنقــرة لوقــف إطــاق النــار يف ســوراي، ولقــد 
قلنــا منــذ بيــان وقــف األعمــال العدائيــة األول يف شــباط 2016 أنــه مــا مل يكــن هنــاك تبعــات قاســية علــى منتهكــي بيــان وقــف 
األعمــال العدائيــة، فلــن يصمــد ألكثــر مــن أايم معــدودة، وحبســب فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان العامــل يوميــاً يف 
مراقبــة ورصــد االنتهــاكات فــإن املتســبَب الرئيــس وبنســبة تُقــارب الـــ 70 % مــن اخلروقــات هــو النظــام الســوري وامليليشــيات 

اإليرانيــة املواليــة لــه.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“إن الســبب الرئيــس وراء عــدم اكــراث اجملتمــع الســوري ابملفاوضــات واحلديــث عنهــا، هــو عــدم وجــود أي انعكاســات 
هلــا علــى أرض الواقــع فيمــا يتعلــق بوقــف إطــاق النــار، لقــد فشــلت مجيــع اجلهــود املبذولــة يف الضغــط علــى املتســبب 

األكــر يف اخلســائر البشــرية واملاديــة وهــو النظــام الســوري، ألهنــا ببســاطة مل تكــن جهــوداً حقيقيــة جــادة”.

قام فريق الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان بتوثيق اخلروقات اليت ارتكبتها أطراف النزاع عند إقرار خطة النقاط الســت للســيد 
كــويف عنــان، يف نيســان وأاير وحزيــران مــن عــام 2012، وذلــك عــر 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، عــر 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/?p=1878
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وهــذا مــا فعلنــاه أيضــاً يف بيــاين وقــف األعمــال العدائيــة، األول الــذي أُقــرَّ يف 27/ شــباط/ 2016، والثــاين يف 12/ أيلــول/ 
2016 حيــث وثقنــا اخلروقــات املرتكبــة مــن قبــل األطــراف املوقعــة علــى هــذه البيــاانت، وكان املنتهــك األكــر هلــذه البيــاانت هــو 

النظــام الســوري وحليفــه اإليــراين، والنظــام الروســي.

يف 30/ كانــون األول/ 2016 مت اإلعــان عــن اتفــاق وقــف إطــاق انر شــامل برعايــة روســية - تركيــة، وأقــرَّت األطــراف 
املوقعــة علــى االتفــاق، النظــام الســوري مــن جهــة، وفصائــل املعارضــة املســلحة مــن جهــة اثنيــة، وقــف كافــة اهلجمــات املســلحة مبــا 
فيهــا اهلجمــات اجلويــة وإيقــاف عمليــات االقتحــام والتقــدُّم الــري، ومت اســثناء املناطــق العســكرية اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش 

)يطلــق علــى نفســه اســم الدولــة اإلســامية(.
يســتعرض التقريــر أبــرز اخلــروق )عمليــات قتاليــة وعمليــات اعتقــال( مــن قبــل اجلهــات امللتزمــة ابتفاقيــة وقــف إطــاق النــار )النظــام 
الســوري والروســي، وفصائل املعارضة املســلحة( وذلك يف املناطق اخلاضعة لســيطرة املعارضة املســلحة واملناطق اخلاضعة لســيطرة 
مشــركة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام )جبهــة النصــرة ســابقاً(، منــذ دخــول االتفاقيــة حيِّــَز التَّنفيــذ يــوم 
اجلمعــة 30/ كانــون األول/ 2016 حــى اإلثنــني 28/ شــباط/ 2017، وال يشــمل التقريــر اســتعراض أيــة عمليــات عســكرية 
يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، وقــد قمنــا مبراجعــة الصــور والفيديوهــات الــيت وردتنــا وحتققنــا مــن صدقيتهــا عــر برامــج 
خاصــة لدينــا، كمــا قمنــا ابلتحــدث مــع انجــني مــن اهلجمــات أو مــع أقــرابء للضحــااي أو مــع شــهود عيــان علــى بعــض احلــوادث.

اثنياً: امللخص التنفيذي:
يشــمل التقريــر أبــرز اخلروقــات الــيت مت توثيقهــا بعــد انقضــاء شــهرين علــى اتفــاق أنقــرة لوقــف إطــاق النــار الــذي بــدأ حيِّــَز التَّنفيــذ 

يــوم اجلمعــة 30/ كانــون األول/ 2016 وقــد بلغــت 533 خرقــاً عــر عمليــات قتاليــة وعمليــات اعتقــال. 
تتوزع اخلروق حسب اجلهة املُنفِّذة:

ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: سجلنا 447 خرقاً تتوزع إىل: 
- عمليات قتالية: 370 خرق توزعت حسب احملافظات إىل:
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- عمليــات اعتقــال: 77 خرقــاً علــى يــد قــوات النظــام الســوري، أســفرت عــن اعتقــال 619 شــخصاً، بينهــم 25 طفــًا، و49 
ســيدة )أنثى ابلغة(، توزعت حســب احملافظات إىل: 

ابء: القــوات الروســية: ســجلنا 60 خرقــاً عــر عمليــات قتاليــة، بينهــم خرقــان ابســتخدام الذخائــر العنقوديــة وخــرٌق واحــد 
ابســتخدام أســلحة حارقــة يف حمافظــة إدلــب، توزعــت اخلــروق حســب احملافظــات علــى النحــو التــايل: 

محاة: 3
حلب: 16
إدلب: 40

درعا: 1

اتء: فصائل املعارضة املسلحة: 15 خرقاً عر عمليات قتالية، توزعت حسب احملافظات على النحو التايل: 
محاة: 3

حلب: 12 

اثء: خــروق مل حنــدد مرتكبهــا، النظــام الســوري أم الروســي )مازالــت قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة(: 11 خرقــاً عــر 
عمليــات قتاليــة، توزعــت حســب احملافظــات علــى النحــو التــايل:

درعا: 8
دمشق: 2

محاة: 1
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تسبَّبت هذه اهلجمات يف مقتل 331 شخصاً، هم 325 مدنياً، بينهم 107 أطفال و1 جنني، و56 سيدة )أنثى ابلغة(، 
إضافة إىل 6 من مقاتلي املعارضة، يتوزعون حســب اجلهة املنفِّذة إىل:

النظام السوري: 209 أشخاص، بينهم 53 طفًا، و25 سيدة، و3 من مقاتلي املعارضة. 
القوات الروسية: 92 شخصاً، بينهم 43 طفًا، و25 سيدة، و1 جنني. و3 من مقاتلي املعارضة.

فصائل املعارضة املسلحة: 10 مدنيني بينهم 4 أطفال، و3 سيدات.
جهــات مل حنددهــا، النظــام الســوري أم الروســي )مازالــت قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة(: 20 مدنيــاً، بينهــم 7 أطفــال، 

و3 ســيدات.

اثلثاً: التفاصيل: 
نســتعرض يف هــذا التقريــر أبــرز اخلــروق اجلديــدة الــيت مت توثيقهــا يف الشــهر الثــاين مــن دخــول اتفــاق أنقــرة لوقــف إطــاق النــار يف 
سوراي حيَِّز التَّنفيذ إضافة إىل عدة خروق حدثت يف الشهر األول ومل نذكرها يف تقاريران السابقة ألهنا كانت ماتزال قيد التحقق.

ألف: عمليات قتالية:
أواًل: قوات النظام السوري:

- حمافظة دمشق:
حي القابون، مشال شرق مدينة دمشق، السبت 18/ شباط/ 2017 

قصفــت قــوات النظــام الســوري عــدة صواريــخ مــن طــراز فيــل علــى احلــي؛ مــا أدى إىل مقتــل ثاثــة مدنيــني بينهــم ســيدة، خيضــع 
احلــي لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود فيــه لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش.

حي برزة، مشال شرق مدينة دمشق، اإلثنني 20/ شباط/ 2017
شــنَّ طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري غــارة بـــ 4 صواريــخ علــى املبــاين الســكنية يف شــارع احلافــظ يف احلــي؛ مــا 
أدى إىل مقتــل 7 مدنيــني دفعــة واحــدة، بينهــم طفــان وســيداتن. خيضــع احلــي لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود فيــه 

لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش.

حي القابون، مشال شرق مدينة دمشق، اجلمعة 24/ شباط/ 2017
قصفــت رامجــة الصواريــخ التابعــة لقــوات النظــام الســوري عــدة صواريــخ أرض - أرض جــواَر مشــفى احليــاة اجلراحــي يف احلــي؛ مــا 
أدى إىل إصابــة بنائــه ومعداتــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة، خيضــع احلــي لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال 

وجــود فيــه لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش.

http://sn4hr.org/arabic/tag/اتفاق-أنقرة-لوقف-إطلاق-النار/
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حي القابون، مشال شرق مدينة دمشق، اإلثنني 27/ شباط/ 2017
قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف هــاون عــدة قــرب مســجد أبــو بكــر الصديــق املعــروف ابملســجد الكبــر يف 
احلــي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة، خيضــع احلــي لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود 

فيــه لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش.

