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األحد 15 كانون الثاين 2017

318 خرقاً بعَد انقضاء أسبوعني 
على اتفاق أنقرة لوقف إطالق النار

ما اليقل عن 38 شخصاً، 
بينهم 11 طفاًل وجنني قتلوا خالل 

أسبوعني من اتفاق وقف إطالق النار
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: املقدمة. 

اثنياً: امللخص التنفيذي. 
اثلثاً: التفاصيل. 

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات. 
شكر 

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

اخلروقات، عرب انتهاكات ترقى إىل جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب، وقد وثقنا العديد من تلك اجلرائم. 
وهذا ما فعلناه أيضاً يف بياين وقف األعمال العدائية، األول الذي أُقرَّ يف 27/ شباط/ 2016، والثاين يف 12/ أيلول/ 

2016 حيث وثقنا اخلروقات املرتكبة من قبل األطراف املوقعة على هذه البياانت، وكان املنتهك األكرب هلذه البياانت هو 
النظام السوري وحليفه اإليراين، والنظام الروسي.

يف 30/ كانون األول/ 2016 مت اإلعالن عن اتفاقية وقف إطالق انر شامل برعاية روسية - تركية، وأقرَّت األطراف 
املوقعة على البيان، النظام السوري من جهة، وفصائل املعارضة املسلحة من جهة اثنية، وقف كافة اهلجمات املسلحة مبا 

فيها اهلجمات اجلوية وإيقاف عمليات االقتحام والتقدُّم الربي، ومت اسثناء املناطق العسكرية اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش 
)يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(.

يستعرض التقرير كلَّ خرق )عمليات قتالية وعمليات اعتقال( من قبل اجلهات امللتزمة ابتفاقية اهلدنة )النظام السوري 
والروسية، وكذلك فصائل املعارضة املسلحة( وذلك يف املناطق اخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة واملناطق اخلاضعة لسيطرة 

مشرتكة )فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام )وال يشمل التقرير استعراض أية عمليات عسكرية يف املناطق 

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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اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش(، وقد قمنا مبراجعة الصور والفيديوهات اليت وردتنا وحتققنا من صدقيتها عرب برامج خاصة 
لدينا، كما قمنا ابلتحدث مع انجني من اهلجمات أو مع أقرابء للضحااي أو مع شهود عيان على بعض احلوادث.

اإلثنني 2/ كانون الثاين/ 2017 أصدرت فصائل املعارضة املسلحة امللتزمة ابتفاقية وقف إطالق النار بياانً أعلنت فيه 
جتميد املشاورات املرتتبة على اتفاقية وقف إطالق النار رداً على اخلروق اليت ارتكبتها قوات النظام السوري وحليفه اإليراين.

اثنياً: امللخص التنفيذي:
يشمل التقرير اخلروقات اليت مت توثيقها بع انقضاء أسبوعني على اتفاق وقف إطالق النار الذي بدأ حيَِّز التَّنفيذ يوم اجلمعة 

30/ كانون األول/ 2016 وقد بلغت 318 خرقاً عرب عمليات قتالية وعمليات اعتقال. 
نفِّذة:

ُ
تتوزع اخلروق حسب اجلهة امل

ألف: قوات النظام السوري: سجلنا 277 خرقاً تتوزع إىل:
- عمليات قتالية: 257 خرقاً تتوزع حسب احملافظات إىل:

- عمليات اعتقال: 20 خرقاً على يد قوات النظام السوري يتوزعون حسب احملافظات إىل:
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https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0VWNnZXptbWZOc0k
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ابء: القوات الروسية: سجلنا 34 خرقاً، توزعت حسب احملافظات على النحو التايل: 
محاة: 3

حلب: 13
إدلب: 18

جيم: فصائل املعارضة املسلحة: 7 خروق توزعت حسب احملافظات على النحو التايل: 
محاة: 3

حلب: 4 

تسبَّبت هذه اهلجمات يف مقتل 38 شخصاً، هم 33 مدنياً، بينهم 6 سيدات، و11 طفاًل و1 جنني، إضافة إىل 5 من 
مسلحي املعارضة، يتوزعون حسب اجلهة املنفِّذة إىل:

النظام السوري: 19 شخصاً، بينهم 4 أطفال وسيدة، و2 من مسلحي املعارضة. 
القوات الروسية: 19 شخصاً، بينهم 7 أطفال، و5 سيدات، و1 جنني. و3 من مسلحي املعارضة.

وقد وردتنا أنباء عن غارات روسية/ سورية استهدفت منطقة وادي بردى اليت ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة مع 
وجود لعناصر من تنظيم جبهة فتح الشام. مل نوردها يف تقريران ألهنا مازالت قيد املتابعة والتحقق نظراً لصعوبة الوصول إىل 

شهود عيان وانشطني إعالميني يف املنطقة.
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اثلثاً: التفاصيل: 
نستعرض يف هذا التقرير اخلروق اجلديدة اليت مت توثيقها يف األسبوع الثاين من دخول اتفاق إطالق النار حيَِّز التَّنفيذ إضافة 

إىل عدة خروق حدثت يف األسبوع األول ومل نذكرها يف تقاريران السابقة ألهنا كانت ماتزال قيد التحقق: 
وثق التقرير 140 خرقاً:

ألف: عمليات قتالية:
أواًل: النظام السوري: 

حمافظة محاة:   
مدينة طيبة اإلمام، السبت 7/كانون الثاين/ 2017 سجلنا فيها ثالثة خروق ارتكبتها قوات النظام السوري، ختضع املدينة 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود لتنظيم داعش فيها أو تنظيم جبهة فتح الشام. 
• احلادثة األوىل: قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري صواريخ عدة على مدينة طيبة اإلمام. 

• احلادثة الثانية: قصفت رامجة صواريخ اتبعة للنظام السوري صواريخ عدة على أحياء سكنية يف مدينة طيبة اإلمام.
• احلادثة الثالثة: قصفت مدفعية النظام السوري عدة قذائف على منطقة سكنية يف مدينة طيبة اإلمام.

