
   إحصائية شاملة وموثقة عن الطائرات الحربية التي تم تدميرها على يد الجيش السوري الحر خالل الثورة السورية

2012 أكتوبر 5 إلى 2012 مارس 7من : مدى اإلحصائية

بيان إحصائي بعدد الطائرات التابعة للجيش النظامي التي أسقطها ودمرها الجيش الحر خالل الثورة السورية)  )                       

 وهي رابضة في مطاراتها21، مقابل تدمير  طائرة في الجو40كان اإلسقاط في الجو هو الغالب في هذه اإلحصائية رغم افتقاد مضادات الصواريخ المتطورة واالعتماد على المضادات التقليدية إذ أسقطت 
من نوع ميغ أو ماشابهها طائرة نفاثة 24 مقابل  طائرة هيلوكبتر37المروحيات نالها النصيب األكبر من نيران الجيش الحر بواقع 

 طائرةثالثون هو األعلى حيث دمرت وأسقطت فيه أغسطس
2012سبعة مارس  في مطار أبو الظهور العسكري بتاريخ إدلبأول طائرة دمرت كانت في محافظة 

 أشهر7تابعة للجيش النظامي في  طائرة عسكرية 61الجيش الحر يسقط ويدمر 
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عدد الطائرات حسب التوثيقعدد الطائرات حسب الشهرColumn1عدد الطائرات حسب المحافظة
عدد الطائرات حسب 

النوع
عدد الطائرات حسب 

مكان الضرب
 طائرة21: على األرض طائرة24: نفاثة طائرات8: الطائرات غير الموثقة بالفيديو والصورطائرة واحدة: مارسطائرة واحدة: درعا

 طائرة40: في الجو طائرة37: مروحية طائرة53: الطائرات الموثقة بالفيديو والصورثالث طائرات: يونيوطائرة واحدة: حمص