- حمافظة ريف دمشق:
قريــة عــني الفيجــة، يف منطقــة وادي بــردى مشــال غــرب حمافظــة ريــف دمشــق، اخلميــس 5/ كانــون الثــاين/ 2017، مل تذكــر يف 

تقريــران الســابق ألهنــا كانــت قيــد املتابعــة
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ معبــد “الربــة تيــكا” الرومــاين األثــري والقلعــة األثريــة داخــل 
منشــأة مأخــذ عــني الفيجــة يف القريــة، مــا تســبب أبضــرار ماديــة كبــرة. كانــت القريــة خاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة 
مع وجود بســيط لعناصر من تنظيم جبهة فتح الشــام وقت احلادثة - ختضع لســيطرة قوات النظام الســوري حلظة إعداد التقرير.

قريــة عــني اخلضــرة، يف منطقــة وادي بــردى مشــال غــرب حمافظــة ريــف دمشــق، األربعــاء 11/ كانــون الثــاين/ 2017، مل تذكــر 
يف تقريــران الســابق ألهنــا كانــت قيــد املتابعــة:

ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى بنــاء ســكين يف القريــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 
مدنيــني مــن عائلــة واحــدة )4 أطفــال ووالدامهــا(، كانــت القريــة خاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة مــع وجــود بســيط 
لعناصــر مــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وقــت حــدوث االعتــداء -ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-.

قريــة كفــر الزيــت، يف منطقــة وادي بــردى مشــال غــرب حمافظــة ريــف دمشــق، اخلميــس 12/ كانــون الثــاين/ 2017، مل تذكــر 
يف تقريــران الســابق كوهنــا كانــت قيــد املتابعــة:

قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى القريــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 3 مدنيــني، كانــت القريــة خاضعــة 
لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة مــع وجــود بســيط لعناصــر مــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وقــت حــدوث االعتــداء -ختضــع 

لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر.

قريــة ديــر مقــرن، يف منطقــة وادي بــردى مشــال غــرب حمافظــة ريــف دمشــق، اإلثنــني 16/ كانــون الثــاين/ 2017، مل تذكــر يف 
تقريــران الســابق ألهنــا كانــت قيــد املتابعــة:

ظهــر اإلثنــني قصفــت دابابت اتبعــة لقــوات النظــام الســوري وامليليشــيات املواليــة لــه قذائــف عــدة علــى مســجد قريــة ديــر مقــرن يف 
القريــة؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد أبضــرار ماديــة كبــرة، كانــت القريــة خاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة مــع وجــود 
بســيط لعناصــر مــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وقــت حــدوث االعتــداء -ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر.
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قريــة عــني الفيجــة، يف منطقــة وادي بــردى مشــال غــرب حمافظــة ريــف دمشــق، اإلثنــني 23/ كانــون الثــاين/ 2017، مل تذكــر يف 
تقريــران الســابق ألهنــا كانــت قيــد املتابعــة:

قرابــة الســاعة 22:00 اســتهدف قنــاص قــوات النظــام الســوري املتمركــز يف اللــواء 104 التابــع للحــرس اجلمهــوري، أحــد 
اإلعاميــني يف القريــة، كانــت القريــة خاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة مــع وجــود بســيط لعناصــر مــن تنظيــم جبهــة فتــح 

الشــام وقــت حــدوث االعتــداء -ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر.

بلدة النشابية، يف الغوطة الشرقية شرق حمافظة ريف دمشق، اإلثنني 30/ كانون الثاين/ 2017
قرابــة الســاعة 14:00 قصفــت رامجــات الصواريــخ التابعــة لقــوات النظــام الســوري 3 صواريــخ أرض - أرض قــرب مســجد 
اإلميان يف البلدة؛ ما أدى إىل إصابة بناء املســجد ومواد إكســائه أبضرار مادية متوســطة، ختضع بلدة النشــابية لســيطرة فصائل 

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

بلدة حزرما شرق حمافظة ريف دمشق، الثااثء 31/ كانون الثاين/ 2017
قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة قــرب ســيارة إســعاف )اتبعــة للدفــاع املــدين - مركــز 114( يف البلــدة، مــا 
أدى إىل إصابــة هيــكل الســيارة أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم جبهــة 

فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش فيهــا.

بلدة مضااي مشال غرب حمافظة ريف دمشق، اخلميس 2/ شباط/ 2017
قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري وميليشــياته قذيفــة علــى مســجد احلــي اجلنــويب يف البلــدة، ســقطت القذيفــة أمــام 
املســجد، مــا أدى إىل إصابــة بنائــه ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال 

وجــود لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش فيهــا.

مدينة دوما، يف الغوطة الشرقية شرق حمافظة ريف دمشق، اجلمعة 3/ شباط/ 2017
قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة ملؤسســة شــام اإلنســانية يف مدينــة دومــا؛ 
مــا أدى إىل مقتــل املســعف ماجــد الــرك، إضافــة إىل إصابــة الســيارة أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل 

املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش فيهــا.
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بلدة مضااي، مشال غرب حمافظة ريف دمشق، اجلمعة 3/ شباط/ 2017
قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري ابلقذائــف مســجد اإلميــان يف البلــدة؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد ومــواد 
إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم 

داعــش فيهــا.

مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، الثــااثء 7/ شــباط/ 2017، ســجلنا خرقــني ارتكبتهمــا قــوات 
النظــام الســوري، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود فيهــا لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش.

احلادثــة األوىل: قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري ابلقذائــف الســوق الشــعيب يف املدينــة؛ مــا أدى إىل إصابــة مرافــق 
الســوق وعــدد مــن احملــات التجاريــة أبضــرار ماديــة متوســطة.

احلادثــة الثانيــة: قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة علــى املســجد الكبــر يف املدينــة، ســقطت يف ســاحة 
املســجد، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة.

بلدة بقني مشال غرب حمافظة ريف دمشق، السبت 11/ شباط/ 2017
أطلــق قنــاص قــوات النظــام الســوري وميليشــياته الرصــاص علــى ســيارة إســعاف اتبعــة للدفــاع املــدين -مركــز مضــااي- يف بلــدة 
بقــني، مــا أدى إىل إصابــة الســيارة أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود فيهــا لتنظيــم 

جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش.

مدينة حرستا يف الغوطة الشرقية شرق حمافظة ريف دمشق، السبت 18/ شباط/ 2017
قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف هــاون عــدة علــى مقــرة حــي اجلديــدة يف منطقــة حرســتا الغربيــة التابعــة 
ملدينــة حرســتا، أثنــاء تشــييِع أهــايل مــن حــي القابــون مبدينــة دمشــق ضحــااي قصــف ســابق اســتهدف احلــي؛ أدى القصــف علــى 
املقــرة إىل مقتــل 18 مدنيــاً، وإصابــة حنــو 15 آخريــن جبــراح، ختضــع مدينــة حرســتا لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود 

فيهــا لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش.
ُنشــر إىل وجــود مقــٍر عســكري اتبــع لفصائــل املعارضــة املســلحة ابلقــرب مــن املقــرة، إال أنَّ املشــيِّعني كانــوا علــى بعــد مــا اليقــل 
عــن 10 – 15م عنــه. ومقتــل املشــيعني علــى الرغــم مــن هــذه املســافة ُيشــر إىل عــدم التمييــز وانعــدام الدقــة يف اســتهداف املقــر 
العســكري، إضافــة إىل أن ارتفــاع عــدد الضحــااي يؤكــد عــدم التناســب يف اســتخدام القــوة وهــو بــدون أدىن شــك أكــر مــن الفائــدة 

العســكرية املرجــوة مــن اســتهداف املقــر العســكري. 
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مدينة دوما الغوطة الشرقية شرق حمافظة ريف دمشق، األحد 19/ شباط/ 2017
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري عــدة صواريــخ علــى األحيــاء الســكنية يف املدينــة، مــا أدى إىل مقتــل 
طفلــة وســيدة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود فيهــا لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش.

بلدة بقني مشال غرب حمافظة ريف دمشق، الثااثء 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 وال وجــود لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش فيهــا.

بلدة مضااي، مشال غرب حمافظة ريف دمشق، األربعاء 22/ شباط/ 2017 
قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة للدفــاع املــدين الســوري يف البلــدة؛ مــا أدى 
إىل إصابــة أحــد عناصــر الدفــاع املــدين جبــراح، إضافــة إىل إصابــة الســيارة أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع بلــدة مضــااي لســيطرة 

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

مدينــة دومــا الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، الســبت 25/ شــباط/ 2017، ســجلنا 3 خــروق ارتكبتهــا قــوات 
النظــام الســوري، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش فيهــا.

احلادثــة األوىل: قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى الســوق التجــاري يف املدينــة؛ مــا 
أدى إىل إصابــة عــدد مــن احملــات التجاريــة أبضــرار ماديــة متوســطة.

