
مخلفات الذخائر العنقودية
تهديد مفتوح لحياة األجيال القادمة في سوريا

طفــا   518 بينهــم  ســوري  مواطــن   1435 مقتــل 
التــي اســتخدمها  العنقوديــة ومخلفاتهــا  بالذخائــر 

وروســيا الســوري  النظــام 

اإلثنين 30 كانون الثاني 2023

ســــــت نهايـــة حزيــــران  الشـــبكة الســـورية لحقـــوق اإلنســـان، تأسَّ
المفوضيـــــــة  عليهـــا  اعتمـــدت  ُمســـتقلة،  حكوميـــة،  غيـــر   ،2011
الساميــــــــة لحقـــــــوق اإلنســـــــان مصـــــــــدرًا أساسيــــــــــًا فـــي جميــــــع 
تحلياتهـــــا التـــي أصدرتهــــــــــا عـــن حصيلــــة الضحايـــا فـــي ســـوريا.

ــر  ــا إثـ ــي سوريـــــــــــــــ ــة فـ ــر عنقوديـ ــات لذخائـ ــا مخلفـ ــر فيهـ ــع تنتشـ ــر مواقـ ــة تظهـ خريطـ

هجمـــات قـــوات الحلـــف الســـــــوري الروســــــــــي  منـــذ تمـــوز 2012 حتـــى كانـــون الثانـــي 2023



المحتوى:

R230118

1 ....................... أواًل: مخلفات الذخائر العنقودية تنتشر في مناطق واسعة في العديد من المحافظات السورية

5 ........................................................................................................................................... ثانيًا: المنهجية

8 .................................... ثالثًا: استخدام الذخائر العنقودية منذ عام 2012 تصاعد بعد التدخل العسكري الروسي

رابعًا: أبرز أنماط الذخائر العنقودية التي تم استخدامها في سوريا................................................................... 11

خامسًا: خرائط تقريبية لمناطق انتشار محلفات الذخائر العنقودية في العديد من المحافظات السورية............ 21

26 ................................. سادسًا: تحليل لحصيلة الضحايا الذين قتلوا بالذخائر العنقودية والمخلفات الناتجة عنها

30 ................................................. سابعًا: نماذج عن حوادث بارزة لهجمات بذخائر عنقودية خلَّفت خسائر بشرية

ثامنًا: االستنتاجات والتوصيات..................................................................................................................... 39



مخلفات الذخائر العنقودية1

تهديد مفتوح لحياة األجيال القادمة في سوريا

أواًل: مخلفــات الذخائــر العنقوديــة تنتشــر فــي مناطــق واســعة 
فــي العديــد مــن المحافظــات الســورية

اثنــي عشــر عامــًا لقصــف متكــرر وكثيــف بالذخائــر العنقوديــة مــن قبــل  تعرضــت األراضــي الســورية علــى مــدى 
ــا الميدانــي علــى  ــًا، وقــد تابــع فريقن النظــام الســوري أواًل، ومــن قبــل القــوات الروســية بعــد تدخلهــا العســكري ثاني
مــدى الســنوات الماضيــة المناطــق التــي تعرضــت للقصــف، ومــا خلفتــه الهجمــات مــن خســائر ماديــة وبشــرية، وقــد 
ــر العنقوديــة علــى مســاحات واســعة فــي ســوريا؛ ممــا يجعلهــا خطــرًا علــى حيــاة األجيــال  انتشــرت مخلفــات الذخائ

القادمــة فــي ســوريا.

لقــد أظهــرت التحقيقــات التــي قمنــا بهــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنَّ مئــات الهجمــات وجهــت نحــو 
 زراعيــة أو مناطــق مأهولــة بالســكان، وخلَّفــت ضحايــا قتلــى ومصابيــن فــي صفــوف 

ٍ
أهــداف مدنيــة بمــا فيهــا أراض

 مدروس، وألســباب 
ٍ

ــذت هــذه الهجمات بشــكل المواطنيــن الســوريين، ثــم إن قــوات الحلــف الســوري الروســي قــد نفَّ
عــدة مــن أبرزهــا: 

نشر اإلرهاب والرعب في المناطق الخاضعة ألطراف النزاع األخرى. 	 

دفــع األهالــي نحــو الفــرار والتشــريد، ألن انتشــار الذخائــر الصغيــرة غيــر المنفجــرة فــي األحيــاء الســكنية واألراضــي 	 
الزراعيــة يحولهــا إلــى مناطــق غيــر قابلــة لإلقامــة فيهــا. 