مدينة حلفااي، السبت 7/كانون الثاين/ 2017 سجلنا فيها 3 خروق ارتكبتها قوات النظام السوري، ختضع املدينة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة وال وجود لتنظيم داعش فيها أو تنظيم جبهة فتح الشام. 

احلادثة األوىل: قصفت مدفعية النظام السوري عدة قذائف على منطقة سكنية يف املدينة. 
احلادثة الثانية: قصفت رامجة صواريخ اتبعة للنظام السوري عدة صواريخ على منطقة سكنية يف املدينة. 

احلادثة الثالثة: مساء السبت قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري عدة صواريخ على أحياء سكنية يف املدينة.
 

قرية لطمني، السبت 7/ كانون الثاين/ 2017 
قرابة الساعة 12:30 ألقى طريان النظام املروحي ألغاماً حبرية عدة على منطقة سكنية يف قرية لطمني، ختضع القرية لسيطرة 

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

بلدة مورك، السبت 7/ كانون الثاين/ 2017 سجلنا خرقني ارتكبتهما قوات النظام السوري، ختضع البلدة لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة وال وجود لتنظيم داعش فيها أو تنظيم جبهة فتح الشام.

*

* http://sn4hr.org/arabic/?p=7315

http://sn4hr.org/arabic/?p=7323

http://sn4hr.org/arabic/?p=7346

http://sn4hr.org/arabic/?p=7332

http://sn4hr.org/arabic/?p=7365

http://sn4hr.org/arabic/?p=7315
http://sn4hr.org/arabic/?p=7323
http://sn4hr.org/arabic/?p=7346
http://sn4hr.org/arabic/?p=7332
http://sn4hr.org/arabic/?p=7365
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• احلادثة األوىل: قرابة الساعة 10:45 قصفت مدفعية النظام السوري قذائف مدفعية عدة على منطقة سكنية يف بلدة 
مورك.

• احلادثة الثانية: قرابة الساعة 12:00 ألقى طريان النظام املروحي براميل متفجرة عدة على منطقة سكنية يف بلدة مورك. 

قرة حلااي السبت 7 /كانون الثاين/2017 سجلنا 3 خروق ارتكبتها قوات النظام السوري، ختضع البلدة لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة وال وجود لتنظيم داعش فيها أو تنظيم جبهة فتح الشام. 

احلادثة األوىل: مساء قصفت مدفعية النظام السوري عدة قذائف على منطقة سكنية يف املدينة. 
احلادثة الثانية: قصفت رامجة صواريخ اتبعة للنظام السوري عدة صواريخ على منطقة سكنية يف املدينة. 

احلادثة الثالثة: قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري عدة صواريخ على أحياء سكنية يف املدينة.

قرية الزوار، السبت 7/ كانون الثاين/ 2017 سجلنا خرقني ارتكبتهما قوات النظام السوري، ختضع البلدة لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة وال وجود لتنظيم داعش فيها أو تنظيم جبهة فتح الشام. 

احلادثة األوىل: قصفت مدفعية النظام السوري عدة قذائف على منطقة سكنية يف القرية. 
احلادثة الثانية: مساء قصفت رامجة صواريخ اتبعة للنظام السوري عدة صواريخ على منطقة سكنية يف القرية. 

قرية عيدون، السبت 7/ كانون الثاين/ 2017
مساء قصفت مدفعية النظام السوري قذائف مدفعية عدة على منطقة سكنية يف قرية عيدون، ختضع القرية لسيطرة فصائل 

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

قرية الدالك، السبت 7/ كانون الثاين/ 2017
مساء قصفت مدفعية النظام السوري قذائف مدفعية عدة على منطقة سكنية يف قرية الدالك، ختضع القرية لسيطرة فصائل 

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

منطقة مزارع سنجار، السبت 7/ كانون الثاين/ 2017
مساء قصفت مدفعية النظام السوري قذائف مدفعية عدة على منطقة مزارع سنجار، ختضع املنطقة لسيطرة فصائل املعارضة 

املسلحة وال وجود لتنظيم جبهة فتح الشام أو تنظيم داعش فيها.
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مدينة كفر زيتا، األحد 8/ كانون الثاين/ 2017، سجلنا خرقني ارتكبتهما قوات النظام السوري، ختضع املدينة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة وال وجود لتنظيم داعش فيها أو تنظيم جبهة فتح الشام. 

احلادثة األوىل: صباحاً قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري صواريخ عدة على منطقة سكنية يف مدينة كفر زيتا. 
احلادثة الثانية: قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري صواريخ عدة على منطقة سكنية يف مدينة كفر زيتا.

بلدة اللطامنة، األحد 8/ كانون الثاين/ 2017 سجلنا 3 خروق ارتكبتها قوات النظام السوري، ختضع البلدة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة وال وجود لتنظيم داعش فيها أو تنظيم جبهة فتح الشام.

احلادثة األوىل:صباحاً قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري صواريخ عدة على منطقة سكنية يف بلدة اللطامنة. 
احلادثة الثانية: مساء قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري صواريخ عدة على منطقة سكنية يف بلدة اللطامنة.

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

قرية الدمينة، األحد 8/ كانون الثاين/ 2017
مساء قصفت مدفعية النظام السوري قذائف مدفعية عدة على قرية الدمينة، ختضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة 

وال وجود لتنظيم جبهة فتح الشام أو تنظيم داعش فيها.

قرية الشنكية، األحد 8/ كانون الثاين/ 2017
مساء قصفت مدفعية النظام السوري قذائف مدفعية عدة على قرية الشنكية، ختضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة 

وال وجود لتنظيم جبهة فتح الشام أو تنظيم داعش فيها.
قرية عيدون، األحد 8/ كانون الثاين/ 2017

مساء قصفت مدفعية النظام السوري قذائف مدفعية عدة على قرية عيدون، ختضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة 
وال وجود لتنظيم جبهة فتح الشام أو تنظيم داعش فيها.