احلادثــة الثانيــة: قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى بعــد أمتــار قليلــة مــن اثنويــة غــازي 
للبنــات يف املدينــة؛ مــا أدى إىل إصابــة بنائهــا أبضــرار ماديــة كبــرة.

احلادثــة الثالثــة: قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى املدينــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 10 
مدنيــني، بينهــم 5 أطفــال وســيدة، وإصابــة حنــو 30 آخريــن جبــراح.

بلدة النشابية يف منطقة املرج شرق حمافظة ريف دمشق، اإلثنني 27/ شباط/ 2017 
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــني علــى النقطــة الطبيــة يف البلــدة، مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء 
النقطــة وإصابــة معداهتــا أبضــرار ماديــة متوســطة وخروجهــا عــن اخلدمــة، إضافــة إىل خــروج ســياريت إســعاف اتبعتــني للنقطــة عــن 
اخلدمــة نتيجــة إصابتهمــا أبضــرار ماديــة كبــرة، ختضــع بلــدة النشــابية لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود فيهــا لتنظيــم 

جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش.
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- حمافظة إدلب:
مدينة إدلب، اإلثنني 30/ كانون الثاين/ 2017

قصــف طــران اثبــت اجلنــاح )MiG-23( اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مبــى كليــة الطــب البيطــري التابعــة جلامعــة 
إدلــب الواقعــة غــرب املدينــة، ســقطت الصواريــخ يف ابحــة الكليــة؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف ســور املبــى، وإصابــة مــواد إكســائه 
ومعــدات املخابــر واألاثث أبضــرار ماديــة متوســطة، ُنشــر إىل أن هــذا املبــى يضــمُّ جتمعــاً للمخابــر التابعــة لكليــات الطــب البيطــري 
والصيدلــة والكيميــاء والفيــزايء، ختضــع مدينــة إدلــب لســيطرة مشــركة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام 

وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا.

مدينــة إدلــب، اجلمعــة 3/ شــباط/ 2017، ســجلنا 3 خــروق ارتكبتهــا قــوات النظــام الســوري، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة 
بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا.

احلادثــة األوىل: قصــف طــران اثبــت اجلنــاح )MiG-21( اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ فــرن الــذرة الواقــع مشــال 
املدينــة، مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء الفــرن إضافــة إىل إنــدالع حرائــق يف أجــزاء كبــرة منــه وخروجــه عــن اخلدمــة.

احلادثــة الثانيــة: قصــف طــران اثبــت اجلنــاح )MiG-21( اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب اثنويــة املتنــيب يف 
األجــزاء الشــمالية مــن مدينــة إدلــب، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة وأاثثهــا أبضــرار ماديــة بســيطة.

احلادثــة الثالثــة: قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب مركــز بريــد تشــرين يف حــي الناعــورة 
مشــال املدينــة، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املركــز وأاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة.

قرية ترما، ريف حمافظة إدلب اجلنويب، األحد 5/ شباط/ 2017
قصفت رامجة صواريخ اتبعة لقوات النظام الســوري متمركزة يف مطار محاة العســكري صاروخ أرض - أرض على مبى احملكمة 
الشــرعية التابعــة حلركــة أحــرار الشــام اإلســامية جنــوب القريــة، مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف مبــى احلــرس وإصابــة مبــى احملكمــة 

أبضــرار ماديــة متوســطة.

قريــة معــرة حرمــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اإلثنــني 6/ شــباط/ 2017، ســجلنا 3 خــروق ارتكبتهــا قــوات النظــام الســوري، 
ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا.

احلادثــة األوىل: قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ خمفــر الشــرطة الســورية احلــرة - يتخــذ مــن 
املدرســة اإلعداديــة مقــراً لــه- وســط القريــة، مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املخفــر ومــواد إكســائه وســوره.
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احلادثــة الثانيــة: قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً علــى اثنويــة معــرة حرمــة، ســقط الصــاروخ وســط 
ابحة املدرســة، ما أدى إىل هتدم أحد الغرف الصفية، وإصابة مواد إكســاء بناء املدرســة أبضرار مادية متوســطة.

احلادثــة الثالثــة: قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً علــى مدرســة أمحــد ايســني االبتدائيــة يف القريــة، 
مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة وســورها أبضــرار ماديــة متوســطة.

مدينة بنش بريف حمافظة إدلب الشمايل، اجلمعة 10/ شباط/ 2017
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب روضــة األنــوار يف األجــزاء الغربيــة مــن املدينــة، ســقط 
أحــد الصواريــخ علــى بعــد حنــو 50م مــن الروضــة؛ مــا أدى إىل إصابــة مــواد إكســاء بنائهــا أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع املدينــة 

لســيطرة مشــركة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا.

قريــة ســفوهن بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، الســبت 11/ شــباط/ 2017، ســجلنا خرقــني ارتكبتهمــا قــوات النظــام الســوري، 
ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا.

احلادثــة األوىل: قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب مدرســة بنــني ســفوهن يف القريــة، ســقط 
أحــد الصواريــخ علــى بعــد حنــو 10م مــن املدرســة؛ مــا أدى إىل إصابــة ســورها أبضــرار ماديــة بســيطة.

احلادثــة الثانيــة: قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب مســجد الرمحــن يف القريــة، ســقط أحــد 
الصواريــخ علــى بعــد حنــو 50م مــن املســجد، دون تســجيل أيــة أضــرار ماديــة يف بنائــه.

قرية اهلبيط بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلميس 16/ شباط/ 2017 
ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري برميلــني متفجريــن علــى املبــاين الســكنية الواقعــة قــرب الطريــق العــام وســط 
القريــة؛ مــا تســبب يف مقتــل 4 مدنيــني، بينهــم طفلــة وســيدة، وإصابــة حنــو 5 آخريــن جبــراح، ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــني 

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

قرية ترما بريف حمافظة إدلب اجلنويب، الثااثء 21/ شباط/ 2017
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً قــرب مســجد ترمــا الكبــر وســط القريــة، ســقط الصــاروخ 
علــى بعــد حنــو 50م مــن املســجد، دون تســجيل أيــة أضــرار ماديــة يف بنائــه، ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل املعارضــة 

املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا.
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بلــدة معــرة مصريــن بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، الثــااثء 21/ شــباط/ 2017، ســجلنا خرقــني ارتكبتهمــا قــوات النظــام 
الســوري، ختضــع البلــدة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا.
احلادثــة األوىل: عصــر الثــااثء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً علــى بنــاء ســكين قــرب الطريــق 

العــام يف األجــزاء اجلنوبيــة مــن البلــدة؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــني، بينهــم ســيداتن، وإصابــة 15 آخريــن جبــراح.
احلادثــة الثانيــة: عصــر الثــااثء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــني قــرب مشــفى الشــهيد حممــد 
بــظ يف البلــدة، ســقط الصــاروخ علــى بعــد قرابــة 50م مــن املشــفى؛ مــا أدى إىل إصابــة 5 مدنيــني جبــراح، إضافــة إىل إصابــة مــواد 

إكســاء بنــاء املشــفى ومعداتــه أبضــرار ماديــة متوســطة.

قرية معرة حرمة بريف حمافظة إدلب اجلنويب، األربعاء 22/ شباط/ 2017
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب املركــز الصحفــي الســوري يف القريــة؛ مــا أدى إىل 
إصابــة اثنــني مــن اإلعاميــني جبــراح، إضافــة إىل إصابــة بنــاء املكتــب ومعداتــه أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع القريــة لســيطرة 

مشــركة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام، وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا.

قرية اهلبيط بريف حمافظة إدلب اجلنويب، األربعاء 22/ شباط/ 2017
قرابــة الســاعة 09:55 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً علــى املبــاين الســكنية يف البلــدة؛ مــا 
تســبب يف مقتــل مدنيــني اثنــني، أحدمهــا ســيدة، ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح 

الشــام، وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا.

مدينة جسر الشغور بريف حمافظة إدلب الغريب، 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 –الــيت تشــغل إحــدى كتــل بنــاء اثنويــة البنــات-، يف األجــزاء الشــمالية مــن املدينــة؛ مــا أدى إىل دمــار 
جزئــي يف بنــاء الروضــة وانــدالع حريــق فيــه، وإصابــة بنــاءي املدرســتني أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــني 

فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا.
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مدينــة بنــش بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، الســبت 25/ شــباط/ 2017، ســجلنا خرقــني ارتكبتهمــا قــوات النظــام الســوري يف 
املدينــة، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا.

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

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

املســعفني وعناصــر الدفــاع املــدين بصاروخــني؛ مــا تســبب يف إصابــة 4 مــن عناصــر الدفــاع املــدين جبــراح متفاوتــة.

مدينة كفر نبل بريف حمافظة إدلب اجلنويب، السبت 25/ شباط/ 2017
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــني قــرب مشــفى منظومــة شــام اإلســعافية الواقــع علــى طريــق قريــة 
حزاريــن غــرب املدينــة؛ مــا أدى إىل إصابــة مبــى املشــفى أبضــرار ماديــة بســيطة وانــدالع حريــق يف موقــف الســيارات املقابــل لــه، 
ختضــع مدينــة كفــر نبــل لســيطرة مشــركة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا.

