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السبت 7 كانون الثاين 2017

178 خرقاً يف األسبوع األول من 
اتفاق أنقرة لوقف إطالق النار

ما اليقل عن 11 شخصاً بينهم 
طفالن وجنني قتلوا يف األسبوع 
األول التفاق وقف إطالق النار
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: املقدمة. 

اثنياً: امللخص التنفيذي. 
اثلثاً: التفاصيل. 

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات. 
شكر

أواًل: املقدمة:
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.

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 اإلعــالن عــن اتفاقيــة وقــف إطــالق انر شــامل برعايــة روســية - تركيــة، وأقــرَّت األطــراف 
املوقعــة علــى البيــان، 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 اإلســالمية(.

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
http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89/
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يســتعرض التقريــر كلَّ خــرق )عمليــات قتاليــة وعمليــات اعتقــال( مــن قبــل اجلهــات امللتزمــة ابتفاقيــة اهلدنــة )النظــام الســوري 
والروســية، وكذلــك فصائــل املعارضــة املســلحة( وذلــك يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة املعارضــة املســلحة واملناطــق اخلاضعــة لســيطرة 
مشــركة )فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام )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.
اإلثنــني 2/ كانــون الثــاين/ 2017 أصــدرت فصائــل املعارضــة املســلحة امللتزمــة ابتفاقيــة وقــف إطــالق النــار بيــاانً أعلنــت فيــه 
جتميــد املشــاورات املرتبــة علــى اتفاقيــة وقــف إطــالق النــار رداً علــى اخلــروق الــيت ارتكبتهــا قــوات النظــام الســوري وحليفــه اإليــراين.

اثنياً: امللخص التنفيهذي:
يشــمل التقريــر اخلروقــات الــيت مت توثيقهــا يف األســبوع األول مــن اتفاقيــة وقــف إطــالق النــار الــذي بــدأ حيِّــَز التَّنفيــذ يــوم اجلمعــة 

30/ كانــون األول/ 2016 وقــد بلغــت 178 خرقــاً عــر عمليــات قتاليــة وعمليــات اعتقــال. 
تتوزع اخلروق حسب اجلهة املُنفِّذة:

ألف: قوات النظام السوري سجلنا 160 خرقاً تتوزع إىل:
• عمليات قتالية: 151 خرقاً تتوزع حسب احملافظات إىل:

ريف دمشق: 14 
محاة: 55

محص: 30
إدلب: 14
حلب: 19
درعا: 19 

• عمليات اعتقال: 9 يف حمافظة ريف دمشق. 
ابء: القوات الروسية: سجلنا 14 خرقاً، توزعت حسب احملافظات على النحو التايل: 

محاة: 3
حلب: 6
إدلب: 5

جيم: فصائل املعارضة املسلحة: 4 خروق توزعت حسب احملافظات على النحو التايل: 
محاة: 3

حلب: 1 

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VWNnZXptbWZOc0k/view
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تســبَّبت هــذه اهلجمــات يف مقتــل 11 شــخصاً، هــم 9 مدنيــني بينهــم ســيدة وطفــالن وجنــني، إضافــة إىل 2 مــن مســلحي 
ــذة إىل: املعارضــة، يتوزعــون حســب اجلهــة املنفِّ

النظام السوري:9  أشخاص بينهم طفالن، و2 من  مسلحي املعارضة. 
القوات الروسية: سيدة وجنني.  

وقــد وردتنــا أنبــاء عــن غــارات روســية/ ســورية اســتهدفت منطقــة وادي بــردى الــيت ختضــع لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة مــع 
وجــود لعناصــر مــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام. مل نوردهــا يف تقريــران ألهنــا مازالــت قيــد املتابعــة والتحقــق نظــراً لصعوبــة الوصــول إىل 

شــهود عيــان وانشــطني إعالميــني يف املنطقــة.