 طائرات4: أكتوبر طائرات3: دمشق

 طائرات8: يوليو طائرات3: حماة

 طائرة15: سبتمبر طائرات5: ريف دمشق

 طائرة30: أغسطس طائرات6حلب 

 طائرات10: دير الزور

 طائرة32: إدلب 

مكان ضربهانوع الطائرةمقطع الفيديوالتاريخالمدينةالمحافظة

3/7/2012أبو الظهورإدلب

http://www.youtube.com/watch?v=l_rbL

b3X_y0على األرضمروحية

6/4/2012الشعيطاتدير الزور

http://www.youtube.com/watch?v=Q6fY

NYZ7QV4&fb_source=messageفي الجومروحية

6/26/2012معردبسةإدلب

http://www.youtube.com/watch?v=HjzvJ

tjHX_Y&fb_source=messageفي الجومروحية

6/28/2012خان السبلإدلب

http://www.youtube.com/watch?v=8kprF

hixQqY&fb_source=messageفي الجومروحية

7/4/2012كويرسحلب

http://www.youtube.com/watch?v=qeyiD

wBNppIفي الجومروحية

7/5/2012الريف الشرقيدير الزور

http://www.youtube.com/watch?v=AxwF

UmFaM0g&fb_source=messageفي الجومروحية

7/5/2012المحطةحمص

http://www.youtube.com/watch?v=DfXX

kRgAIGo&fb_source=messageفي الجومروحية

7/10/2012خان شيخونإدلب

http://www.youtube.com/watch?v=dweX

NOSQCZ0&fb_source=messageفي الجومروحية

7/13/2012الراميإدلب

http://www.youtube.com/watch?v=RxN

Xjcfcs48في الجومروحية

7/16/2012إعزازحلب

http://www.youtube.com/watch?v=jMBa

3gYuyAkفي الجومروحية

7/27/2012معضمية الشامريف دمشق

http://www.youtube.com/watch?v=6tYP

YAWXL6c&fb_source=messageفي الجومروحية

في الجومروحية7/31/2012http://youtu.be/V23Z2mSlbRYعربينريف دمشق

8/12/2012الفردوسحلب

http://www.youtube.com/watch?v=9Hhu

YA0pqf4في الجومروحية

 أو الصور من التي تم إسقاطها أو تدميرها طائرة بالفيديو35توثيق تم 



8/13/2012الموحسندير الزور

http://www.youtube.com/watch?v=gTVp

9zUPWTYفي الجونفاثة

في الجومروحية8/20/2012الحراكدرعا

في الجونفاثة8/22/2012حي الميسرحلب

في الجومروحية8/23/2012السقيلبيةحماة

8/24/2012البوكمالدير الزور

http://www.youtube.com/watch?v=D_U

XL3UAW7Uفي الجومروحية

8/25/2012معرة مصرينإدلب

http://www.youtube.com/watch?v=unZS

WrAwaZ4في الجونفاثة

8/27/2012معرة حرمةإدلب

http://www.youtube.com/watch?v=hViB

qf0q3Fcفي الجونفاثة

8/27/2012جوبردمشق

http://www.youtube.com/watch?v=ZWBf

pgxiq7Mفي الجومروحية

8/29/2012تفتنازإدلب

http://www.youtube.com/watch?v=_95P

A-fL0Ys&feature=youtu.beعلى األرضمروحية

8/29/2012تفتنازإدلب

http://www.youtube.com/watch?v=_95P

A-fL0Ys&feature=youtu.beعلى األرضمروحية

8/29/2012تفتنازإدلب

http://www.youtube.com/watch?v=_95P

A-fL0Ys&feature=youtu.beعلى األرضمروحية

8/29/2012تفتنازإدلب

http://www.youtube.com/watch?v=_95P

A-fL0Ys&feature=youtu.beعلى األرضمروحية

8/29/2012تفتنازإدلب

http://www.youtube.com/watch?v=_95P

A-fL0Ys&feature=youtu.beعلى األرضمروحية

8/29/2012تفتنازإدلب

http://www.youtube.com/watch?v=_95P

A-fL0Ys&feature=youtu.beعلى األرضمروحية

8/29/2012تفتنازإدلب

http://www.youtube.com/watch?v=_95P

A-fL0Ys&feature=youtu.beعلى األرضمروحية

8/29/2012تفتنازإدلب

http://www.youtube.com/watch?v=_95P

A-fL0Ys&feature=youtu.beعلى األرضمروحية

8/29/2012تفتنازإدلب

http://www.youtube.com/watch?v=_95P

A-fL0Ys&feature=youtu.beعلى األرضمروحية

8/29/2012تفتنازإدلب

http://www.youtube.com/watch?v=_95P

A-fL0Ys&feature=youtu.beعلى األرضمروحية

8/29/2012أبو الظهورإدلب

http://www.youtube.com/watch?v=0T4M

hMTzaC0&feature=relatedعلى األرضنفاثة

8/29/2012أبو الظهورإدلب

http://www.youtube.com/watch?v=0T4M

hMTzaC0&feature=relatedعلى األرضنفاثة

8/29/2012أبو الظهورإدلب

http://www.youtube.com/watch?v=0T4M

hMTzaC0&feature=relatedعلى األرضنفاثة

8/29/2012أبو الظهورإدلب

http://www.youtube.com/watch?v=0T4M

hMTzaC0&feature=relatedعلى األرضنفاثة

8/29/2012أبو الظهورإدلب

http://www.youtube.com/watch?v=0T4M

hMTzaC0&feature=relatedعلى األرضنفاثة

8/29/2012أبو الظهورإدلب

http://www.youtube.com/watch?v=0T4M

hMTzaC0&feature=relatedعلى األرضنفاثة



8/29/2012أبو الظهورإدلب

http://www.youtube.com/watch?v=0T4M

hMTzaC0&feature=relatedعلى األرضنفاثة

8/29/2012أبو الظهورإدلب

http://www.youtube.com/watch?v=0T4M

hMTzaC0&feature=relatedعلى األرضنفاثة

8/29/2012أبو الظهورإدلب

http://www.youtube.com/watch?v=0T4M

hMTzaC0&feature=relatedعلى األرضنفاثة

8/29/2012أبو الظهورإدلب

http://www.youtube.com/watch?v=0T4M

hMTzaC0&feature=relatedعلى األرضنفاثة

8/30/2012الذيابيةإدلب

http://www.youtube.com/watch?v=MgS

nAKFjAKU&feature=youtu.beفي الجونفاثة

9/4/2012أبو الظهورإدلب

http://www.youtube.com/watch?v=5mIm

dgv_9nQ&feature=shareفي الجونفاثة

9/4/2012ريف حماة الشماليحماة

http://www.youtube.com/watch?v=aFE9

MAZASi0في الجونفاثة

9/4/2012أبو الظهورإدلب

http://www.youtube.com/watch?v=aFE9

MAZASi0في الجومروحية

9/5/2012ريف دمشقريف دمشق

https://www.youtube.com/watch?v=iiEtp

hJ4X8cفي الجومروحية

في الجونفاثة9/6/2012أبو الظهورإدلب

9/8/2012التضامندمشق

https://www.youtube.com/watch?v=Xk9

WsK4p-zMفي الجومروحية

9/12/2012سراقبإدلب

https://www.youtube.com/watch?v=okx

n2LZTnoIفي الجومروحية

9/15/2012دير الزوردير الزور

http://www.youtube.com/watch?v=C_Jx

ypAg4Jc&feature=youtu.beفي الجومروحية

9/20/2012دوماريف دمشق

https://www.facebook.com/photo.php?f

bid=362323873848920&set=a.1253292

50881718.32451.125315864216390&ty

pe=1&theaterفي الجومروحية

9/22/2012األتاربحلب

http://www.youtube.com/watch?v=Lxtd

mxtYx1Uفي الجونفاثة

في الجونفاثة9/26/2012ريف حماةحماة

9/28/2012دير الزوردير الزور

http://www.youtube.com/watch?v=evrs5

P3NfFw&feature=youtu.beفي الجونفاثة

في الجومروحية9/28/2012دير الزوردير الزور

في الجومروحية9/28/2012دير الزوردير الزور

9/29/2012دير الزوردير الزور

http://www.youtube.com/watch?v=z_m5

dSo80bAفي الجونفاثة

في الجومروحية10/2/2012جوبردمشق

10/4/2012كويرسحلب

http://www.youtube.com/watch?v=ik79J

1iL-cwفي الجونفاثة

10/5/2012الموحسندير الزور

http://www.youtube.com/watch?v=B076

JHpC3TAفي الجونفاثة

10/5/2012الغوطة الشرقيةريف دمشق

http://www.youtube.com/watch?v=2TAj

FRQCmEwفي الجومروحية