قرية الدالك، األحد 8/ كانون الثاين/ 2017
مساء قصفت مدفعية النظام السوري قذائف مدفعية عدة على قرية الدالك، ختضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة 

وال وجود لتنظيم جبهة فتح الشام أو تنظيم داعش فيها.
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قرية التلول احلمر، األحد 8/ كانون الثاين/ 2017
مساء قصفت مدفعية النظام السوري قذائف مدفعية عدة على قرية التلول احلمر، ختضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة 

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

منطقة مزارع سنجار، األحد 8/ كانون الثاين/ 2017
مساء قصفت مدفعية النظام السوري قذائف مدفعية عدة على منطقة مزارع سنجار، ختضع املنطقة لسيطرة فصائل املعارضة 

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

مدينة طيبة اإلمام، الثالاثء 10/ كانون الثاين/ 2017 سجلنا خرقني ارتكبتهما قوات النظام السوري. ختضع املدينة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود لتنظيم داعش فيها أو تنظيم جبهة فتح الشام.

احلادثة األوىل: قصفت مدفعية قوات النظام السوري عصراً قذائف مدفعية عدة على منطقة سكنية يف املدينة.  
احلادثة الثانية: قصفت رامجة صواريخ اتبعة للنظام السوري صواريخ عدة على منطقة سكنية يف املدينة.  

قرية الناصرية، الثالاثء 10/ كانون الثاين/ 2017 سجلنا 3 خروق ارتكبتها قوات النظام السوري، ختضع القرية لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة وال وجود لتنظيم جبهة فتح الشام أو تنظيم داعش فيها.

• احلادثة األوىل: قصفت مدفعية النظام السوري عصراً قذائف مدفعية عدة على منطقة سكنية يف قرية الناصرية. 
• احلادثة الثانية: قصفت رامجة صواريخ اتبعة للنظام السوري عصراً صواريخ عدة على منطقة سكنية يف قرية الناصرية. 

• احلادثة الثالثة: صباحاً قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري صواريخ عدة على منطقة سكنية يف قرية الناصرية. 

بلدة اللطامنة، الثالاثء 10/ كانون الثاين/ 2017 سجلنا خرقني ارتكبتهما قوات النظام السوري، ختضع البلدة لسيطرة 
املعارضة املسلحة وال وجود لتنظيم جبهة فتح الشام أو جبهة داعش فيها.

• احلادثة األوىل: صباحاً قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري صواريخ عدة على منطقة سكنية. 
• احلادثة الثانية: مساء قصفت مدفعية النظام السوري قذائف مدفعية عدة على منطقة سكنية. 
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قرية حلااي، الثالاثء 10/ كانون الثاين/ 2017
صباحاً قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري صواريخ عدة على منطقة سكينة يف قرية حلااي، ختضع القرية لسيطرة 

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

قرية الزوار الثالاثء 10/كانون الثاين/2017 سجلنا 3 خروق ارتكبتها قوات النظام السوري، ختضع القرية لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة وال وجود لتنظيم جبهة فتح الشام أو تنظيم داعش فيها.

• احلادثة األوىل: صباحاً قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري صواريخ عدة على منطقة سكنية. 
• احلادثة الثانية: عصراً قصفت مدفعية النظام السوري قذائف مدفعية عدة على منطقة سكنية. 

• احلادثة الثالثة: عصراً قصفت رامجة صواريخ اتبعة للنظام السوري صواريخ عدة على منطقة سكنية يف القرية.  

قرية حلااي، األربعاء 11/ كانون الثاين/ 2017
قصفت مدفعية النظام السوري قذائف مدفعية عدة على منطقة سكنية يف قرية حلااي، ختضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة 

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

قرية الزكاة: األربعاء 11/ كانون الثاين/ 2017
 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري صواريخ عدة على منطقة سكنية يف قرية الزكاة. ختضع القرية لسيطرة فصائل 

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

مدينة كفر زيتا، األربعاء 11/ كانون الثاين/ 2017
صباحاً قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري صواريخ عدة على منطقة سكنية يف مدينة كفر زيتا، ختضع املدينة 

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

بلدة اللطامنة، األربعاء 11/ كانون الثاين/ 2017 سجلنا خرقني ارتكبتهما قوات النظام السوري، ختضع البلدة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة وال وجود لتنظيم جبهة فتح الشام أو تنظيم داعش فيها.

احلادثة األوىل: صباحاً قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري صواريخ عدة على منطقة زراعية يف بلدة اللطامنة 
مبحافظة محاة.

احلادثة الثانية: صباحاً ألقى طريان مروحي اتبع للنظام السوري ألغاماً حبرية عدة على منطقة زراعية يف بلدة اللطامنة مبحافظة 
محاة.
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مدينة طيبة اإلمام، األربعاء 11/ كانون الثاين/ 2017
صباحاً قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري صواريخ عدة على منطقة سكنية يف مدينة طيبة اإلمام، ختضع املدينة 

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

قرية الناصرية، األربعاء 11/ كانون الثاين/ 2017
صباحاً قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري صواريخ عدة على منطقة سكنية يف قرية الناصرية، ختضع القرية 

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

بلدة مورك، األربعاء 11/ كانون الثاين/ 2017
مساء قصفت مدفعية النظام السوري عدة قذائف على منطقة سكنية يف بلدة مورك، ختضع البلدة لسيطرة فصائل املعارضة 

املسلحة وال وجود لتنظيم فتح الشام أو تنظيم داعش فيها.

قرية معركبة، األربعاء 11/ كانون الثاين/ 2017
مساء قصفت مدفعية النظام السوري عدة قذائف على منطقة سكنية يف قرية معركبة، ختضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة 

املسلحة وال وجود لتنظيم فتح الشام أو تنظيم داعش فيها.