تظهــر آثــار هــذا الســاح المضاعفــة فــي خــوف األهالــي مــن قاطنــي المناطــق التــي تعرضــت للهجمــات، مــن 	 
لمــس أطفالهــم مخلفــات الذخائــر العنقوديــة أو االقتــراب منهــا، مــا يعنــي عرقلــة اســتمرار الحيــاة اليوميــة 

للطفــل وأســرته بشــكل طبيعــي، مثــل الذهــاب يوميــًا إلــى المــدارس أو الماعــب.

وعبــر عمليــات الرصــد والمتابعــة المســتمرة منــذ قرابــة 11 عامــًا، يمكننــا أن نقــول إنَّ هنــاك عــدة أنمــاط ميــزت 
اســتخدام قــوات الحلــف الســوري الروســي لهــذا الســاح، مــن أبرزهــا:

استهدفت مناطق مكتظة بالسكان أو مراكز حيوية مدنية، مثل األسواق، منشآت طبية، مراكز دفاع مدني.	 

ذخائــر عنقوديــة مــن نمــط PTAB-1M بعــد هجــوم جــوي 
للحلــف الســوري الروســي فــي محيــط مركــز الدفــاع 
المدنــي 107 بكفــر زيتــا بحمــاة فــي 29/ نيســان/ 2017 - 

الصــور ملتقطــة فــي 20/ أيــار/ 2017 

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZWpnOUw4ejVIbkU/view?resourcekey=0-zLAOQLMMcjCBkYL3OjT6qg


مخلفات الذخائر العنقودية2

تهديد مفتوح لحياة األجيال القادمة في سوريا

اســتهدفت مخيمــات نازحيــن أو تجمعــات عشــوائية لنازحيــن، وفــي هــذا الســياق ســجلنا مــا ال يقــل عــن 6 حــوادث 	 
اعتــداء علــى مخيمــات نازحين1.

محمــل    Tochka 9M79نمــط مــن  صــاروخ  مخلفــات 
قــوات  أطلقتــه   9N24 نمــط  مــن  عنقوديــة  بذخائــر 
النظــام الســوري علــى مخيــم قــاح للنازحيــن/ إدلــب – 

2019 الثانــي/  تشــرين   /20

بقايــا حاضنــة ذخائــر عنقوديــة ألقاهــا طيــران حربــي 
يزعــم أنــه روســي علــى الحــي الشــرقي فــي ســراقب 

فــي 7/ آب/ 2016   

العنقوديــة 	  بالذخائــر  الهجمــات  فــي  تصعيــد 
الموجهــة نحــو منطقــة محــددة علــى خلفيــة 
انتقاميــة، ومــن بيــن أبــرز النمــاذج علــى ذلــك 
ســراقب  مدينــة  اســتهداف  الــذي  التصعيــد 
الروســية  القــوات  إعــان  إثــر   ،  2016 آب  فــي 
المســلحة  المعارضــة  إســقاط فصائــل فــي 
مروحيــة مــن طــراز mi-8 شــرق ســراقب، حيــث 
فيهــا  بمــا  ســكنية  أحيــاء  اســتهداف  وثقنــا 
بالذخائــر  بهجمــات  حيويــة مدنيــة  مراكــز  مــن 

أيــام متتاليــة علــى األقــل. العنقوديــة لثاثــة 

تكثيــف الهجمــات بالذخائــر العنقوديــة كجــزء 	 
مــن تكتيــكات تصعيــد العمليــات العســكرية، 
للســكان،  إلــى تشــريد قســري  أفضــت  التــي 

وتغيــر فــي واقــع الســيطرة علــى األرض.

وإضافــة إلــى كل مــا ســبق فــإن قــوات الحلــف الســوري الروســي تســتخدم هــذه األســلحة فــي إطــار عمليــات تخــدم 
مــًا عســكريًا. تقدُّ

1 . https://snhr.org/arabic/?p=11794 ،النظام السوري هو المسؤول غالبًا عن قصف مخيم للنازحين في إدلب وقتل 11 طفًا سوريًا، الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