اثلثاً: التفاصيل: 
نســتعرض يف هــذا التقريــر اخلــروق اجلديــدة الــيت مت توثيقهــا بعــد انقضــاء أربعــة أايم علــى دخــول اتفــاق إطــالق النــار حيِّــَز التَّنفيــذ، 

الــيت بلغــت 78 خرقــاً وقــد وثقنــا خــروق األايم األربعــة األوىل يف عــدة تقاريــر:

أواًل: النظام السوري: 
حمافظة محاة:

مدينــة طيبــة اإلمــام، الثــالاثء 3/كانــون الثــاين/ 2017 ســجلنا فيهــا ثالثــة خــروق ارتكبتهــا قــوات النظــام الســوري، ختضــع املدينــة 
لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام. 

• احلادثة األوىل: قرابة الساعة 7:00 قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة للنظام السوري صواريخ عدة على مدينة طيبة اإلمام. 
• احلادثــة الثانيــة: قرابــة الســاعة 8:00 قصفــت طائــرات اثبتــة اجلنــاح اتبعــة للنظــام الســوري  صواريــخ عــدة علــى أحيــاء ســكنية 

يف مدينــة طيبــة اإلمــام.
• احلادثة الثالثة: قرابة الساعة 20:30 ألقى طريان النظام املروحي ألغاماً حبرية عدة على منطقة سكنية يف مدينة طيبة اإلمام.
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قوات النظام السوري  القوات الروسية فصائل املعارضة املسلحة

http://sn4hr.org/arabic/tag/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1/
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مدينة كفر زيتا، الثالاثء 3/كانون الثاين/ 2017  
ســجلنا فيهــا 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 8:00 قصفــت طائــرات اثبتــة اجلنــاح اتبعــة للنظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى منطقــة ســكنية 

يف مدينــة كفــر زيتــا. 
احلادثة الثانية: قرابة الساعة 20:30 ألقى طريان النظام املروحي ألغاماً حبرية عدة على منطقة سكنية يف مدينة كفر زيتا. 

مدينة حلفااي، الثالاثء 3/كانون الثاين/ 2017  
ســجلنا فيهــا خرقــني ارتكبتهمــا قــوات النظــام الســوري، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش 

فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام. 
احلادثة األوىل: قرابة الساعة 20:00 قصفت قوات النظام السوري عدة قذائف هاون على منطقة سكنية يف املدينة. 

احلادثــة الثانيــة: قرابــة الســاعة 23:30 قصفــت طائــرات اثبتــة اجلنــاح اتبعــة للنظــام الســوري عــدة صواريــخ علــى منطقــة 
ســكنية يف املدينــة. 

قرية بطيش، الثالاثء 3/كانون الثاين/ 2017  
قرابــة الســاعة 23:30 قصفــت طائــرات اثبتــة اجلنــاح اتبعــة للنظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى منطقــة ســكنية يف قريــة بطيــش، 

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

قرية اجلابرية، الثالاثء 3/ كانون الثاين/ 2017  
قرابــة الســاعة 12:05 قصفــت مدفعيــة قــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى منطقــة ســكنية يف قريــة اجلابريــة، ختضــع القريــة 

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

بلدة اللطامنة، الثالاثء 3/ كانون الثاين/ 2017  
قرابــة الســاعة 1:00 قصفــت مدفعيــة قــوات النظــام الســوري قذائــف مدفعيــة عــدة علــى منطقــة ســكنية يف بلــدة اللطامنــة. ختضــع 

البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
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بلدة مورك، األربعاء 4/ كانون الثاين/ 2017 
ســجلنا فيها 3 خروق ارتكبتها قوات النظام الســوري، ختضع البلدة لســيطرة فصائل املعارضة املســلحة وال وجود لتنظيم داعش 

فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
• احلادثة األوىل: قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة للنظام السوري صباحاً صواريخ عدة على منطقة سكنية يف بلدة مورك. 