حمافظة ريف دمشق: 
بلدة أواتاي، اخلميس 5/ كانون الثاين/ 2017، مل نوردها يف التقرير السابق ألهنا كانت ما تزال قيد التحقق:

قرابة الساعة 13:25 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري صاروخاً على بلدة أواتاي يف الغوطة الشرقية بريف 
دمشق؛ ما أدى إىل مقتل طفل. ختضع البلدة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم جبهة فتح الشام أو 

تنظيم داعش.
 

بلدة مضااي، األربعاء 11/ كانون الثاين/ 2017، وثقنا خرقني ارتكبتهما قوات النظام السوري. ختضع األجزاء املستهدفة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم جبهة فتح الشام أو تنظيم داعش.

•  احلادثة األوىل: قرابة الساعة 04:18 قصفت قوات النظام السوري صاروخ أرض – أرض ُمستهدفة وسط البلدة. 
• احلادثة الثانية: قرابة الساعة 04:20 قصفت قوات النظام السوري قذائف هاون ُمستهدفة وسط البلدة.
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بلدة مضااي، اخلميس 12/ كانون الثاين/ 2017، وثقنا خرقني ارتكبتهما قوات النظام السوري. ختضع األجزاء املستهدفة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم جبهة فتح الشام أو تنظيم داعش.

احلادثة األوىل: قرابة الساعة 14:00 قصفت مدفعية قوات النظام السوري وميليشيات حزب هللا اللبناين املتمركزة يف حاجز 
األاتسي غرب بلدة مضااي قذيفة استهدفت منزاًل سكنياً قرب املسجد اجلنويب يف البلدة؛ ما أدى إىل أضرار مادية فيه. 

احلادثة الثانية: قرابة الساعة 15:00 قصفت مدفعية قوات النظام السوري وميليشيات حزب هللا اللبناين املتمركزة يف حاجز 
األاتسي غرب بلدة مضااي قذيفة استهدفت املسجد الشمايل يف البلدة؛ ما أدى إىل تضرر صالة التعازي يف الطابق الثاين 

من املسجد أبضرار مادية. 

 
بلدة كفر بطنا، اجلمعة 13/ كانون الثاين/ 2017

قرابة الساعة 11:30 قصفت قوات النظام السوري قرابة 5 قذائف ُمستهدفة مزارع البلدة؛ ما أدى إىل مقتل عدد من 
احليواانت األليفة. ختضع البلدة لسيطرة فيلق الرمحن أحد فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم جبهة فتح الشام أو 

تنظيم داعش.
 

حمافظة حلب:  
بلدة حور، اجلمعة 6/ كانون الثاين/ 2017

مساء اجلمعة قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري ابلصواريخ بلدة حور بريف حلب الغريب عند الطريق املؤدي إىل 
بلدة قبتان اجلبل. ختضع البلدة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم جبهة فتح الشام أو تنظيم داعش.

 

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TjhFNmRZSUhlR0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RzJBeXBuSDVFNnM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0enA2OVZab3dieTA/view
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بلدة تل الضمان، اجلمعة 6/ كانون الثاين/ 2017 وثقنا خرقني ارتكبتهما قوات النظام السوري. ختضع البلدة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم جبهة فتح الشام أو تنظيم داعش.

احلادثة األوىل: عصر اجلمعة قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري ابلصواريخ األجزاء اجلنوبية الغربية من بلدة تل 
الضمان بريف حلب اجلنويب. 

احلادثة الثانية: ظهر اجلمعة قصفت مدفعية النظام السوي املتمركزة يف جبل عزان بقذائف مدفعية األطراف الغربية لبلدة تل 
الضمان بريف حلب اجلنويب. 

 
بلدة أورم الكربى، اجلمعة 6/ كانون الثاين/ 2017

مساء اجلمعة استخدم طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري رشاشاته؛ مستهدفاً بلدة أورم الكربى بريف حلب الغريب 
عند الطريق املؤدي إىل الفوج 46. ختضع البلدة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم جبهة فتح الشام أو 

تنظيم داعش.
 

بلدة اببيص، اجلمعة 6/ كانون الثاين/ 2017
مساء اجلمعة قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري ابلصواريخ حميط جامع اهلادي يف بلدة اببيص بريف حلب 

الغريب؛ مستهدفاً حميط مجعية اهلادي. ختضع البلدة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم جبهة فتح الشام 
أو تنظيم داعش.

 
حي الراشدين، اجلمعة 6/ كانون الثاين/ 2017 

ظهر اجلمعة قصفت مدفعية النظام السوري املتمركزة يف مجعية الزهراء بقذائف املدفعية حميط سوق اجلبس يف حي الراشدين 
مبدينة حلب. خيضع احلي لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم جبهة فتح الشام أو تنظيم داعش.

 
قرية كفر محرة، اجلمعة 6/ كانون الثاين/ 2017

فجر اجلمعة قصفت مدفعية النظام السوري املتمركزة يف مجعية الزهراء بقذائف املدفعية قرية كفر محرة بريف حلب الشمايل 
عند الطريق املؤدي إىل بلدة معارة األرتيق. ختضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم جبهة فتح 

الشام أو تنظيم داعش.
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قرية النعمانية، اجلمعة 6/ كانون الثاين/ 2017
مساء اجلمعة قصفت مدفعية النظام السوري املتمركزة يف قرية العداننية بقذائف املدفعية اجلهة الشمالية من قرية النعمانية 

بريف حلب اجلنويب. ختضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم جبهة فتح الشام أو تنظيم داعش.
 

بلدة كفر انها، السبت 7/ كانون الثاين/ 2017
مساء السبت استخدم طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري الرشاشات؛ مستهدفاً بلدة كفر انها بريف حلب الغريب عند 
الطريق الواصل مع قرية خان العسل. ختضع البلدة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم جبهة فتح الشام 

أو تنظيم داعش.
 