https://drive.google.com/open?id=1cnD-t9MXGNARzx529fpZqgkfo-i5LV-6
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0N0NTQmp2WVQ3Z2s/view?usp=drivesdk&resourcekey=0-XtFjGt6uoh6jxXZQZcorsQ
https://snhr.org/arabic/?p=11794
https://snhr.org/arabic/?p=11794
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خائــر  فــة ُمصممــة لتنفجــر فــي الهــواء وتنثــر أعــدادًا كبيــرة مــن القنيبــات أو الذَّ ــل الذخائــر العنقوديــة أســلحة مجوَّ تمثِّ
خائــر  الصغيــرة المتفجــرة علــى -مســاحة واســعة تصــل فــي األنــواع الحديثــة إلــى مــا يقــارب 2500م2 - ويتــمُّ إطــاق الذَّ
ــات أرضيــة ومنظومــات مدفعيــة أو عبــر إلقائهــا مــن ســاح الجــو، وُيمكــن أن يتــراوح عــدد  العنقوديــة إمــا عبــر منصَّ
ــر الصغيــرة مــن عــدة عشــرات إلــى مــا يزيــد عــن 600، الجــزء األعظــم منهــا معــدٌّ لانفجــار عنــد االصطــدام،  خائ الذَّ
هــة بدقــة، وبالتالــي فهــي ال ترعــى مبــادئ التمييــز والتناســب3  وتتســم هــذه الذخائــر بعشــوائيتها فهــي ليســت موجَّ
قــس والعوامــل البيئيــة األخــرى، وغالبــًا مــا ُتصيــب هــذه الذخائــر مناطــق بعيــدة عــن  تهــا بالطَّ ــر دقَّ ، ويمكــن أن تتأثَّ
الهــدف العســكري المســتهدف وتكمــن خطورتهــا فــي اآلثــار المترتبــة عليهــا، التــي تتجــاوز حقبــة الحــروب والنزاعــات، 
إضافــًة إلــى الضحايــا الذيــن يقتلــون بفعــل انفجــار الذخائــر العنقوديــة وقــت الهجــوم فــإنَّ هنــاك قرابــة 10 - 40 % مــن 

هــذه الذخائــر يبقــى وال ينفجــر. 

ُث أضــرارًا 
ِ
وتكمــن الميــزة العســكرية الســتخدام الذخائــر العنقوديــة فــي أنَّ إلقــاء شــحنة تفجيريــة واحــدة يحــد

بالغــة وعلــى نطــاق واســع جــدًا، وإن كانــت هــذه الذخائــر ال تحــدث دمــارًا واســعًا وهائــًا كمــا هــو الحــال مــع البراميــل 
ــة، إال أنَّهــا قــادرة علــى إحــداث  المتفجــرة -الســاح العشــوائي الــذي ابتكــره النظــام الســوري- أو الصواريــخ الفراغي
أضــرار بالغــة فــي الممتلــكات، وضمــان قتــل وإصابــة أكبــر عــدد ممكــن مــن األشــخاص الموجوديــن فــي المنطقــة، 

واألطفــال بشــكل خــاص.

عــت عليهــا حتــى إصــدار  ــز التنفيــذ، ثــم بلــغ عــدد الــدول التــي وقَّ منــذ آب 2010 دخلــت اتفاقيــة الذخائــر العنقوديــة4 حيِّ
هــذا التقريــر 123 دولــة، واحتفــل المجتمــع الدولــي بتدميــر 99 % مــن مخــزون الذخائــر العنقوديــة المبلــغ عنهــا، 
وانخفــَض بشــكل ملحــوظ حجــم اســتخدام الذخائــر العنقوديــة فــي مختلــف دول العالــم، وأدانــت الجمعيــة العامــة 

ــر فــي ســوريا عبــر قــرارات عــدة صــدرت عنهــا بأغلبيــة كاســحة5.  لألمــم المتحــدة اســتخدام هــذه الذخائ

وبحســب التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لمرصــد الذخائــر العنقوديــة، الصــادر فــي 25/ آب/ 2022 فــإن ســوريا كانــت 
ــذ عــام 2012، وقــد  ــك من ــة، وذل ــر العنقودي ــا الذخائ ــة ضحاي ــم مــن حيــث حصيل ــد األســوأ فــي العال فــي كل عــام البل
ــر أن ســوريا ســجلت فــي  الحظنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان لــدى تحليــل البيانــات الــواردة فــي التقري
ــم مجتمعــة6. وقــد  ــة دول العال ــا فــي بقي ــة الضحاي ــد عــن 50 % مــن حصيل ــة العظمــى مــن األعــوام مــا يزي الغالبي

أصدرنــا بيانــًا اســتعرض7 أبــرز النتائــج التــي خلــص إليهــا. 