• احلادثة الثانية: ألقى طريان النظام املروحي براميل متفجرة عدة صباحاً على منطقة سكنية يف بلدة مورك. 
• احلادثة الثالثة: قصفت مدفعية النظام السوري مساًء قذائف مدفعية عدة على منطقة سكنية يف بلدة مورك. 

بلدة اللطامنة، 4/ كانون الثاين/ 2017
ســجلنا فيهــا خرقــني ارتكبتهمــا قــوات النظــام الســوري، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش 

فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
احلادثة األوىل: قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة للنظام السوري صواريخ عدة على منطقة سكنية يف بلدة اللطامنة. 

احلادثة الثانية: قصفت مدفعية النظام السوري قذائف مدفعية عدة على منطقة سكنية يف بلدة اللطامنة.

مدينة طيبة اإلمام، األربعاء 4/ كانون الثاين/ 2017
ســجلنا فيهــا 4 خــروق ارتكبتهــا قــوات النظــام الســوري. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم 

داعــش فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
احلادثــة األوىل: قصفــت مدفعيــة قــوات النظــام الســوري عصــراً قذائــف مدفعيــة عــدة علــى منطقــة ســكنية يف بلــدة طيبــة اإلمــام 

مبحافظــة محــاة.
احلادثة الثانية: قصفت رامجة صواريخ اتبعة للنظام السوري صواريخ عدة على منطقة سكنية يف املدينة.  

احلادثة الثالثة: صباحاً قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة للنظام السوري صواريخ عدة على منطقة سكنية يف املدينة. 
احلادثة الرابعة: ألقى اطريان النظام املروحي صباحاً ألغاماً حبرية عدة على منطقة سكنية يف املدينة.

قرية الصياد، األربعاء 4/ كانون الثاين/ 2017
ألقــى طــريان النظــام املروحــي صباحــاً عــدة براميــل متفجــرة علــى منطقــة ســكنية يف قريــة الصيــاد، ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل 

املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
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مدينة كفر زيتا، األربعاء 4/كانون الثاين/ 2017
ســجلنا فيهــا 3 خــروق ارتكبتهــا قــوات النظــام الســوري. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم 

داعــش فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
احلادثة األوىل: قصفت مدفعية النظام السوري قذائف مدفعية عدة على منطقة سكنية يف مدينة كفر زيتا. 

احلادثة الثانية: قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة للنظام السوري صواريخ عدة على منطقة سكنية يف مدينة كفر زيتا. 
احلادثة الثالثة: ألقى طريان النظام املروحي صباحاً براميل متفجرة عدة على منطقة سكنية يف مدينة كفر زيتا مبحافظة محاة.

قرية حلااي: األربعاء 4/ كانون الثاين/ 2017
صباحــاً قصفــت طائــرات اثبتــة اجلنــاح اتبعــة للنظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى منطقــة ســكنية يف قريــة حلــااي، ختضــع القريــة 

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

قرية الزكاة: األربعاء 4/كانون الثاين/ 2017
ســجلنا فيهــا خرقــني ارتكبتهمــا قــوات النظــام الســوري، ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش 

فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
• احلادثة األوىل: صباحاً قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة للنظام السوري صواريخ عدة على منطقة سكنية يف قرية الزكاة. 

• احلادثة الثانية: عصراً قصفت مدفعية قوات النظام السوري قذائف مدفعية عدة على منطقة سكنية يف قرية الزكاة.