مدينة خان شيخون بريف حمافظة إدلب اجلنويب، السبت 25/ شباط/ 2017
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــني علــى املنــازل الســكنية يف األجــزاء الغربيــة مــن املدينــة؛ مــا 
أدى إىل مقتــل 5 مدنيــني، بينهــم 3 أطفــال، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح 

الشــام وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا.

مدينة إدلب، السبت 25/ شباط/ 2017
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً قــرب حديقــة املشــتل غــرب مدينــة إدلــب؛ مــا أدى إىل إصابــة 
احلديقــة وســورها أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح 

الشــام وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا.

مدينــة أرحيــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، الســبت 25/ شــباط/ 2017، ســجلنا 5 خــروق ارتكبتهــا قــوات النظــام الســوري، 
ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا.

احلادثــة األوىل: قرابــة الســاعة 16:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــني علــى منطقــة دوار 
الدلــة يف األجــزاء الغربيــة مــن املدينــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 مدنيــني دفعــة واحــدة.
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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 مدنيــني، وإصابــة 7 آخريــن جبــراح، إضافــة إىل دمــار كبــر يف عــدد مــن 

احملــات التجاريــة، وإصابــة مرافــق الســوق أبضــرار ماديــة كبــرة.
احلادثــة الثالثــة: قرابــة الســاعة 16:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــني قــرب فــرع اهلــال 
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 مدنيــني، 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.

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

ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا.

مدينــة أرحيــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، األحــد 26/ شــباط/ 2017، ســجلنا 3 خــروق ارتكبتهــا قــوات النظــام الســوري يف 
املدينــة، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا.

احلادثــة األوىل: قرابــة 09:50 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح )Su-24( اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً علــى مركــز الدفــاع 
املــدين -الــذي يشــغل بنــاء مركــز انطــاق حافــات النقــل اخلارجــي )البوملــان(- يف األجــزاء الشــمالية مــن املدينــة؛ مــا أدى إىل 
إصابــة 4 عناصــر مــن املركــز جبــراح، إضافــة إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املركــز وجتهيزاتــه، وإصابــة ســيارة إطفــاء اتبعــة لــه أبضــرار ماديــة 
متوســطة، كمــا أســفر القصــف عــن إصابــة مســتودع اتبــع ملنظومــة إســعاف أورينــت –ماصــق ملركــز الدفــاع املــدين- يف األجــزاء 
الشــمالية مــن مدينــة أرحيــا، مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســتودع، وإصابــة مــواد إكســائه وحمتوايتــه أبضــرار ماديــة متوســطة.

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.
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- حمافظة محاة:
بلدة عقرب بريف حمافظة محاة اجلنويب، اجلمعة 3/ شباط/ 2017

قرابــة 11:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً قــرب مركــز الدفــاع املــدين يف البلــدة، ســقط 
الصــاروخ علــى بعــد قرابــة 30م مــن املركــز؛ مــا أدى إىل إصابــة بنائــه ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة إضافــة إىل إصابــة 
ســيارة إســعاف اتبعــة لــه أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم جبهــة فتــح 

الشــام أو تنظيــم داعــش فيهــا.

مدينة كفر زيتا بريف حمافظة محاة الشمايل، اإلثنني 6/ شباط/ 2017
ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة قــرب مشــفى كفــر زيتــا التخصصــي ومســجد أبــو عبيــدة 
بــن اجلــراح –يبعــد عــن مشــفى كفــر زيتــا التخصصــي قرابــة 10م-، تســبب أحدهــا إبصابــة بنــاء املشــفى ومعداتــه أبضــرار ماديــة 
كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة مؤقتــاً. ومل نســجل أيــة أضــرار ماديــة يف املســجد املتضــرر جــراء قصــف ســابق، ختضــع املدينــة لســيطرة 

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

قرية اجلابرية بريف حمافظة محاة الشمايل، الثااثء 7/ شباط/ 2017
قرابــة الســاعة 13:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى القريــة؛ مــا تســبب يف مقتــل 
3 مدنيــني، بينهــم ســيداتن، وإصابــة طفلــة جبــراح، ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم جبهــة فتــح 

الشــام أو تنظيــم داعــش فيهــا.

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 مدنيــني )6 أطفــال، 

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

- حمافظة محص:
مدينة كفر الها بريف حمافظة محص الشمايل، السبت 4/ شباط/ 2017 

قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى بعــد قرابــة 25م مــن املشــفى امليــداين، قــرب ســيارة اإلســعاف 
التابعــة للمشــفى؛ مــا أدى إىل إصابــة هيــكل الســيارة أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل 

املعارضــة املســلحة والوجــود لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش فيهــا.
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حــي الوعــر غــرب مدينــة محــص، األربعــاء 8/ شــباط/ 2017، ســجلنا 3 خــروق ارتكبتهــا قــوات النظــام الســوري، خيضــع احلــي 
لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود فيــه لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش.

احلادثــة األوىل: قصفــت قــوات النظــام الســوري عــدة صواريــخ مــن طــراز فيــل تزامنــاً مــع قصــف مدفعيتهــا قذائــف هــاون عــدة علــى 
احلــي؛ مــا تســبب يف مقتــل 11 مدنيــاً، بينهــم 4 أطفــال وســيداتن.

احلادثة الثانية: قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري صواريخ عدة على احلي؛ ما أدى إىل مقتل طفل.
احلادثــة الثالثــة: قصفــت قــوات النظــام الســوري صاروخــاً مــن طــراز فيــل علــى مركــز الدفــاع املــدين يف احلــي؛ مــا أدى إىل إصابــة 

أحــد عناصــر املركــز جبــراح، إضافــة إىل إصابــة بنائــه وســيارة إســعاف اتبعــة لــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجهمــا عــن اخلدمــة.

حي الوعر غرب مدينة محص، اجلمعة 10/ شباط/ 2017
قرابــة الســاعة 09:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري املبــاين الســكنية يف احلــي، مــا أدى إىل مقتــل 7 
مدنيــني، بينهــم طفــان، خيضــع احلــي لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة والوجــود فيــه لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش.

حي الوعر غرب مدينة محص، اجلمعة 17/ شباط/ 2017
صبــاح اجلمعــة قصــف طــران اثبــت اجلنــاح )Su-22( اتبــع لقــوات النظــام الســوري 6 صواريــخ علــى املبــاين الســكنية يف احلــي؛ 
مــا أدى إىل مقتــل مدنيَــني اثنــني أحدمهــا طفلــة، وإصابــة حنــو 8 أشــخاص آخريــن جبــراح، كمــا ســقط أحــد الصواريــخ علــى بعــد 
قرابــة 100م مــن مســجد الرئيــس “املعــروف ابســم املســجد العمــري” مــا أدى إىل إصابــة بنائــه ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة 

متوســطة، خيضــع حــي الوعــر لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة والوجــود فيــه لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش.

حــي الوعــر غــرب مدينــة محــص، اجلمعــة 18/ شــباط/ 2017، ســجلنا خرقــني ارتكبتهمــا قــوات النظــام الســوري، خيضــع احلــي 
لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود فيــه لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش.

احلادثــة األوىل: شــنَّ طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري غــارة بصاروخــني علــى املبــاين الســكنية يف احلــي؛ مــا أدى 
إىل مقتــل طفــل وخالــه.

احلادثــة الثانيــة: صبــاح الســبت شــن طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري غــارة اثنيــة بصاروخــني علــى املبــاين الســكنية 
احلــي؛ مــا تســبب يف مقتــل مدنيــني اثنــني، أحدمهــا طفــل.

حــي الوعــر غــرب مدينــة محــص، األحــد 26/ شــباط/ 2017 ســجلنا خرقــني ارتكبتهمــا قــوات النظــام الســوري، خيضــع احلــي 
لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود فيــه لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش.
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احلادثــة األوىل: قرابــة الســاعة 13:10 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى احلــي؛ مــا 
تســبب يف مقتــل 4 مدنيــني، بينهــم طفــل.

احلادثــة الثانيــة: قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ جــواَر مدرســة قرطبــة االبتدائيــة يف احلــي؛ مــا 
أدى إىل دمــار جزئــي يف ســور املدرســة، وإصابــة بنائهــا ومــواد إكســائها أبضــرار ماديــة كبــرة.

حــي الوعــر غــرب مدينــة محــص، الثــااثء 28/ شــباط/ 2017، ســجلنا 3 خــروق ارتكبتهــا قــوات النظــام الســوري، خيضــع احلــي 
لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود فيــه لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش.

احلادثــة األوىل: قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى احلــي؛ مــا أدى إىل مقتــل 3 مدنيــني، بينهــم 
واحــد مــن كــوادر الدفــاع املــدين.