2 . https://snhr.org/arabic/?p=6807 ،القوات الروسية والحكومية تنتقم بشكل عنيف من مدينة سراقب، الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

ــات . 3 ــى المدنييــن.” القاعــدة 1، قواعــد بيان ــه إل ــى المقاتليــن فحســب، وال يجــوز أن توّج ــه الهجمــات إل ــزاع فــي جميــع األوقــات بيــن المدنييــن والمقاتليــن، وتوّج ــز أطــراف الن “يمّي
ــة للصليــب األحمــر. ــة الدولي ــي اإلنســاني، اللجن ــون الدول القان

“ُيحظــر الهجــوم الــذي قــد ُيتوقــع منــه أن ُيســبب بصــورة عارضــة خســائر فــي أرواح المدنييــن أو إصابــات بينهــم، أو أضــرارًا باألعيــان المدنيــة، أو مجموعــة مــن هــذه الخســائر 
واألضــرار، ويكــون مفرطــًا فــي تجــاوز مــا ُينتظــر أن ُيســفر عنــه مــن ميــزة عســكرية ملموســة ومباشــرة.” القاعــدة 14، قواعــد بيانــات القانــون الدولــي اإلنســاني، اللجنــة الدوليــة 

للصليــب األحمــر.

4 . https://www.clusterconvention.org/files/convention_text/Arabic-text.pdf ،اتفاقية الذخائر العنقودية 

القرار 262/67، الجمعية العامة لألمم المتحدة، الفقرة 1، 15 أيار 2013، . 	

القرار 182/68، الجمعية العامة لألمم المتحدة، الفقرة 2، 18 كانون األول 2013،

القرار 189/69، الجمعية العامة لألمم المتحدة، الفقرة 3، 18 كانون األول 2014،

القرار 234/70، الجمعية العامة لألمم المتحدة، الفقرة 3، 23 كانون األول 2015،

القرار 208/71، الجمعية العامة لألمم المتحدة، الفقرة 9، 19 كانون األول 2016،

“ضحايــا الذخائــر العنقوديــة فــي ســوريا وبقيــة دول العالــم بيــن عامــي 2012 و2021”، التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لمرصــد الذخائــر العنقوديــة، ربــع ضحايــا الذخائــر العنقوديــة فــي . 6
 https://snhr.org/arabic/?p=16077 ،3العالــم وقعــت فــي ســوريا ومــا زالــت الدولــة األســوأ فــي العالــم، الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، ص

  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لمرصــد الذخائــر العنقوديــة، ربــع ضحايــا الذخائــر العنقوديــة فــي العالــم وقعــت فــي ســوريا ومــا زالــت الدولــة األســوأ فــي العالــم، الشــبكة الســورية . 	
 https://snhr.org/arabic/?p=16077 ،لحقوق اإلنسان

http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2022/cluster-munition-monitor-2022.aspx
http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2022/cluster-munition-monitor-2022.aspx
https://snhr.org/arabic/?p=6807
https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule1
https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule1
https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule14
https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule14
 https://www.clusterconvention.org/files/convention_text/Arabic-text.pdf
 https://www.clusterconvention.org/files/convention_text/Arabic-text.pdf
https://drive.google.com/open?id=10GGXQLsJYZarGBPV8xyfxRut2CxBJFBb
https://drive.google.com/open?id=10GGXQLsJYZarGBPV8xyfxRut2CxBJFBb
https://drive.google.com/open?id=1cqwg4gfpVwH80q90L7Ak80Sxebt_RJLI
https://drive.google.com/open?id=1cqwg4gfpVwH80q90L7Ak80Sxebt_RJLI
https://drive.google.com/open?id=1PfHXQv8ObA5THCFxbotIedErct3TJFIE
https://drive.google.com/open?id=1PfHXQv8ObA5THCFxbotIedErct3TJFIE
https://drive.google.com/open?id=1NMXcJC3tWUVWvNnM4NoGnN8EOZZGlj96
https://drive.google.com/open?id=1NMXcJC3tWUVWvNnM4NoGnN8EOZZGlj96
https://drive.google.com/open?id=1aAVhO4IxnLf85Z_xs4AwXjfQKA8s1V6K
https://drive.google.com/open?id=1aAVhO4IxnLf85Z_xs4AwXjfQKA8s1V6K
https://snhr.org/arabic/?p=16077
https://snhr.org/arabic/?p=16077
https://snhr.org/arabic/?p=16077
https://snhr.org/arabic/?p=16077
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الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان عضــو فــي التحالــف الدولــي للقضــاء علــى الذخائــر العنقوديــة والحملــة الدوليــة 
لحظــر األلغــام األرضيــة )ICBL-CMC(، وتســاهم فــي تزويــد التحالــف بشــكل دوري بالبيانــات التــي يوثقهــا فريقنــا 
ــي  ــف الدول ــى ســعينا ضمــن هــذا التحال ــا، ونؤكــد عل ــى قاعــدة بياناتن ــى األرض فــي ســوريا، وباالســتناد إل العامــل عل