قرية الدالك، األربعاء 4/ كانون الثاين/ 2017
قصفــت مدفعيــة قــوات النظــام الســوري عصــراً قذائــف مدفعيــة عــدة علــى منطقــة ســكنية يف قريــة الــدالك، ختضــع القريــة لســيطرة 

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

قرية عيدون، األربعاء 4/ كانون الثاين/ 2017
قصفــت مدفعيــة النظــام الســوري عصــراً قذائــف مدفعيــة عــدة علــى منطقــة ســكنية يف قريــة عيــدون، ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل 

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

قرية حر بنفسه، األربعاء 4/ كانون الثاين/ 2017
قصفــت مدفعيــة النظــام الســوري عصــراً قذائــف مدفعيــة عــدة علــى منطقــة ســكنية يف قريــة حــر بنفســه، ختضــع القريــة لســيطرة 

فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
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قرية القنطرة، األربعاء 4/ كانون الثاين/ 2017
قصفــت مدفعيــة النظــام الســوري عصــراً قذائــف مدفعيــة عــدة علــى منطقــة ســكنية يف قريــة القنطــرة، ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل 

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

مدينة طيبة اإلمام، اخلميس 5/ كانون الثاين/ 2017 
ســجلنا فيهــا خرقــني ارتكبتهمــا قــوات النظــام الســوري، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش 

فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام. 
احلادثة األوىل: قصفت مدفعية النظام السوري عصراً قذائف مدفعية عدة على منطقة سكنية يف املدينة. 
احلادثة الثانية: قصفت رامجة صواريخ النظام السوري عصراً صواريخ عدة على منطقة سكنية يف املدينة. 

قرية حلااي، اخلميس 5/ كانون الثاين/ 2017 
قصفــت مدفعيــة النظــام الســوري قذائــف مدفعيــة عــدة علــى منطقــة ســكنية يف قريــة حلــااي، ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل املعارضــة 

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

قرية بطيش، اخلميس 5/ كانون الثاين/ 2017 
قصفــت مدفعيــة النظــام الســوري قذائــف مدفعيــة عــدة علــى منطقــة ســكنية يف قريــة بطيــش، ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل 

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

مدينة حلفااي، اخلميس 5/ كانون الثاين/ 2017
عصــر اخلميــس قصفــت مدفعيــة النظــام الســوري قذائــف مدفعيــة عــدة علــى منطقــة ســكنية يف مدينــة حلفــااي، ختضــع املدينــة 

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

قرية الزوار، اجلمعة 6/ كانون الثاين/ 2017 
صبــاح اجلمعــة قصفــت طائــرات اثبتــة اجلنــاح اتبعــة للنظــام الســوري صباحــاً صواريــخ عــدة علــى منطقــة ســكنية يف قريــة الــزوار، 

ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
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قرية الناصرية، اجلمعة 6/ كانون الثاين/ 2017 
عصــر اجلمعــة قصفــت قــوات النظــام الســوري عــدة قذائــف هــاون علــى منطقــة ســكنية يف قريــة الناصريــة، ختضــع القريــة لســيطرة 

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

قرية الزكاة، اجلمعة 6/ كانون الثاين/ 2017 
قصفــت مدفعيــة النظــام الســوري عصــر اجلمعــة قذائــف مدفعيــة عــدة علــى منطقــة ســكنية يف قريــة الــزكاة، ختضــع القريــة لســيطرة 

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

قرية بطيش، اجلمعة 6/ كانون الثاين/ 2017 
قصفــت مدفعيــة النظــام الســوري عصــر اجلمعــة قذائــف مدفعيــة عــدة علــى منطقــة ســكنية يف قريــة بطيــش، ختضــع القريــة لســيطرة 

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

حمافظة محص:
مدينة الرسنت، األربعاء 4/ كانون الثاين/ 2017 

قصفــت قــوات النظــام الســوري عصــر األربعــاء عــدة قذائــف هــاون علــى منطقــة ســكنية يف مدينــة الرســنت، ختضــع املدينــة لســيطرة 
فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

مدينة تلبيسة، األربعاء 4/ كانون الثاين/ 2017
ســجلنا فيهــا خرقــني ارتكبتهمــا قــوات النظــام الســوري، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم جبهــة 

فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش فيهــا.
احلادثة األوىل: قرابة الساعة 23:44 قصفت قوات النظام السوري عدة قذائف هاون على منطقة سكنية يف مدينة تلبيسة. 