احلادثة الثانية: قصف دابابت اتبعة لقوات النظام السوري قذائف عدة على احلي؛ ما تسبب يف مقتل مدين.
احلادثة الثالثة: عاودت مدفعية اتبعة لقوات النظام السوري القصف على احلي بعدة قذائف؛ ما تسبب يف مقتل سيدة.

- حمافظة حلب:
قرية الشيخ علي بريف حمافظة حلب الغريب، اخلميس 9/ شباط/ 2017 

ظهــر اخلميــس قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ معمــل خزنــة للميــاه الغازيــة يف القريــة؛ مــا أدى 
إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املعمــل وانــدالع حرائــق فيــه، ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم جبهــة 

فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش فيهــا.

قرية سرج فارع بريف حمافظة حلب اجلنويب، اجلمعة 10/ شباط/ 2017
ظهــر اجلمعــة قصفــت مدفعيــة متمركــزة يف كتيبــة العداننيــة التابعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى مســجد القريــة؛ مــا 
تســبب يف مقتــل مدنيَــني، إضافــة إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد وإصابــة مــواد إكســائه أَبضــرار ماديــة كبــرة، ختضــع القريــة 

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

قرية حور بريف حمافظة حلب الغريب، األحد 26/ شباط/ 2017 
ظهــر األحــد قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مشــفى اهلــدى اجلراحــي يف القريــة؛ مــا أدى إىل 
دمــار كبــر يف بنــاء املشــفى وإصابــة معداتــه وســياريت إســعاف اتبعتــني لــه أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل 

املعارضــة املســلحة.
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- حمافظة درعا:
مدينــة داعــل بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل، األربعــاء 11/ كانــون الثــاين/ 2017، مل تذكــر يف تقريــران الســابق ألهنــا كانــت 

قيــد املتابعــة:
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى املدينــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 4 مدنيــني، بينهــم مقاتــل 
مــن فصائــل املعارضــة املســلحة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة والوجــود فيهــا لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام أو 

تنظيــم داعــش.

مدينة بصرى الشام بريف حمافظة درعا الشرقي، األحد 12/ شباط/ 2017
قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة قــرب مركــز الدفــاع املــدين يف املدينــة؛ مــا أدى إىل إصابــة أحــد عناصــر 
املركــز جبــراح، إضافــة إىل إصابــة بنــاء املركــز وســيارة خدمــة اتبعــة لــه أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع مدينــة بصــرى الشــام لســيطرة 

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

منطقة درعا البلد وسط مدينة درعا، اإلثنني 13/ شباط/ 2017 
قرابــة 12:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ خــزان امليــاه الرئيــس يف املنطقــة؛ مــا أدى 
إىل دمــاره بشــكل كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، اخلــزان يقــع ضمــن األجــزاء الــيت ختضــع لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة مــن 

منطقــة درعــا البلــد.

بلدة اليادودة بريف حمافظة درعا اجلنويب، األربعاء 15/ شباط/ 2017
قرابــة الســاعة 12:00 شــن طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري غارتــني أبربعــة صواريــخ قــرب املشــفى امليــداين يف 
البلــدة، ســقطت الصواريــخ علــى بعــد قرابــة 15م مــن املشــفى؛ مــا أدى إىل إصابــة بنائــه ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة، 

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

مدينة طفس بريف حمافظة درعا الغريب، السبت 18/ شباط/ 2017
قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى املدينــة؛ مــا أدى إىل مقتــل طفلــة وســيدة مــن عائلــة واحــدة، 

ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش فيهــا.
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بلدة أم املياذن بريف حمافظة درعا الشرقي، السبت 18/ شباط/ 2017
ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى بلــدة أم امليــاذن؛ مــا أدى إىل مقتــل 4 مدنيــني 
مــن عائلــة واحــدة )3 أطفــال وســيدة(، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام أو 

تنظيــم داعــش فيهــا.

بلدة اليادودة بريف حمافظة درعا الغريب، السبت 18/ شباط/ 2017 
قرابــة الســاعة 14:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ املبــاين الســكنية يف البلــدة؛ مــا أدى 
إىل مقتل 5 مدنيني معظمهم من عائلة واحدة )4 أطفال وســيدة(، ختضع البلدة لســيطرة فصائل املعارضة املســلحة وال وجود 

فيهــا لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش فيهــا.

بلدة اجليزة بريف حمافظة درعا اجلنويب الشرقي، اخلميس 23/ شباط/ 2017
ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري 3 براميــل متفجــرة علــى البلــدة؛ مــا تســبب يف مقتــل ســيدتني )أم وابنتهــا(، 

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

مدينــة بصــرى الشــام بريــف حمافظــة درعــا الشــرقي، اخلميــس 23/ شــباط/ 2017، ســجلنا 3 خــروق ارتكبتهــا قــوات النظــام 
الســوري، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود فيهــا لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش.

احلادثة األوىل: قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري صواريخ عدة على املدينة؛ ما أدى إىل مقتل مدنَيني اثنني.
احلادثة الثانية: ألقى الطران املروحي التابع للنظام السوري برميًا متفجراً على املدينة؛ ما تسبب يف مقتل طفل.
احلادثة الثالثة: قصفت مدفعية اتبعة لقوات النظام السوري قذائف عدة على املدينة؛ ما أدى إىل مقتل سيدة.

اثنياً: القوات الروسية:
- حمافظة إدلب:

مدينة خان شيخون بريف حمافظة إدلب اجلنويب، األربعاء 1/ شباط/ 2017 
اســتخدم طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روســي أســلحة حارقة مســتهدفاً حقًا زراعياً يف احلي الشــرقي من املدينة، ختضع املدينة 

لســيطرة مشــركة بني فصائل املعارضة املســلحة وجبهة فتح الشــام، الوجود لتنظيم داعش فيها.
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مدينة جسر الشغور بريف حمافظة إدلب الغريب، اجلمعة 3/ شباط/ 2017
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مبــى الســرااي ســابقاً “غــر مســتخدم حاليــًا” يف الســاحة العامــة شــرق 
املدينــة؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف املبــى، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح 

الشــام وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا.

بلدة التمانعة، بريف حمافظة إدلب اجلنويب، األحد 5/ شباط/ 2017 
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي 4 صواريــخ حمملــة بذخائــر عنقوديــة علــى منطقــة املــزارع مشــال البلــدة الــيت ختضــع 

لســيطرة مشــركة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام والوجــود لتنظيــم داعــش فيهــا.

مدينــة إدلــب، الثــااثء 7/ شــباط/ 2017، ســجلنا 5 خــروق ارتكبتهــا القــوات الروســية، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــني 
فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام والوجــود لتنظيــم داعــش فيهــا.

احلادثــة األوىل: قرابــة الســاعة 03:25 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــني علــى بنــاء ســكين يف منطقــة 
مســاكن الضبــاط -يقطــن هــذه املنطقــة عوائــل مقاتلــني مــن أوزبكســتان- غــرب املدينــة، مــا تســبب يف مقتــل 6 مدنيــني )طفلتــان 

و4 ســيدات(.
احلادثــة الثانيــة: قرابــة الســاعة 03:25 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي 4 صواريــخ علــى بناءيــني ســكنيني واقعــني 

غــرب دوار اجلــرة يف حــي القصــور جنــوب املدينــة؛ مــا تســبب يف مقتــل 14 مدنيــاً، بينهــم 8 أطفــال، و4 ســيدات.
احلادثــة الثالثــة: قرابــة الســاعة 03:25 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــني علــى بناءيــن ســكنيني يف حــي 

القصــور جنــوب املدينــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــني، بينهــم طفلــة و3 ســيدات.
احلادثــة الرابعــة: قرابــة الســاعة 03:25 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــني علــى حــي وادي النســيم جنــوب 

املدينــة؛ مــا تســبب يف مقتــل 4 أطفــال.
احلادثة اخلامســة: قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روســي صاروخاً قرب مركز تفتيت احلصيات ابلليزر )مبى نقابة األطباء 

ســابقاً( الواقع يف األجزاء اجلنوبية من املدينة، ما أدى إىل إصابة بناء املركز ومعداته ومواد إكســائه أبضرار مادية متوســطة.

قرية معرة حرمة بريف حمافظة إدلب اجلنويب، الثااثء 7/ شباط/ 2017 
فجــر الســبت قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى املدرســة الريفيــة يف البلــدة، مــا أدى إىل دمــار جزئــي 
يف بنــاء املدرســة وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم 

جبهــة فتــح الشــام وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا.
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قرية رسم نياص بريف حمافظة إدلب الشرقي، األربعاء 15/ شباط/ 2017
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ حــراق للفيــول “حمطــة تكريــر حمروقــات صغــرة” يف قريــة رســم نيــاص 
الواقعــة جنــوب بلــدة أبــو الظهــور؛ مــا تســبب يف مقتــل مدنيــنَي اثنــني، أحدمهــا طفــل، مــن عاملــي احلــراق، إضافــة إىل انــدالع 
حريــق يف احلــراق وإصابتــه أبضــرار ماديــة كبــرة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم جبهــة فتــح الشــام مــع وجــود بســيط لفصائــل املعارضــة 

املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا.