بلدة اببيص، السبت 7/ كانون الثاين/ 2017
فجر السبت قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري ابلصواريخ األطراف الغربية لبلدة اببيض بريف حلب الغريب. 

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

بلدة تل الضمان، السبت 7/ كانون الثاين/ 2017
فجر السبت قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري ابلصواريخ األجزاء الغربية من بلدة تل الضمان بريف حلب 

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

بلدة احلاجب، السبت 7/ كانون الثاين/ 2017
فجر السبت قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري ابلصواريخ األجزاء الشرقية من بلدة احلاجب بريف حلب 

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

قرية القنيطرات، السبت 7/ كانون الثاين/ 2017
فجر السبت قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري ابلصواريخ األجزاء الشرقية من قرية القنيطرات بريف حلب 

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

قرية السمريية، السبت 7/ كانون الثاين/ 2017
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فجر السبت قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري قرية السمريية بريف حلب اجلنويب؛ ُمستهدفاً مدرسة السمريية 
االبتدائية؛ ما أدى إىل أضرار مادية يف بناء املدرسة ومواد إكسائها. ختضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود 

فيها لتنظيم جبهة فتح الشام أو تنظيم داعش.

 
بلدة حيان، األحد 8/ كانون الثاين/ 2017

مساء األحد قصفت مدفعية النظام السوري املتمركزة يف بلدة رتيان بقذائف مدفعية بلدة حيان بريف حلب الشمايل، عند 
الطريق املؤدي إىل مدينة حريتان. ختضع البلدة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم جبهة فتح الشام أو 

تنظيم داعش.
 

منطقة املالح، األحد 8/ كانون الثاين/ 2017
قصفت قوات النظام السوري املتمركزة يف بلدة ابشكوي عدة صواريخ غراد؛ ُمستهدفة مزارع منطقة املالح بريف حلب 

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

قرية كسيبية، األحد 8/ كانون الثاين/ 2017
عصر األحد قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري ابلصواريخ قرية كسيبية بريف حلب اجلنويب، عند الطريق املؤدي 
إىل منطقة اإليكاردا. ختضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم جبهة فتح الشام أو تنظيم داعش.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Rzd5am5wQnhVZHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UmswQnJXY0N1ZW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bFJaUDdUN0l1Q1U/view
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بلدة خان طومان، اإلثنني 9/ كانون الثاين/ 2017
فجر اإلثنني قصفت مدفعية النظام السوري املتمركزة يف جبل احلص قذائف مدفعية؛ ُمستهدفة حميط الصوامع يف بلدة خان 

طومان بريف حلب اجلنويب. ختضع البلدة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم جبهة فتح الشام أو تنظيم 
داعش.

حي الراشدين، اإلثنني 9/ كانون الثاين/ 2017
فجر اإلثنني قصفت مدفعية النظام السوري املتمركزة يف مجعية الزهراء قذائف مدفعية ُمستهدفة منطقة الراشدين اخلامسة يف 
حي الراشدين مبدينة حلب. خيضع احلي لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم جبهة فتح الشام أو تنظيم 

داعش. 

بلدة بيانون، الثالاثء 10/ كانون الثاين/ 2017
ظهر الثالاثء قصفت مدفعية النظام السوري املتمركزة يف بلدة رتيان بقذائف مدفعية بلدة بيانون بريف حلب الشمايل عند 

الطريق املؤدي إىل بلدة حيان. ختضع البلدة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم جبهة فتح الشام أو 
تنظيم داعش.

بلدة معارة األرتيق، الثالاثء 10/ كانون الثاين/ 2017
ظهر الثالاثء قصفت مدفعية النظام السوري املتمركزة يف مجعية الزهراء قذائف مدفعية مستهدفة األجزاء اجلنوبية من بلدة 

معارة األرتيق بريف حلب الشمايل. ختضع البلدة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم جبهة فتح الشام 
أو تنظيم داعش.

قرية كفر حلب، الثالاثء 10/ كانون الثاين/ 2017
فجر الثالاثء قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري، األجزاء الشمالية من قرية كفر حلب بريف حلب الغريب. 

ختضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم جبهة فتح الشام أو تنظيم داعش.
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قرية الشيخ علي، الثالاثء 10/ كانون الثاين/ 2017
فجر الثالاثء قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري ابلصواريخ قرية الشيخ علي بريف حلب الغريب عند الطريق 
املؤدي إىل الفوج 46. ختضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم جبهة فتح الشام أو تنظيم 

داعش.

قرية خان العسل، الثالاثء 10/ كانون الثاين/ 2017
مساء الثالاثء قصفت مدفعية النظام السوري املتمركزة يف كلية املدفعية حبي الراموسة عدة قذائف مدفعية مستهدفة الطريق 

بني قرية خان العسل وبلدة كفر داعل. ختضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم جبهة فتح 
الشام أو تنظيم داعش.

 
قرية قنيطرات، األربعاء 11/ كانون الثاين/ 2017

قصفت مدفعية النظام السوري املتمركزة يف قرية العداننية بقذائف مدفعية األجزاء الغربية من قرية قنيطرات بريف حلب 
اجلنويب. ختضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم جبهة فتح الشام أو تنظيم داعش.

حمافظة إدلب:   
مدينة أبو الظهور، السبت 7/ كانون الثاين/ 2017 سجلنا 4 خروق ارتكبتها قوات النظام السوري. ختضع املدينة لسيطرة 

مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام وال وجود فيها لتنظيم داعش.
• احلادثة األوىل: قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري عدة صواريخ مستهدفاً منطقة السوق الرئيس عند املدخل 

الشمايل للمدينة.
• احلادثة الثانية: قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري عدة صواريخ مستهدفاً سوق اخلضرة وسط املدينة. 