احلادثــة الثانيــة: قرابــة الســاعة 23:45 اســتخدمت قــوات النظــام الســوري الرشاشــات الثقيلــة مســتهدفة منطقــة ســكنية يف 
مدينــة تلبيســة. 

مدينة تلدو، اجلمعة 6/كانون الثاين/ 2017
قرابــة الســاعة 11:45 قصفــت مدفعيــة النظــام الســوري قذائــف مدفعيــة عــدة علــى منطقــة ســكنية يف مدينــة تلــدو. ختضــع املدينــة 

لســيطرة مشــركة بــني جبهــة فتــح الشــام وفصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا.
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بلدة الغنطو، اجلمعة 6/ كانون الثاين/ 2017
قرابــة الســاعة 20:15 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة للنظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى منطقــة ســكنية يف بلــدة الغنطــو. ختضــع 

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

حمافظة درعا:
قرية زمرين، الثالاثء 3/ كانون الثاين/ 2017 

قرابة الســاعة 1:00 اســتخدمت قوات النظام الســوري الرشاشــات اخلفيفة واملتوســطة على جبهة لفصائل املعارضة املســلحة يف 
قريــة زمريــن، كمــا قامــت فصائــل املعارضــة املســلحة ابلــردِّ علــى مصــادر إطــالق النــار مســتخدمة الرشاشــات اخلفيفــة واملتوســطة. 

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

بلدة كفر مشس، الثالاثء 3/ كانون الثاين/ 2017
قرابــة الســاعة 6:00 قصفــت مدفعيــة النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى منطقــة ســكنية يف بلــدة كفــر مشــس، ختضــع البلــدة 

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

قرية كفر انسج، الثالاثء 3/كانون الثاين/ 2017
قرابــة الســاعة 19:00 قصفــت مدفعيــة النظــام الســوري قذائــف مدفعيــة عــدة علــى منطقــة ســكنية يف قريــة كفــر انســج، ختضــع 

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

حمافظة ريف دمشق: 
مدينــة الزبــداين، اجلمعــة 6/ كانــون الثــاين/ 2017. ســجلنا 3 خــروق ارتكبتهــا قــوات النظــام الســوري وميليشــيات حــزب هللا 
اللبنــاين التابعــة هلــا، ختضــع املنطقــة املســتهدفة لســيطرة فصيــل أحــرار الشــام أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود فيهــا لتنظيــم 

جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش.
• احلادثــة األوىل: قرابــة الســاعة 12:57 قصفــت قــوات النظــام الســوري املتمركــزة يف حاجــز اجلســر داخــل مدينــة الزبــداين مــن 

جهــة الغــرب قذائــف عــدة مســتهدفة وســط املدينــة. 
• احلادثــة الثانيــة: قرابــة الســاعة 1:03 قصفــت قــوات النظــام الســوري املتمركــزة يف حاجــز اجلســر داخــل مدينــة الزبــداين مــن 

جهــة الغــرب عــدة قذائــف مســتهدفة وســط املدينــة. 
• احلادثــة الثالثــة: قرابــة الســاعة 1:15 قصفــت قــوات النظــام الســوري املتمركــزة يف حاجــز األاتســي يف اجلبــل املطــلُّ علــى املدينــة 

مــن جهــة الغــرب عــدة قذائــف مســتهدفة وســط املدينــة. 
حاجزي األاتسي واجلسر ُتسيطر عليهما قوات النظام السوري إضافة إىل ميليشيات حزب هللا اللبناين. 
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بلــدة مضــااي، اجلمعــة 6/ كانــون الثــاين/ 2017 ســجلنا 3 خــروق ارتكبتهــا قــوات النظــام الســوري وميليشــيات حــزب هللا اللبنــاين 
التابعــة هلــا. ختضــع املنطقــة املســتهدفة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود فيهــا لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش.