قرية كراتني بريف حمافظة إدلب الشرقي، األربعاء 15/ شباط/ 2017
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ حــراق للفيــول “حمطــة تكريــر حمروقــات صغــرة” يف القريــة، مــا أدى 
إىل انــدالع حريــق يف احلــراق وإصابتــه أبضــرار ماديــة كبــرة، ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وجبهــة 

تنظيــم الشــام وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا.

املنطقة بني قرى مدااي وترما والنقر، ريف إدلب اجلنويب، اجلمعة 17 / شباط/2017
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي 5 صواريــخ RBK-500 حتمــل ذخائــر مــن منــط ShOAB-0.5 علــى 

املنطقــة، وهــي منطقــة عســكرية تتبــع لفصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود فيهــا لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش.

قرية الدير الشرقي بريف حمافظة إدلب الشرقي، األحد 26/ شباط/ 2017
قرابــة الســاعة 18:40 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً قــرب مشــفى اجلامعــة الســورية الواقــع غــرب القريــة، 
ســقط الصــاروخ علــى بعــد قرابــة 100م مــن املشــفى؛ مــا أدى إىل إصابــة بنائــه أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع القريــة لســيطرة 

مشــركة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا.

مدينة أرحيا بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اإلثنني 27/ شباط/ 2017
قرابــة 03:40 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــني علــى املبــاين الســكنية يف األجــزاء الشــمالية مــن املدينــة؛ 
مــا أدى إىل مقتــل 19 مدنيــاً، بينهــم 9 أطفــال، و4 ســيدات، وإصابــة قرابــة 20 آخريــن جبــراح. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة 

بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا. 
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قرية الدير الشرقي بريف حمافظة إدلب الشرقي، اإلثنني 27/ شباط/ 2017
قرابــة الســاعة 14:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي 4 صواريــخ علــى مشــفى اجلامعــة الســورية يف أطــراف القريــة 
الغربيــة؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف ســقف وجــدران املشــفى، وإصابــة مــواد إكســائه ومعداتــه أبضــرار ماديــة متوســطة وخروجــه عــن 

اخلدمــة. ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا.

- حمافظة درعا:
منطقة درعا البلد، وسط مدينة درعا، اإلثنني 13/ شباط/ 2017

قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــني علــى املشــفى امليــداين يف املنطقــة؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء 
املشــفى وإصابــة معداتــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع املنطقــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود 

لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش فيهــا.

- حمافظة حلب:
قرية كفر جوم بريف حمافظة حلب الغريب، اإلثنني 30/ كانون الثاين/ 2017

صبــاح اإلثنــني قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مجعيــة ريــف املهندســني يف القريــة، مــا أدى إىل مقتــل 7 
مدنيــني دفعــة واحــدة )6 أطفــال وســيدة(، ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام 

أو تنظيــم داعــش فيهــا.

اثلثاً: فصائل املعارضة املسلحة:
- حمافظة حلب:

حــي شــارع النيــل غــرب مدينــة حلــب، اخلميــس 26/ كانــون الثــاين/ 2017، مل تذكــر يف تقريــران الســابق ألهنــا كانــت قيــد 
املتابعــة:

عصــر اخلميــس قصفــت فصائــل املعارضــة املســلحة الــيت تتخــذ مــن منطقــة ضهــرة عبــد ربــه -قــرب حــي اللرمــون علــى أطــراف 
مدينــة حلــب- معقــًا هلــا عــدة قذائــف صاروخيــة حمليــة الصنــع علــى مســجد قتيبــة يف حــي شــارع النيــل؛ مــا أدى إىل إحــداث 

عــدة ثقــوب يف قبــة املســجد وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة، خيضــع احلــي لســيطرة قــوات النظــام الســوري.
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حي احلمدانية، غرب مدينة حلب، األربعاء 8/ شــباط/ 2017، ســجلنا خرقني ارتكبتهما فصائل املعارضة املســلحة، خيضع 
احلي لســيطرة قوات النظام الســوري.

احلادثــة األوىل: قصفــت فصائــل املعارضــة املســلحة الــيت تتخــذ مــن حــي الراشــدين معقــًا هلــا بقذائــف صاروخيــة حمليــة الصنــع 
ظهــر األربعــاء حــي احلمدانيــة، ســقطت إحــدى هــذه القذائــف يف حميــط مســجد الرضــوان، مــا تســبب يف مقتــل 3 مدنيــني، 

بينهــم طفلــة وســيدة.
احلادثــة الثانيــة: قصفــت فصائــل املعارضــة املســلحة الــيت تتخــذ مــن حــي الراشــدين معقــًا هلــا بقذائــف صاروخيــة حمليــة الصنــع 
ظهــر األربعــاء حــي احلمدانيــة، ســقطت إحــدى هــذه القذائــف قــرب مركــز إغاثــي اتبــع للهــال األمحــر الســوري - فــرع حلــب، 

مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املركــز أبضــرار ماديــة متوســطة. 

حي احلمدانية، غرب مدينة حلب، اخلميس 16/ شباط/ 2017
قصفــت فصائــل املعارضــة املســلحة الــيت تتخــذ مــن حــي الراشــدين معقــًا هلــا بقذائــف صاروخيــة حمليــة الصنــع صبــاح اخلميــس 
حــي احلمدانيــة يف مدينــة حلــب، ســقطت إحــدى هــذه القذائــف يف منطقــة مجعيــة تشــرين، مــا أدى إىل مقتــل 4 مدنيــني، بينهــم 

طفــان وســيدة، خيضــع حــي احلمدانيــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري.

حي حلب اجلديدة، غرب مدينة حلب، السبت 18/ شباط/ 2017
قصفــت فصائــل املعارضــة املســلحة الــيت تتخــذ مــن حميــط البحــوث العلميــة معقــًا هلــا بقذائــف صاروخيــة حمليــة الصنــع ظهــر 
الســبت حــي حلــب اجلديــدة مبدينــة حلــب، ســقطت إحــدى هــذه القذائــف يف حميــط مشــفى الشــهباء، مــا تســبب يف مقتــل 

ســيدة تبلــع مــن العمــر 75 عامــاً، خيضــع حــي حلــب اجلديــدة لســيطرة قــوات النظــام الســوري.

حــي حلــب اجلديــدة، غــرب مدينــة حلــب، اإلثنــني 20/ شــباط/ 2017، ســجلنا خرقــني ارتكبتهمــا فصائــل املعارضــة املســلحة، 
خيضــع احلــي لســيطرة قــوات النظــام الســوري.

احلادثــة األوىل: قصفــت فصائــل املعارضــة املســلحة الــيت تتخــذ مــن حميــط البحــوث العلميــة معقــًا هلــا بقذائــف صاروخيــة حمليــة 
الصنــع ظهــر اإلثنــني 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 الــيت تتخــذ مــن حميــط البحــوث العلميــة معقــًا هلــا بقذائــف صاروخيــة حمليــة 

الصنــع حميــط مســجد ســعد بــن الربيــع يف منطقــة منيــان؛ مــا أدى إىل مقتــل طفــل.
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رابعاً: خروق مل حندد مرتكبها، النظام السوري أم الروسي:
- حمافظة دمشق:

حي القابون مشال شرق مدينة دمشق، اخلميس 2/ شباط/ 2017 
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي ابلصواريــخ مشــاريع جمموعــة احليــاة للتنميــة؛ مــا تســبب يف 
مقتــل 4 مدنيــني، إضافــة إىل إصابــة بنــاء معمــل احليــاة لألحذيــة وفــرن احليــاة للخبــز اإلفرجنــي أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجهمــا عــن 
اخلدمــة، وإصابــة مزرعــة احليــاة لربيــة األبقــار أبضــرار ماديــة متوســطة، كمــا أصيــب مشــفى احليــاة اجلراحــي أبضــرار ماديــة كبــرة. 

خيضــع احلــي لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود فيــه لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش. 

حي تشرين، مشال شرق مدينة دمشق، اجلمعة 24/ شباط/ 2017
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي صواريــخ عــدة علــى احلــي؛ مــا أدى إىل إصابــة أحــد اإلعاميــني 

جبــراح، خيضــع احلــي لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود فيــه لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش.

- حمافظة محاة:
مدينة اللطامنة بريف حمافظة محاة الشمايل، األربعاء 15/ شباط/ 2017

قرابــة الســاعة 03:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي صواريــخ عــدة قــرب مركــز 114 التابــع 
للدفــاع املــدين يف املدينــة؛ مــا أدى إىل دمــار ســيارة إســعاف اتبعــة للمركــز بشــكل كامــل وخروجهــا عــن اخلدمــة دون تســجيل 
أيــة أضــرار ماديــة يف بنــاء املركــز، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم 

داعــش فيهــا.