• احلادثة الثالثة: قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري عدة صواريخ مستهدفاً أحياء سكنية يف مدينة أبو الظهور. 
• احلادثة الرابعة: قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري عدة صواريخ مستهدفاً األطراف الشرقية من املدينة. 

وقد تسبب القصف على منطقة السوق يف مقتل 4 مدنيني 
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قرية الرباغيثي، السبت 7/ كانون الثاين/ 2017
قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري عدة صواريخ على قرية الرباغيثي؛ ما أدى إىل مقتل مدنيني اثنني أحدمها 
طفل. ختضع القرية لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام والوجود فيها لتنظيم داعش.

مدينة تفتناز، األحد 8/ كانون الثاين/ 2017 
قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري عدة صواريخ مستهدفاً مشروع زراعي يف أطراف مدينة تفتناز؛ ما أدى إىل 

تدمري املبىن بشكل كامل. ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام والوجود فيها 
لتنظيم داعش.

مدينة خان شيخون، الثالاثء 10/ كانون الثاين/ 2017 سجلنا 3 خروق ارتكبتها قوات النظام السوري. ختضع املدينة 
لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام والوجود فيها لتنظيم داعش.

• احلادثة األوىل: قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري عدة صواريخ ُمستهدفاً مشال املدينة.
• احلادثة الثانية: قرابة الساعة 11:30 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري عدة صواريخ مستهدفاً اجلهة اجلنوبية 

الغربية من املدينة. 
• احلادثة الثالثة: قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري عدة صواريخ مستهدفاً اجلهة الشرقية من املدينة “منطقة 

البرية”. 

بلدة تلعاس، الثالاثء 10/ كانون الثاين/ 2017 
قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري عدة ابلصواريخ أطراف بلدة تلعاس بريف حمافظة إدلب اجلنويب. ختضع 

البلدة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام والوجود فيها لتنظيم داعش.

بلدة التمانعة، الثالاثء 10/ كانون الثاين/ 2017
قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري ابلصواريخ بلدة التمانعة بريف حمافظة إدلب اجلنويب. ختضع البلدة لسيطرة 

مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام والوجود فيها لتنظيم داعش.
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بلدة اهلبيط، الثالاثء 10/ كانون الثاين/ 2017
قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري ابلصواريخ أطراف بلدة اهلبيط بريف حمافظة إدلب اجلنويب. ختضع البلدة 

لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام والوجود فيها لتنظيم داعش.

مدينة جسر الشغور، الثالاثء 10/ كانون الثاين/ 2017 سجلنا خرقني ارتكبتهما قوات النظام السوري. ختضع املدينة 
لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام والوجود فيها لتنظيم داعش.

• احلادثة األوىل: قصفت رامجة صواريخ اتبعة للنظام السوري متمركزة يف بلدة جبورين عدة صواريخ ُمستهدفة األراضي 
الزراعية يف اجلهة الشرقية من املدينة. 

• احلادثة الثانية: قصفت رامجة صواريخ اتبعة للنظام السوري متمركزة يف بلدة جبورين عدة صواريخ ُمستهدفة األراضي 
الزراعية يف اجلهة الغربية من املدينة.

مدينة إدلب، اخلميس 12/ كانون الثاين/ 2017
قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري من طرازSU22  صواريخ مستهدفاً مباين تتبع جليش الفتح )هو جتمع 

لفصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام( ومنازل مدنيني؛ ما أدى إىل إصابة 6 أشخاص. ختضع املدينة لسيطرة 
مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام والوجود فيها لتنظيم داعش.

بلدة حربنوش، اخلميس 12/ كانون الثاين/ 2017
قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري ابلصواريخ مبىن كان سابقاً مقراً عسكرايً لفصائل املعارضة املسلحة. ختضع 

البلدة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام والوجود فيها لتنظيم داعش.

مدينة بنش، اخلميس 12/ كانون الثاين/ 2017 سجلنا خرقني ارتكبتهما قوات النظام السوري ختضع املدينة لسيطرة 
مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام والوجود فيها لتنظيم داعش.

• احلادثة األوىل: قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري عدة صواريخ مستهدفاً سوقاً وسط مدينة بنش؛ ما أدى 
إىل دمار جزئي يف عدة حمالت جتارية وإصابة قرابة 10 أشخاص. 

• احلادثة الثانية: قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري ابلصواريخ احلي الغريب يف املدينة؛ ما أدى إىل إصابة قرابة 
16 شخصاً بعضهم يف حالة خطرة. 



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 18

مدينة تفتناز، اخلميس 12/ كانون الثاين/ 2017
قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري ابلصواريخ األطراف الغربية من املدينة. ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني 

فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام والوجود فيها لتنظيم داعش.

بلدة كفر عويد، اجلمعة 13/ كانون الثاين/ 2017
 قصفت رامجة صواريخ اتبعة لقوات النظام السوري متمركزة يف بلدة جورين بسهل الغاب صواريخ عدة على أحياء سكنية 
يف بلدة كفر عويد يف جبل الزاوية بريف حمافظة إدلب اجلنويب، ما أدى إىل إصابة حنو 3 أشخاص. ختضع البلدة لسيطرة 

مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام والوجود فيها لتنظيم داعش.

بلدة كفر عني، اجلمعة 13/ كانون الثاين/ 2017
قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري ابلصواريخ منطقة املنطار شرق بلدة كفر عني بريف حمافظة إدلب اجلنويب. 

ختضع البلدة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام والوجود فيها لتنظيم داعش.

بلدة كنصفرة، اجلمعة 13/ كانون الثاين/ 2017 
قصفت رامجة صواريخ اتبعة لقوات النظام السوري متمركزة يف بلدة جورين بسهل الغاب صواريخ عدة استهدفت منازل 

سكنية ومبىن املدرسة الريفية يف بلدة كنصفرة. ختضع البلدة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح 
الشام والوجود فيها لتنظيم داعش.