احلادثــة األوىل: قرابــة الســاعة 12:56 قصفــت قــوات النظــام الســوري املتمركــزة يف حاجــز األاتســي يف جبــل مطــلٍّ علــى البلــدة 
عــدة قذائــف مســتهدفة البلــدة وقــَت خــروج املصلــني مــن صــالة اجلمعــة.

احلادثــة الثانيــة: قرابــة الســاعة 13:00 قصفــت قــوات النظــام الســوري املتمركــزة يف حاجــز األاتســي يف جبــل مطــلٍّ علــى البلــدة 
عــدة قذائــف مدفعيــة وهــاون مســتهدفة البلــدة وقــَت خــروج املصلــني مــن صــالة اجلمعــة.

احلادثــة الثالثــة: قرابــة الســاعة 13:10 قصفــت قــوات النظــام الســوري املتمركــزة يف حاجــز األاتســي يف جبــل مطــلٍّ علــى البلــدة 
عــدة قذائــف مدفعيــة وهــاون مســتهدفة البلــدة.

أدى القصف إىل مقتل شخص واحد إضافة إىل إصابة عدة أشخاص آخرين. 

بلدة مضااي، 5/ كانون الثاين/ 2017 
أطلــق عناصــر حــزب هللا اللبنــاين املتمركــزون يف نقظــة ُمطلــة علــى طلعــة الوزيــر يف بلــدة مضــااي الرصــاَص علــى أحــد عناصــر فصائــل 
املعارضــة املســلحة؛ مــا أدى إىل مقتلــه. ختضــع املنطقــة املســتهدفة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود فيهــا لتنظيــم 

جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش.

مدينة حرستا، 5/ كانون الثاين/ 2017
قرابــة الســاعة 13:00 قصفــت قــوات النظــام الســوري قذيفــة هــاون قــرب ســيارة إســعاف تتبــع منظومــة شــام اإلســافية؛ مــا أدى 
إىل مقتــل مــدين وإصابــة آخريــن جبــراح، إضافــة إىل أضــرار ماديــة يف ســيارة اإلســعاف. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة 

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

حمافظة حلب:
بلدة الزربة، الثالاثء 3/ كانون الثاين/ 2017

عــدة  قذائــف  الســوري  النظــام  قــوات  مدفعيــة  قصفــت  الثــالاثء  ظهــر 
مســتهدفة احملطــة الكهرابئيــة يف بلــدة الزربــة بريــف حلــب اجلنــويب الغــريب؛ 
فيهــا.  املوجــودة  الكهرابئيــة واحملــوالت  األعمــدة  دمــار يف  أدى إىل  مــا 
ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود فيهــا لتنظيــم 

جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eVJrdWI4UGR3amc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cjR1MGZrNTV3OUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dEx5Y2F5YTJFVDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UnZSZUhYMnhab1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UkhycjVTeElyU2M/view
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قرية العيس، األربعاء 4/ كانون الثاين/ 2017
أدى انفجــار لغــم أرضــي مــن خملفــات قــوات النظــام الســوري شــرق قريــة العيــس بريــف حلــب اجلنــويب، إىل مقتــل شــخص واحــد. 

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

قرية القامسية، اخلميس 5/ كانون الثاين/ 2017
مســاء اخلميــس قصفــت طائــرات النظــام الســوري اثبتــة اجلنــاح ابلصواريــخ 
قريــة القامسيــة بريــف حلــب الغــريب؛ مســتهدفة فــرن القريــة؛ مــا أدى إىل 
القريــة لســيطرة فصائــل املعارضــة  دمــاره وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع 

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

قرية تل حطاابت، اخلميس 5/ كانون الثاين/ 2017
مســاء اخلميــس قصفــت طائــرات النظــام الســوري اثبتــة اجلنــاح ابلصواريــخ األجــزاء الشــمالية مــن قريــة تــل حطــاابت بريــف حلــب 

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

قرية النعمانية، اخلميس 5/ كانون الثاين/ 2017
مســاء اخلميــس قصفــت طائــرات النظــام الســوري اثبتــة اجلنــاح ابلصواريــخ األجــزاء الشــمالية الغربيــة مــن قريــة النعمانيــة بريــف 
حلــب اجلنــويب. ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود فيهــا لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش.