- حمافظة درعا:
منطقة غرز بريف حمافظة درعا الشرقي، األحد 12/ شباط/ 2017 

قصف طران اثبت النظام اتبع لقوات النظام السوري/ الروسي ابلصواريخ حمكمة “دار العدل يف حوران”، ما أدى إىل دمار 
جزئــي يف بنائهــا وإصابــة مــواد إكســائها وأاثثهــا أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل املعارضــة 

املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام، وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا.
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حي طريق السد يف منطقة درعا احملطة شرق مدينة درعا، اإلثنني 13/ شباط/ 2017
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي صواريــخ عــدة علــى بنــاء ســكين يف احلــي؛ مــا أدى إىل مقتــل 
12 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 5 أطفــال وســيداتن، خيضــع احلــي لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود 

لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش فيــه.

قرية النعيمة بريف حمافظة درعا الشرقي، اخلميس 16/ شباط/ 2017
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي صواريــخ عــدة قــرب روضــة شــعاع األمــل يف القريــة، مــا أدى 
إىل إصابة بناء الروضة ومواد إكســائها أبضرار مادية متوســطة ختضع القرية لســيطرة فصائل املعارضة املســلحة وال وجود لتنظيم 

جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش فيهــا.

مدينــة بصــرى الشــام بريــف حمافظــة درعــا الشــرقي، اجلمعــة 17/ شــباط/ 2017 ســجلنا 3 خــروق ارتكبتهــا قــوات النظــام 
الســوري، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش فيهــا.

احلادثــة األوىل: قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي صواريــخ عــدة علــى مســجد أســامة بــن زيــد يف 
احلــي الشــرقي مــن املدينــة، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة كبــرة.

احلادثــة الثانيــة: قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي صواريــخ عــدة قــرب مســجد الصحــايب أبــو 
بكــر الصديــق يف املدينــة؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة.

احلادثة الثالثة: قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام الســوري/ الروســي صواريخ عدة على مدرســة الشــهيد فريد النجم 
يف احلي الغريب من املدينة، ما أدى إىل إصابة بناء املدرســة وأاثثها ومواد إكســائها أبضرار مادية متوســطة.

حي األربعني منطقة درعا البلد وسط مدينة درعا، اجلمعة 17/ شباط/ 2017 
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي صاروخــاً علــى احلــي؛ مــا أدى إىل إصابــة أحــد اإلعاميــني، 

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

قرية نصيب بريف حمافظة درعا الشرقي، األحد 19/ شباط/ 2017 
ظهــر األحــد شــنَّ طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي غــارة بصواريــخ عــدة علــى املبــاين الســكنية يف القريــة، 
تســببت يف مقتــل 4 مدنيــني، بينهــم طفلتــان وســيدة، وإصابــة بنــاء املشــفى امليــداين وجتهيزاتــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن 
اخلدمــة. إضافــة إىل إصابــة مســجد علــي بــن أيب طالــب -اجملــاور للمشــفى- وبنائــه ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه 
عــن اخلدمــة مؤقتــاً. ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود فيهــا لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش.
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ابء: عمليات االعتقال: 
أواًل: قوات النظام السوري:

- حمافظة محاة:
قرية أثرية، ريف حمافظة محاة الشرقي، اخلميس 2/ شباط/ 2017 

اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 21 مدنيــاً، بينهــم 5 أطفــال، و11 ســيدة، لــدى مرورهــم مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا ابلقــرب 
مــن القريــة، واقتادهتــم إىل جهــة جمهولــة.

قرية أثرية، ريف حمافظة محاة الشرقي، السبت 4/ شباط/ 2017 
اعتقلت قوات النظام السوري 14 مدنياً، لدى مرورهم من نقطة تفتيش اتبعة هلا ابلقرب من القرية، واقتادهتم إىل جهة جمهولة.

حي القصور، شرق مدينة محاة، األحد 5/ شباط/ 2017
اعتقلت قوات النظام السوري 3 مدنيني، إثر مدامهة مكان إقامتهم يف احلي، واقتادهتم إىل جهة جمهولة. 

قرية أثرية، ريف حمافظة محاة الشرقي، اخلميس 9/ شباط/ 2017 
اعتقلت قوات النظام السوري 27 مدنياً، لدى مرورهم من نقطة تفتيش اتبعة هلا ابلقرب من القرية واقتادهتم إىل جهة جمهولة.

قرية أثرية، ريف حمافظة محاة الشرقي، الثااثء 14/ شباط/ 2017 
اعتقلت قوات النظام السوري 36 مدنياً، لدى مرورهم من نقطة تفتيش اتبعة هلا ابلقرب من القرية، واقتادهتم إىل جهة جمهولة. 

حي النصر، غرب مدينة محاة، اخلميس 16/ شباط/ 2017
اعتقلت قوات النظام السوري مدنَيني اثنني لدى مرورهم من أحد نقاط التفتيش التابعة هلا يف احلي، واقتادهتم إىل جهة جمهولة. 

حي الصابونية، شرق مدينة محاة، اجلمعة 17/ شباط/ 2017
اعتقلت قوات النظام السوري مدنياً واحداً، إثر مدامهة منزله يف احلي واقتادته إىل جهة جمهولة.

حي الدابغة، مركز مدينة محاة، اإلثنني 20/ شباط/ 2017
اعتقلت قوات النظام السوري 3 مدنيني لدى مرورهم من أحد نقاط التفتيش التابعة هلا يف احلي، واقتادهتم إىل جهة جمهولة. 
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حي احملطة، جنوب غرب مدينة محاة،  الثااثء 21/ شباط/ 2017
اعتقلت قوات النظام السوري مدنَيني اثنني إثَر مدامهة مكان وجودمها يف احلي، واقتادهتما إىل جهة جمهولة.

حي عني اللوزة، جنوب مدينة محاة، اجلمعة 24/ شباط/ 2017 
اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 6 مدنيــني لــدى مرورهــم مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا يف احلــي، واقتادهتــم إىل فــرع األمــن العســكري 

يف املدينة.

قرية الرميسة، ريف حمافظة محاة الشمايل الغريب، األحد 26/ شباط/ 2017
اعتقلت قوات النظام السوري 18 مدنياً من أماكن وجودهم، إثر مدامهتها القرية، واقتادهتم إىل جهة جمهولة. 

- حمافظة ريف دمشق:
مدينة التل، غرب حمافظة ريف دمشق، اإلثنني 6/ شباط/ 2017 

اعتقلت قوات النظام السوري 9 مدنيني واقتادهتم إىل جهة جمهولة، إثر محلة دهم واعتقاالت قامت هبا يف عدة أحياء من املدينة.

مدينة قطنا، غرب حمافظة ريف دمشق، الثااثء 7/ شباط/ 2017 
اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 22 مدنيــاً، بينهــم  7أطفــال، لــدى مرورهــم مــن نقطــة تفتيــش مؤقتــة )حاجــز طيــار( اتبعــة هلــا يف 

املدينــة، واقتادهتــم إىل جهــة جمهولــة.

مدينة قطنا، غرب حمافظة ريف دمشق، األربعاء 8/ شباط/ 2017 
اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 27 مدنيــاً، بينهــم 19 ســيدة، لــدى مرورهــم مــن نقطــة تفتيــش مؤقتــة )حاجــز طيــار( اتبعــة هلــا 

يف املدينــة، واقتادهتــم إىل جهــة جمهولــة.

مدينة الكسوة، جنوب حمافظة ريف دمشق، اخلميس 9/ شباط/ 2017 
اعتقلت قوات النظام السوري، 31 مدنياً، لدى مرورهم من نقطة تفتيش اتبعة هلا يف املدينة واقتادهتم إىل جهة جمهولة.

بلدة عرطوز، جنوب غرب حمافظة ريف دمشق، السبت 11/ شباط/ 2017 
اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 36 مدنيــاً، لــدى مرورهــم مــن عــدة نقــاط تفتيــش مؤقتــة )حواجــز طيــارة( اتبعــة هلــا يف البلــدة، 

واقتادهتــم إىل جهــة جمهولــة.
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معر نقطة املصنع احلدودية على احلدود اللبنانية السورية، غرب حمافظة ريف دمشق، اخلميس 16/ شباط/ 2017
اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 5 مدنيــني مــن ســكان مدينــة الزبــداين مبحافظــة ريــف دمشــق لــدى مرورهــم مــن نقطــة تفتيــش 

اتبعــة هلــا يف املعــر، واقتادهتــم إىل جهــة جمهولــة.

منطقة بلودان، غرب حمافظة ريف دمشق، األربعاء 22/ شباط/ 2017
اعتقلت قوات النظام السوري 4 مدنيني، إثر محلة دهم واعتقال قامت هبا يف املنطقة، واقتادهتم إىل جهة جمهولة.

بلدة حوش جبد، غرب حمافظة ريف دمشق، األربعاء 22/ شباط/ 2017
اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 3 مدنيــني هبــدف التجنيــد القســري، إثــر قيامهــا حبملــة دهــم واعتقــال يف البلــدة، واقتادهتــم إىل 

جهــة جمهولــة.