مدينة جسر الشغور، اجلمعة 13/ كانون الثاين/ 2017 سجلنا خرقني ارتكبتهما قوات النظام السوري. ختضع املدينة 
لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام والوجود فيها لتنظيم داعش.

• احلادثة األوىل: قصفت رامجة صواريخ اتبعة لقوات النظام السوري متمركزة يف بلدة جورين بسهل الغاب صواريخ عدة 
استهدفت منازل سكنية يف املدينة. 

• احلادثة الثانية: قصفت رامجة صواريخ اتبعة لقوات النظام السوري متمركزة يف بلدة جورين بسهل الغاب صواريخ عدة 
استهدفت منازل سكنية يف املدينة.
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مدينة خان شيخون، اجلمعة 13/ كانون الثاين/ 2017 
قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري ابلرشاشات الثقيلة األطراف الشمالية ملدينة خان شيخون بريف حمافظة 

إدلب اجلنويب، ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام والوجود فيها لتنظيم 
داعش.

بلدة جباال، اجلمعة 13/ كانون الثاين/ 2017 
قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري ابلصواريخ منازل سكنية وسط بلدة جباال بريف حمافظة إدلب اجلنويب؛ ما 
أدى إىل مقتل سيدة. ختضع البلدة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام والوجود فيها 

لتنظيم داعش.

اثنياً: القوات الروسية:
حمافظة إدلب:  

مدينة سرمني، الثالاثء 10/ كانون الثاين/ 2017
قرابة الساعة 13:05 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مشال مدينة سرمني مستهدفاً مبىن سكنياً؛ ما 
أدى إىل دماره بشكل كامل. ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام والوجود 

فيها لتنظيم داعش.

مدينة تفتناز، األربعاء 11/ كانون الثاين/ 2017
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ منزاًل وسط املدينة؛ ما أدى إىل مقتل 3 عناصر من لواء احلق أحد 

فصائل املعارضة املسلحة. ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام والوجود فيها 
لتنظيم داعش. 
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قرية معارة النعسان، األربعاء 11/ كانون الثاين/ 2017
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ منازل سكنية يف احلي الشرقي؛ ما أدى إىل دمار 3 منازل على 
األقل. ختضع القرية لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام والوجود فيها لتنظيم داعش.

مدينة إدلب، األربعاء 11/ كانون الثاين/ 2017
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ األطراف الشرقية للمدينة من جهة طريق سرمني – إدلب.  ختضع 

املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام والوجود فيها لتنظيم داعش.

مدينة أرحيا، اخلميس 12/ كانون الثاين/ 2017 
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مبىن سكنياً يف جبل األربعني تقطنه عائالت مقاتلني من احلزب 

اإلسالمي الرتكستاين؛ ما أدى إىل مقتل 7 مدنيني )4 أطفال، و3 سيدات). ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل 
املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام والوجود فيها لتنظيم داعش.

مدينة سراقب، اخلميس 12/ كانون الثاين/ 2017 
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ شرق املدينة؛ ما أدى إىل إصابة 3 أشخاص. ختضع املدينة لسيطرة 

مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام والوجود فيها لتنظيم داعش.

بلدة التمانعة، اخلميس 12/ كانون الثاين/ 2017 
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ منطقة املزارع. ختضع البلدة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة 

املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام والوجود فيها لتنظيم داعش.

قرية الدار الكبرية، اخلميس 12/كانون الثاين/ 2017 
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ قرية الدار الكبرية. ختضع القرية لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة 

املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام والوجود فيها لتنظيم داعش.
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قرية الدار الكبرية، اجلمعة 13/ كانون الثاين/ 2017
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ وسط قرية الدار الكبرية؛ ما أدى إىل مقتل مدين واحد. ختضع القرية 

لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام والوجود فيها لتنظيم داعش.

بلدة أورم اجلوز، اجلمعة 13 /كانون الثاين /2017
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مبىن سكنياً يف احلي الشرقي؛ ما أدى إىل مقتل 6 مدنيني بينهم 3 
أطفال وسيدة. ختضع البلدة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام والوجود فيها لتنظيم 

داعش.

بلدة حيش اجلمعة 13/ كانون الثاين/ 2017
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ بلدة حيش. ختضع البلدة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة 

املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام والوجود فيها لتنظيم داعش.

مدينة سراقب، اجلمعة 13/ كانون الثاين/ 2017
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ احلي الشرقي للمدينة. ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل 

املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام والوجود فيها لتنظيم داعش.

قرية آفس، اجلمعة 13/ كانون الثاين/ 2017
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ قرب جتمع للمدارس” اثنوية آفس، ومدرسة الرعاية، ومدرسة املعتمد 
بن عباد”. ختضع القرية لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام والوجود فيها لتنظيم داعش.

حمافظة حلب:  
مدينة دارة عزة، األربعاء 11/ كانون الثاين/ 2017

ظهر األربعاء قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ حميط سوق مدينة دارة عزة بريف حلب الغريب. ختضع 
املدينة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم جبهة فتح الشام أو تنظيم داعش.
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حي الراشدين، األربعاء 11/ كانون الثاين/ 2017
ظهر األربعاء قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ حميط سوق اجلبس يف حي الراشدين مبدينة حلب. 

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

قرية بلنتة، األربعاء 11/ كانون الثاين/ 2017
ظهر األربعاء قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ قرية بلنتة بريف حلب الغريب، عند الطريق املؤدي إىل 

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

بلدة كفرانها، األربعاء 11/ كانون الثاين/ 2017
ظهر األربعاء قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ األجزاء اجلنوبية من بلدة كفر انها بريف حلب الغريب. 

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

مدينة األاترب، األربعاء 11/ كانون الثاين/ 2017
فجر األربعاء قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ األجزاء الشمالية من مدينة األاترب بريف حلب الغريب. 