بلدة حيان، اخلميس 5/ كانون الثاين/ 2017
عصــر اخلميــس قصفــت مدفعيــة قــوات النظــام الســوري املتمركــزة يف منطقــة حنــدرات قذائــف مدفعيــة عــدة مســتهدفة بلــدة حيــان 
بريــف حلــب الشــمايل عنــد الطريــق املــؤدي إىل بلــدة بيانــون. ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود فيهــا 

لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش.

بلدة خان العسل، اخلميس 5/ كانون الثاين/ 2017
ظهــر اخلميــس قصفــت مدفعيــة قــوات النظــام الســوري املتمركــزة يف مجعيــة الزهــراء قذائــف عــدة مســتهدفة بلــدة خــان العســل بريــف 
حلــب الغــريب عنــد الطريــق املــؤدي إىل بلــدة كفــر انهــا. ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود فيهــا لتنظيــم 

جبهــة فتــح الشــام أو تنظيــم داعــش.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0blpMNDlNZ2Y2ODA/view
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بلدة الزايرة، اخلميس 5/ كانون الثاين/ 2017
فجــر اخلميــس قصفــت مدفعيــة قــوات النظــام الســوري املتمركــزة يف بلــدة احلاضــر قذائــف مدفعيــة عــدة مســتهدفة األجــزاء اجلنوبيــة 
مــن بلــدة الــزايرة بريــف حلــب اجلنــويب. ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود فيهــا لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام 

أو تنظيــم داعــش.

حمافظة إدلب: 
مدينــة خــان شــيخون، الثــالاثء 3/ كانــون الثــاين/ 2017 ســجلنا خرقــني ارتكبتهمــا قــوات النظــام الســوري ختضــع املدينــة 

لســيطرة مشــركة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وال وجــود فيهــا لتنظيــم داعــش:
• احلادثــة األوىل: قرابــة الســاعة 14:15 ألقــى طــريان النظــام املروحــي برميلــني متفجريــن علــى منطقــة البــرية يف األطــراف الشــرقية 

مــن املدينــة ابلقــرب مــن مركــز للدفــاع املــدين. 
• احلادثــة الثانيــة: قرابــة الســاعة 21:00 قصفــت طائــرات اثبتــة اجلنــاح اتبعــة للنظــام الســوري صاروخــاً اســتهدف منطقــة 

اخلــزاانت يف املدينــة.

قرية سكيك، الثالاثء 3/ كانون الثاين/ 2017 
قرابــة الســاعة 21:00 قصفــت طائــرات اثبتــة اجلنــاح اتبعــة للنظــام الســوري ابلصواريــخ قريــة ســكيك بريــف حمافظــة إدلــب 
اجلنــويب. ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام والوجــود لتنظيــم داعــش فيهــا.

مدينة خان شيخون، األربعاء 4/ كانون الثاين/ 2017 
قرابــة الســاعة 15:30 ألقــى طــريان النظــام املروحــي عــدة براميــل متفجــرة علــى منطقــة زراعيــة يف األجــزاء الشــرقية مــن املدينــة، 

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

املنطقة بني قرية سكيك وبلدة التمانعة، األربعاء 4/ كانون الثاين/ 2017
قصفــت مدفعيــة قــوات النظــام الســوري املتمركــزة يف بلــدة معــان يف ريــف محــاة قذائــف عــدة علــى األراضــي الزراعيــة الواقعــة بــني 
قريــة ســكيك وبلــدة التمانعــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب. ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم 

جبهــة فتــح الشــام والوجــود فيهــا لتنظيــم داعــش.
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بلدة التمانعة، اجلمعة 6/ كانون الثاين/ 2017 
قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع للنظــام الســوري ابلصواريــخ مســتهدفاً األطــراف الشــمالية الشــرقية مــن بلــدة التمانعــة بريــف 
حمافظــة إدلــب اجلنــويب، ابلقــرب مــن مركــز لغســيل الســيارات. ختضــع البلــدة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة 

وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام والوجــود فيهــا لتنظيــم داعــش.