 مــن اســتخدام الذخائــر العنقوديــة.
ٍ

للوصــول إلــى عالــم خــال

يقول  فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

إنَّ كل هجمــة بالذخائــر العنقوديــة تعنــي أنَّ هنــاك العشــرات وربمــا المئــات مــن المخلفــات، 
ومــن ضمنهــا نســبة قــد تصــل إلــى قرابــة %40 لــم تنفجــر بعــد، ممــا يجعلهــا بمثابــة ألغــام قاتلــة 
لســكان المناطــق، وممــا دفعنــا إلــى إصــدار هــذا التقريــر الشــامل هــو توثيقنــا وقــوع ضحايــا 
ومصابيــن مــن هــذه المخلفــات كل فتــرة مــن الزمــن، فــكان ال بــدَّ مــن بنــاء خرائــط توضــح مناطــق 
انتشــار هــذه المخلفــات كــي يتــم تحذيــر الســكان عنــد التنقــل فيهــا أو زراعتهــا، ولتقــوم القــوى 

المســيطرة بوضــع عالمــات خطــر فــي محيطهــا، والعمــل الجــدي علــى إزالتهــا.

https://snhr.org/arabic/?p=12656
https://snhr.org/arabic/?p=12656
https://snhr.org/arabic/?p=12656
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ثانيًا: المنهجية:

ــة بالهجمــات  ل اســتخدام موثَّــق للذخائــر العنقوديــة فــي ســوريا فــي تمــوز/ 2012 بدأنــا ببنــاء قاعــدة بيانــات خاصَّ منــذ أوَّ
ــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان قــدر  ــق هــذا الســاح اهتمامــًا خاصــًا، ويعمــل فري ــا توثي ــة، وأولين العنقودي
المســتطاع علــى تحديــد نمــط الذخائــر المســتخدمة فــي كل هجــوم، ونمــط الحواضــن )الصواريــخ أو القذائــف( التــي 
تــم إطــاق الذخائــر عبرهــا، وعددهــا، وهــذا يســهم الحقــًا فــي عمليــة تحديــد المســاحات التــي تعرضــت للتلــوث بالذخائــر 
ــرات  ائ ــي انطلقــت منهــا الطَّ ــة، الت ــد منصــات اإلطــاق، أو القواعــد الجويَّ ــم تنفجــر، كمــا نحــاول تحدي ــي ل ــة الت الفرعي
ــذت الهجمــات. وبحســب عمليــات الرصــد والمتابعــة فــإن النظــام الســوري والقــوات الروســية همــا فقــط  التــي نفَّ
ــة حادثــة اســتخدام للذخائــر العنقوديــة مــن  ل أيَّ الجهتــان اللتــان اســتخدمتا الذخائــر العنقوديــة فــي ســوريا، ولــم ُنســجِّ
قبــل حــزب االتحــاد الديمقراطــي )فــرع حــزب العمــال الكردســتاني(، وال مــن قبــل التَّنظيمــات اإلســامية المتشــددة 

أو فصائــل فــي المعارضــة المســلحة، وال مــن قبــل قــوات التَّحالــف الدولــي.

ــرات، أو  ــة، ألقيــت مــن طائ ــر الفرعي ــات الذخائ ــوي عشــرات/ مئ ــف تحت ــخ أو قذائ ــر صواري حصلــت هــذه الهجمــات عب
عبــر منصــات إطــاق ُيعتقــد أنهــا موجــودة فــي البحــر المتوســط أو عبــر راجمــات صواريــخ. وقــد حاولنــا التمييــز بيــن 
هجمــات النظــام الروســي والنظــام الســوري قــدر اإلمــكان، وذلــك باالعتمــاد علــى مراجعــة حركــة الطيــران وقــت 
الهجمــات والتواصــل مــع عمــال اإلشــارة المركزيــة، إضافــًة إلــى روايــات شــهود عيــان وناجيــن مــن الهجمــات، كمــا 
زنــا أنــواع جديــدة مــن الذخائــر بعــد اإلعــان عــن التدخــل العســكري الروســي فــي أيلــول 2015 لــم نكــن قــد وثقنــا  أننــا ميَّ

اســتخدام النظــام الســوري لهــا قبــل هــذا التاريــخ.

 

نحــاول فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن نســنَد عمليــة القتــل إلــى الجهــة التــي قامــت بهــا، قــدر اإلمــكان، 
لناها، ويســتثنى مــن عمليــة إســناد المســؤولية  ــا مــن ذلــك فــي الغالبيــة العظمــى مــن البيانــات التــي ســجَّ حيــث تمكنَّ

التــي نقــوم بهــا حالتــان همــا:

 األلغام األرضية المضادة لألفراد والمركبات. )من ضمنها مخلفات الذخائر العنقودية(.	 