معر نقطة املصنع احلدودية على احلدود اللبنانية السورية، غرب حمافظة ريف دمشق، اخلميس 23/ شباط/ 2017
اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 6 مدنيــني مــن ســكان مدينــة الزبــداين بريــف دمشــق لــدى مرورهــم مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا 

يف املعــر، واقتادهتــم إىل جهــة جمهولــة.

معر نقطة املصنع احلدودية على احلدود اللبنانية السورية، غرب حمافظة ريف دمشق، األحد 26/ شباط/ 2017
اعتقلت قوات النظام السوري 5 مدنيني، لدى مرورهم من نقطة تفتيش اتبعة هلا يف املعر، واقتادهتم إىل جهة جمهولة.

- حمافظة احلسكة:
مدينة احلسكة، اجلمعة 17/ شباط/ 2017

اعتقلــت قــوى األمــن العســكري التابعــة لقــوات النظــام الســوري مدنيــاً واحــداً لــدى مــروره مــن إحــدى نقــاط التفتيــش يف املدينــة، 
واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة. 

مدينة احلسكة، الثااثء 21/ شباط/ 2017
اعتقلــت قــوى األمــن العســكري التابــع لقــوات النظــام الســوري مدنيَــني اثنــني لــدى مرورمهــا مــن إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا 

ابلقــرب مــن ســوق املدينــة، واقتادهتمــا إىل جهــة جمهولــة.
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- حمافظة دمشق:
حي املزة، جنوب غرب مدينة دمشق، اجلمعة 17/ شباط/ 2017

اعتقلت قوات النظام السوري مدنَيني اثنني، لدى مرورمها من نقطة تفتيش اتبعة هلا يف احلي، واقتادهتما إىل جهة جمهولة.

حي الروضة، مشال مدينة دمشق، األربعاء 22/ شباط/ 2017
اعتقلت قوات النظام السوري 3 مدنيني، إثر قيامها حبملة دهم واعتقال يف احلي، واقتادهتم إىل جهة جمهولة.

حي العمارة، شرق مدينة دمشق، األربعاء 22/ شباط/ 2017
اعتقلت قوات النظام السوري مدنياً واحداً، إثر قيامها حبملة دهم واعتقال يف احلي، واقتادته إىل جهة جمهولة.

حي برزة، مشال مدينة دمشق، اجلمعة 24/ شباط/ 2017
اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 7 مدنيــني بينهــم  5ســيدات، لــدى مرورهــم مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا عنــد مدخــل احلــي، 

واقتادهتــم إىل جهــة جمهولــة.

حي برزة، مشال مدينة دمشق، السبت 25/ شباط/ 2017
اعتقلت قوات النظام السوري 3 مدنيني لدى مرورهم من نقطة تفتيش اتبعة هلا عند مدخل احلي، واقتادهتم إىل جهة جمهولة.

- حمافظة محص:
حي الوعر، غرب مدينة محص، اجلمعة  /3شباط/ 2017

اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 11 مدنيــاً بينهــم  3ســيدات، لــدى مرورهــم مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا عنــد مدخــل احلــي، 
واقتادهتــم إىل جهــة جمهولــة.

حي الوعر، غرب مدينة محص، األربعاء 8/ شباط/ 2017 
اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 14 مدنيــاً بينهــم 3 أطفــال، لــدى مرورهــم مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا عنــد مدخــل احلــي، 

واقتادهتــم إىل جهــة جمهولــة.

بلدة حسياء، جنوب حمافظة محص، األحد 12/ شباط/ 2017 
اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 30 مدنيــاً، إثــر قيامهــا حبملــة دهــم واعتقــاالت طالــت عــدة أحيــاء مــن البلــدة، مت اقتيادهــم إىل 

جهــة جمهولــة.
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- حمافظة الالذقية:
حي الطابيات، جنوب مدينة الاذقية، اجلمعة 3/ شباط/ 2017 

اعتقلت قوات النظام السوري 5 مدنيني إثر مدامهة مكان إقامتهم يف احلي، واقتادهتم إىل جهة جمهولة.

حي الصليبة، جنوب مدينة الاذقية، األحد 12/ شباط/ 2017 
اعتقلت قوات النظام السوري 12 مدنياً بينهم سيدة، لدى مرورهم من نقطة تفتيش اتبعة هلا يف احلي، واقتادهتم إىل جهة جمهولة.

حي الرمل اجلنويب، جنوب مدينة الاذقية، الثااثء 21/ شباط/ 2017
اعتقلت قوات النظام السوري 4 مدنيني، لدى مرورهم من نقطة تفتيش اتبعة هلا يف احلي، واقتادهتم إىل جهة جمهولة.

- حمافظة طرطوس: 
منطقة القدموس، مشال شرق حمافظة طرطوس، الثااثء 14/ شباط/ 2017 

اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 3 مدنيــني مــن أهــايل مدينــة محــص، لــدى مرورهــم مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا يف املنطقــة، 
واقتادهتــم إىل جهــة جمهولــة.

- حمافظة حلب: 
حي شارع النيل، مشال غرب مدينة حلب، األربعاء 1/ شباط/ 2017 

اعتقلت قوات النظام السوري 12 مدنياً، بينهم  3سيدات، إثر قيامها حبملة دهم واعتقاالت يف احلي واقتادهتم إىل جهة جمهولة.

منطقة اجلامعة، غرب مدينة حلب، اإلثنني 6/ شباط/ 2017 
اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 14 مدنيــاً، بينهــم 3 ســيدات، لــدى مرورهــم مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا يف املنطقــة، واقتادهتــم 

إىل جهــة جمهولــة.

حي الزبدية، جنوب مدينة حلب، الثااثء 14/ شباط/ 2017 
اعتقلت قوات النظام السوري 18 مدنياً، إثر قيامها حبملة دهم واعتقاالت يف احلي، واقتادهتم إىل جهة جمهولة.
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حي احلمدانية، جنوب غرب مدينة حلب، الثااثء 21/ شباط/ 2017 
اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 11 مدنيــاً مــن ســكان مدينــة الرقــة، لــدى مرورهــم مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا يف احلــي واقتادهتــم 

إىل جهــة جمهولــة.

حي سيف الدولة، جنوب غرب مدينة حلب، السبت 25/ شباط/ 2017 
اعتقلــت قــوات النظــام الســوري 6 مدنيــني مــن ســكان حمافظــة ريــف دمشــق، لــدى مرورهــم مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا يف احلــي، 

واقتادهتــم إىل جهــة جمهولــة.

- حمافظة درعا: 
بلدة خربة غزالة، جنوب حمافظة درعا، األربعاء15 / شباط/ 2017 

اعتقلت قوات النظام السوري 6 مدنيني، لدى مرورهم من نقطة تفتيش اتبعة هلا ابلقرب من البلدة، واقتادهتم إىل جهة جمهولة.

بلدة خربة غزالة، جنوب حمافظة درعا، السبت 18/ شباط/2017  
اعتقلت قوات النظام السوري 21 مدنياً، لدى مرورهم من نقطة تفتيش اتبعة هلا ابلقرب من البلدة، واقتادهتم إىل جهة جمهولة.

- حمافظة دير الزور: 
حي اجلورة، مشال غرب مدينة دير الزور، السبت 18/ شباط/ 2017

اعتقلت قوات النظام السوري 7 مدنيني، إثر قيامها حبملة دهم واعتقال يف احلي، واقتادهتم إىل جهة جمهولة.

حي القصور، مشال غرب مدينة دير الزور، الثااثء 21/ شباط/ 2017
اعتقلت قوات النظام السوري 5 مدنيني، إثر قيامها حبملة دهم واعتقال يف احلي، واقتادهتم إىل جهة جمهولة.
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رابعاً: التوصيات:
إىل النظام الروسي:

علــى اعتبــار أن معظــم اخلروقــات قــد صــدرت عــن النظــام الســوري، وحليفــه امليــداين النظــام اإليــراين، املتضــرران األكــر مــن أي 
اتفــاق سياســي يهــدف إىل تســوية شــاملة، جيــب علــى النظــام الروســي وابعتبــاره ضامــن أساســي لاتفــاق، الضغــط علــى النظــام 

الســوري - اإليــراين، لالتــزام اجلِــدِّي ببنــود االتفــاق، وإال فــإن مصــره ســوف يكــون الفشــل احلتمــي.
علــى القــوات الروســية أن الختــرق االتفــاق، وأن تتوقــف عــن قصــف املدنيــني، وإن تكــرار خــرق االتفــاق مــن قبــل القــوات الروســية 

الــيت مــن املفــرض أن ترعــى اســتقرار االتفــاق، ينِســُف مصداقيــة أيــة رعايــة روســية مســتقبلية.

إىل احلكومة الرتكية:
على احلكومة الركية ابعتبارها الطرف اآلخر الراعي لوقف إطاق النار متابعة اخلروقات اليت مت تسجيلها من ِقَبل فصائل 

املعارضة املسلحة، وضمان عدم تكرارها حفاظاً على جناح اهلدنة.

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