اثنياً: القوات الروسية:
حمافظة إدلب:

مدينة خان شيخون، الثالاثء 3/ كانون الثاين/ 2017
قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ منطقــة مدنيــة يف احلــي الشــرقي مــن مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة 
إدلــب اجلنــويب، تســبب القصــف يف مقتــل ســيدة حامــل مــع جنينهــا وإصابــة ثالثــة آخريــن، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــني 

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

بلدة كنصفرة، الثالاثء 3/ كانون الثاين/ 2017
قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مســتهدفاً منــازل مدنيــني يف احلــي الشــمايل مــن بلــدة كنصفــرة يف جبــل 
الزاويــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب. ختضــع البلــدة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام 

والوجــود فيهــا لتنظيــم داعــش. 

مدينة إدلب، الثالاثء 3/كانون الثاين/2017
قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ منطقــة الصناعــة يف مدينــة إدلــب. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــني 

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

قرية الشغر، الثالاثء 3/ كانون الثاين/ 2017
قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ وســط قريــة الشــغر يف مدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب. 

ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام والوجــود فيهــا لتنظيــم داعــش.
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حمافظة محاة:
قرية السرمانية، الثالاثء 3/ كانون الثاين/ 2017 

قرابــة الســاعة 9:30 قصفــت طائــرات اثبتــة اجلنــاح نعتقــد أهنــا روســية صواريــخ عــدة علــى قريــة الســرمانية، ختضــع القريــة لســيطرة 
فصائــل املعارضــة املســلحة وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام. 

اثلثاً: فصائل املعارضة املسلحة:
حمافظة محاة:

مدينة تل سلحب، الثالاثء 3/ كانون الثاين/ 2017
قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات فصائــل املعارضــة املســلحة صواريــخ عــدة علــى مدينــة تــل ســلحب. ختضــع املدينــة لســيطرة 

قــوات النظــام الســوري.

قرية الربيعة، الثالاثء 3/ كانون الثاين/ 2017
قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات فصائــل املعارضــة املســلحة صواريــخ عــدة علــى قريــة الربيعــة، ختضــع القريــة لســيطرة قــوات 

النظــام الســوري.

معسكر جورين، الثالاثء 3/ كانون الثاين/ 2017
قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات فصائــل املعارضــة املســلحة صواريــخ عــدة علــى معســكر جوريــن اخلاضــع لســيطرة قــوات 

النظــام الســوري.

حمافظة حلب:
حي احلمدانية، اخلميس 5/ كانون الثاين/ 2017

ظهــر اخلميــس قصفــت فصائــل املعارضــة املســلحة املتمركــزة يف بلــدة املنصــورة قذائــف صاروخيــة مســتهدفة مشــروع 3000 شــقة 
وضاحيــة األســد يف حــي احلمدانيــة حبلــب. خيضــع احلــي لســيطرة قــوات النظــام الســوري. 
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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 لالتفــاق، الضغــط علــى النظــام 

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

اليت من املفرض أن ترعى اســتقرار االتفاق، ينِســُف مصداقية أية رعاية روســية مســتقبلية.

إىل احلكومة الرتكية:
علــى احلكومــة الركيــة ابعتبارهــا الطــرف اآلخــر الراعــي لوقــف إطــالق النــار متابعــة اخلروقــات األربعــة الــيت مت تســجيلها مــن ِقَبــل 

فصائــل املعارضــة املســلحة، وضمــان عــدم تكرارهــا حفاظــاً علــى جنــاح اهلدنــة.

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