 التفجيرات عن بعد بما فيها الهجمات االنتحارية أو اإلجبارية.	 

ــر  ــة بمخلفــات الذخائ ــد المســؤولية عــن حــوادث القتــل أو اإلصاب ــات خاصــة فــي تحدي ــرة وتحدي ــات كبي ــاك صعوب هن
ــة  ــر ال تنفجــر وتبقــى احتمالي ــة 10 - 40 % مــن هــذه الذخائ ــاك قراب ــة، التــي ال تنفجــر وقــت الهجــوم، فــإن هن العنقودي
انفجارهــا فــي أيــة لحظــة، وبمجــرد لمســها، وبالتالــي فهــي تتحــول إلــى مــا يشــبه األلغــام األرضيــة، وهــي تضــاف إلــى 

ــا العامــة، ومــن أبرزهــا: التحديــات المذكــورة فــي منهجيتن

هناك العديد من أنماط الذخائر سجلنا استخدامها من قبل كل من النظام السوري، والقوات الروسية.	 

ــل قــد تتعــرض المنطقــة الواحــدة 	  ــد مــن هجــوم عنقــودي واحــد، ب تعرضــت مختلــف المناطــق فــي ســوريا ألزي
لعشــرات الهجمــات، وال يمكننــا تحديــد كل ذخيــرة غيــر منفجــرة ألي مــن الهجمــات تعــود.

كمــا أن المنطقــة الواحــدة قــد تتعــرض لهجــوم مــن قبــل النظــام الســوري، وتبقــى الذخائــر الفرعيــة غيــر المنفجرة 	 
منتشــرة فيهــا، ثــم تتعــرض الحقــًا لهجــوم مــن قبــل القــوات الروســية، وتنتشــر الذخائــر الفرعيــة أيضــًا فــي 

المنطقــة ذاتهــا.

https://snhr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9/%d8%a3%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%ae%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%82%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/
https://snhr.org/arabic/?p=15171
https://sn4hr.org/arabic/?p=12837
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واســتنادًا إلــى مــا ســبق فإننــا نســند المســؤولية فــي مثــل هكــذا حــوادث قتــل أو إصابــة إثــر انفجــار مخلفــات الذخائــر 
العنقوديــة إلــى الحلــف الســوري الروســي.

يهــدف هــذا التقريــر إلــى عــرض بعــض جوانــب اســتخدام الذخائــر العنقوديــة فــي ســوريا، ومــا خلفتــه مــن خســائر 
بشــرية وإصابــات، ويشــير إلــى مواقــع العديــد مــن المناطــق التــي اســتخدمت فيهــا، كــي يتــم تجنبهــا مــن قبل الســكان 
المحلييــن، ويعــرض حصيلــة ضحايــا حــوادث القتــل الناتجــة عــن هــذه الهجمــات، حيــث ُيبــرز حصيلــة الضحايــا المدنييــن 
بمــن فيهــم األطفــال والنســاء، والكــوادر الطبيــة واإلعاميــة وكــوادر الدفــاع المدنــي، كمــا يســتعرض نمــاذج عــن أبــرز 
ــة  ــة نوعي ــر هــذه النمــاذج عين ــن، وتعتب ــا فــي صفــوف المدنيي ــل ضحاي ــي أســفرت عــن مقت ــة الت الهجمــات العنقودي

تعكــس بعضــًا مــن أبــرز مــا ســجلنا فــي قواعــد بياناتنــا.

 عنقــودي يتســبب مباشــرًة فــي مقتــل ضحايــا إال أنَّ المئــات مــن الذخائــر العنقوديــة فــي 
ٍ

نؤكــد علــى أنَّ ليــس كل هجــوم
ســوريا قــد تحولــت إلــى مــا ُيشــبه األلغــام األرضيــة، التــي تــؤدي إلــى قتــل أو تشــويه المدنييــن حتــى بعــد ســنوات، وفــي 

هــذا اإلطــار يقــدم التقريــر حصيلــة الضحايــا الذيــن قتلــوا بســبب انفجــار مخلفــات ذخائــر عنقوديــة.

 أساســي علــى قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان لضحايــا القتــل خــارج نطــاق 
ٍ

يســتند التقريــر بشــكل
القانــون، وقاعــدة بيانــات الهجمــات بالذخائــر العنقوديــة، واتبــع التقريــر منهجــًا مركبــًا قائــم أساســًا علــى المنهــج 
اإلحصائــي، الــذي اعتمدنــا عليــه فــي عــرض رســوم بيانيــة تظهــر المؤشــر التراكمــي لحصيلــة الضحايــا الذيــن قتلــوا إثــر 
هجمــات بالذخائــر العنقوديــة، وتــوزع هــذه الحصيلــة تبعــًا لألعــوام، وبحســب المحافظــات الســورية أيضــًا، ثــم قــدم 

التقريــر تحليــًا لهــذه البيانــات، باالعتمــاد علــى التحليــل اإلحصائــي.