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

 

https://youtu.be/hpJOmiXR_s8
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0d1pyQmN6c2REblE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0X3ZKak5xWlpxOVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dEpVcVE5d0pVOWc/view
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بلدة حور، األربعاء 11/ كانون الثاين/ 2017
ظهر األربعاء قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ بلدة حور بريف حلب الغريب، عند الطريق املؤدي إىل 
بلدة بشانطرة؛ ما أدى إىل مقتل مدين واحد. ختضع البلدة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم جبهة 

فتح الشام أو تنظيم داعش.
 

بلدة اببيص، األربعاء 11/ كانون الثاين/ 2017
ظهر األربعاء قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ األجزاء الشمالية من بلدة اببيص بريف حلب الغريب؛ 

ما أدى إىل مقتل مدين واحد. ختضع البلدة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود فيها لتنظيم جبهة فتح الشام أو 
تنظيم داعش.

 
اثلثاً: فصائل املعارضة املسلحة:

حمافظة حلب:
حي السبيل، السبت 7/ كانون الثاين/ 2017 

عصر السبت قصفت فصائل املعارضة املسلحة املتمركزة يف ضهرة عبد ربه بقذائف صاروخية حملية الصنع شارع انفع األسود 
يف حي السبيل مبدينة حلب. خيضع احلي لسيطرة قوات النظام السوري.

 
حي اجلميلية، اإلثنني 9/ كانون الثاين/ 2017

قصفت فصائل املعارضة املسلحة املتمركزة يف ضهرة عبد ربه بقذائف صاروخية حملية الصنع حي اجلميلية مبدينة حلب، 
ُمستهدفة حميط مشفى الرسالة. خيضع احلي لسيطرة قوات النظام السوري.

 
حي حلب اجلديدة، الثالاثء 10/ كانون الثاين/ 2017

قصفت فصائل املعارضة املسلحة املتمركزة يف بلدة املنصورة بقذائف صاروخية حملية الصنع حميط مشفى اإلسراء يف حي 
حلب اجلديدة مبدينة حلب؛ ما أدى إىل إصابة حنو 3 أشخاص. خيضع احلي لسيطرة قوات النظام السوري.
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ابء: عمليات االعتقال:
أواًل: النظام السوري: 

حمافظة محاة: 
حي جنوب امللعب، السبت 7/ كانون الثاين/ 2017

اعتقلت قوات النظام السوري ثالثة مدنيني لدى مرورهم من أحد نقاط التفتيش التابعة هلا يف حي جنوب امللعب مبدينة 
محاة، مت اقتيادهم إىل جهة جمهولة ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان.

 
حي األندلس - مدينة محاة، 8/ كانون الثاين/ 2017

اعتقلت قوات النطام السوري مدنياً واحداً إثر مدامهة منزله يف حي األندلس مبدينة محاة، واقتادته إىل جهة جمهولة ابلنسبة 
للشبكة السورية حلقوق اإلنسان.

حمافظة حلب: 
حي السبيل - مدينة حلب، اإلثنني 9/ كانون الثاين/ 2017

اعتقلت قوى األمن اجلوي التابعة لقوات النظام السوري 8 مدنيني يف حميط مسجد الرمحن حبي السبيل يف مدينة حلب. 

حي مساكن هنانو، الثالاثء 10/ كانون الثاين/ 2017 
اعتقلت قوات األمن العسكري التابع لقوات النظام السوري 11 مدنياً من حي مساكن هنانو يف مدينة حلب. 

حمافظة ريف دمشق: 
مدينة التل، األربعاء 11/ كانون الثاين/ 2017

اعتقلت قوات النظام السوري 7 مدنيني إثر محلة دهم واعتقاالت يف مدينة التل مبحافظة ريف دمشق. 

مدينة التل، اخلميس 12/ كانون الثاين/ 2017
اعتقلت قوات النظام السوري 4 مدنيني إثر محلة دهم واعتقاالت يف مدينة التل مبحافظة ريف دمشق. 
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حمافظة دير الزور: 
حي القصور، اجلمعة 13/ كانون الثاين/ 2017

اعتقلت قوى األمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري 11 مدنياً، يف حي القصور مبدينة دير الزور. 

حمافظة احلسكة: 
مدينة احلسكة، اإلثنني 9/ كانون الثاين/ 2017

اعتقلت قوى األمن العسكري التابع لقوات النظام السوري،5  مدنيني يف مدينة احلسكة واقتادهتم إىل جهة جمهولة ابلنسبة 
للشبكة السورية حلقوق اإلنسان.

حمافظة دمشق: 
حي ركن الدين، األحد 8/ كانون الثاين/ 2017

اعتقلت قوات النظام السوري مدنَيني اثنني لدى مرورهم من نقطة تفتيش اتبعة هلا يف حي ركن الدين مبدينة دمشق. 

حي كفرسوسة، اإلثنني 9/ كانون الثاين/ 2017
اعتقلت قوات النظام السوري 5 مدنيني لدى مرورهم من أحد نقاط التفتيش التابعة هلا يف حي كفرسوسة مبدينة دمشق. 

حي الصناعة، األربعاء 11/ كانون الثاين/ 2017
اعتقلت قوات النظام السوري 9 مدنيني إثر محلة دهم واعتقاالت قامت هبا يف أجزاء من حي الصناعة مبدينة دمشق. 

رابعاً: التوصيات:
إىل النظام الروسي:

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

السوري - اإليراين، لاللتزام اجِلدِّي ببنود االتفاق، وإال فإن مصريه سوف يكون الفشل احلتمي.
على القوات الروسية أن ال خترق االتفاق، وأن تتوقف عن قصف املدنيني، وإن تكرار خرق االتفاق من قبل القوات الروسية 

اليت من املفرتض أن ترعى استقرار االتفاق، ينِسُف مصداقية أية رعاية روسية مستقبلية.
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إىل احلكومة الرتكية:
على احلكومة الرتكية ابعتبارها الطرف اآلخر الراعي لوقف إطالق 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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