َم  ــدِّ ــات صــورة واضحــة عــن حجــم وخطــورة االنتهــاك إذا مــا ُق ــر الممكــن أن يعكــس تحليــل البيان ولمــا كان مــن غي
 عــن ســياق األحــداث، اعتمــد التقريــر المنهــج الكرونولوجــي فــي دراســة ســياق اســتخدام الذخائــر العنقوديــة 

ٍ
بمعــزل

فــي ســوريا.

وأخيــرًا اعتمــد التقريــر المنهــج الوصفــي التحليلــي لتقديــم خرائــط تظهــر رقعــة المســاحات التــي شــهدت انتشــار ذخائــر 
عنقوديــة، وبالتالــي فهــي مــا زالــت ملوثــة بمخلفــات الذخائــر، التــي تشــكل تهديــدًا حقيقيــًا علــى حيــاة الســكان.

ــا بحســب المحافظــة  ــع الضحاي ــا نســتطيع توزي ــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فإنن وبحســب قاعــدة بيان
ع هــذا التقريــر حصيلــة الضحايــا تبعــًا للمــكان  التــي قتلــوا فيهــا، وبحســب المحافظــة التــي ينتمــون إليهــا أيضــًا، ويــوزِّ
الــذي قتلــوا فيــه وليــس تبعــًا للمحافظــة التــي ينتمــون إليهــا، وذلــك فــي ســبيل تحديــد حجــم الخســائر البشــرية، التــي 

خلفتهــا الهجمــات بالذخائــر العنقوديــة فــي كل محافظــة.

وقــد اعتمدنــا علــى باحثيــن ميدانييــن عامليــن لدينــا، حيــث حصلنــا علــى شــهادات مباشــرة مــن ناجيــن أو مــن أقربــاء 
لضحايــا أو عمــال إغاثــة ونشــطاء إعامييــن، أو كــوادر فــي الدفــاع المدنــي عاملــون فــي فــرق إزالــة المخلفــات، أو عمــال 
إشــارة مركزيــة، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، ويســتعرض التقريــر 	 شــهادات منهــا، وقــد شــرحنا للشــهود 
مونهــا فــي هــذا التَّقريــر دوَن  الهــدف مــن المقابــات، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام المعلومــات التــي ُيقدِّ
ــاة  ــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تجنيــب الشــهود معان ــة حوافــز، كمــا حاول م أو نعــرض عليهــم أي أن ُنقــدِّ
 بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه فــي اســتخدام اســم مســتعار. وكل ذلــك 

ٍ
ــر االنتهــاك، وتــمَّ منــُح ضمــان تذكُّ

وفــق البروتوكــوالت الداخليــة لدينــا والتــي نعمــل بموجبهــا منــذ ســنوات، ونســعى دائمــًا لتطويرهــا لتواكــب أفضــل 
مســتويات الرعايــة النفســية للضحايــا.
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ــر  ــي ُنشــرت عب لــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان المقاطــع المصــورة والصــور الت ــك فقــد حلَّ ــى ذل  إضافــًة إل
اإلنترنــت، أو التــي أرســلها لنــا نشــطاء محليــون عبــر البريــد اإللكترونــي أو برنامــج الســكايب أو عبــر منصــات التواصــل 
هــا ناشــطون موقــع الهجمــات وجثــَث الضحايــا والمصابيــن وحجــم الدمــار  االجتماعــي، وأظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّ

بت بــه الهجمــات، إضافــًة إلــى ذخائــر فرعيــة عثــر عليهــا فــي مواقــع الهجمــات. الكبيــر الــذي تســبَّ

ــة  ــات إلكتروني ــر ضمــن قاعــدة بيان ــو والصــور المذكــورة فــي هــذا التَّقري  مــن جميــع مقاطــع الفيدي
ٍ
ونحتفــظ بنســخ

عــي أننــا ُقمنــا بتوثيــق الحــاالت كافــة، ذلــك   صلبــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك ال ندَّ
ٍ

 احتياطيــة علــى أقــراص
ٍ
ســرية، ونســخ

فــي ظــلِّ الحظــر والماحقــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض المجموعــات المســلحة األخــرى. ولمزيــد مــن 
بعــة مــن قبــل الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان. التَّفاصيــل نرجــو االطــاع علــى المنهجيــة المتَّ

أثبتــت التَّحقيقــات الــواردة فــي هــذا التقريــر أنَّ المناطــق المســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيــة وال يوجــد 
ــل فــي المعارضــة المســلحة أو التنظيمــات اإلســامية  ــة مراكــز عســكرية أو مخــازن أســلحة تابعــة لفصائ فيهــا أي
المتشــددة أثنــاء الهجمــات أو حتــى قبلهــا، كمــا أنــه لــم يتــم توجيــه أي تحذيــر مــن قبل قــوات النظام الســوري للمدنيين 

ُقبيــل الهجمــات كمــا يشــترط القانــون الدولــي اإلنســاني.

ــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال  ــل الحــدَّ األدنــى الــذي تمكنَّ مــا ورَد فــي هــذا التقريــر ُيمثِّ
يشــمل الحديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf 
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ثالثــًا: اســتخدام الذخائــر العنقوديــة منــذ عــام 2012 تصاعــد بعــد 
التدخل العســكري الروســي:

ــة بالهجمــات بالذخائــر العنقوديــة فــإنَّ أول اســتخدام  وفقــًا لقاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الخاصَّ
موثــق لهــذا الســاح كان فــي 10/ تمــوز/ 2012، عندمــا قصــف طيــران ثابــت الجناح تابع للنظام الســوري قرية شــورلين 
جنــوب غــرب محافظــة إدلــب، وحتــى نهايــة العــام تركــزت معظــم الهجمــات علــى محافظــة إدلــب، تليهــا حمــص، كمــا 
ســجلنا هجمــات بذخائــر عنقوديــة فــي محافظــات حمــاة وديــر الــزور وريــف دمشــق، وحلــب. وكان مــن بيــن الذخائــر التــي 
تمكنــا مــن التعــرف علــى أنماطهــا عبــر تحليــل الصــور والمقاطــع المصــورة التــي نشــرت فــي المصــادر المفتوحــة، أو 

التــي حصلنــا عليهــا، ذخائــر روســية الصنــع، إضافــًة إلــى ذخائــر مصريــة الصنــع.

 
ِ

فــي عــام 2013 توســع النظــام الســوري فــي اســتخدام هــذا الســاح، وكانــت الهجمــات عشــوائية ومتعمــدة ولــم تــراع
مبــادئ التمييــز والتناســب8. واســتمرَّ التصعيــد فــي اســتخدام الذخائــر العنقوديــة، حيــث رصدنــا اســتهداف عشــرات 

المناطــق فــي 9 محافظــات.

منــذ مطلــع عــام 2014 الحظنــا ارتفاعــًا عــن العــام الســابق فــي وتيــرة اســتخدام النظــام الســوري لهــذه الذخائــر، وقــد 
أصدرنــا تقريــرًا فــي تشــرين األول/ 2014 قلنــا فيــه إنَّ النظــام الســوري األســوأ فــي العالــم مــن حيــث اســتخدام 
الذخائــر العنقوديــة. وتركــزت معظــم الهجمــات علــى محافظــة حلــب، التــي ســجلنا فيهــا مــا ال يقــل عــن 34 هجومــًا 
فــي نحــو 23 نقطــة. وفقــط فــي يــوم الثاثــاء 18/ آذار/ 2014، اســتخدمت قــوات النظــام الســوري الذخائــر العنقوديــة 

ضــد أربعــة أحيــاء ســكنية فــي مدينــة حلــب، هــي: الشــيخ فــارس، والشــيخ خضــر، وبعيديــن، وبســتان الباشــا.

فــي 30/ أيلــول/ 2015 أعلنــت القــوات الروســية عــن تدخلهــا العســكري فــي ســوريا إلــى جانــب النظــام الســوري 
وبطلــب منــه، وقــد رصدنــا بعــد هــذا التاريــخ تصعيــدًا غيــر مســبوق فــي اســتخدام الذخائــر العنقوديــة فــي ســوريا، فقــد 

بــات طرفــان اثنــان فــي النــزاع يســتخدمان هــذا الســاح، النظــام الســوري وحليفــه روســيا.

ــر العنقوديــة والتــي ســجلنا اســتمرار  عــام 2016 شــهد الحصيلــة األعلــى علــى اإلطــاق مــن حيــث الهجمــات بالذخائ
اســتخدامها مــن قبــل النظــام الســوري والقــوات الروســية، وتركــزت نحــو 86 % مــن الهجمــات علــى محافظتــي حلــب 

وإدلــب.

انعكــس علــى  الــذي  2016؛ األمــر  الهجمــات مقارنــًة بســابقه  انخفاضــًا ملحوظــًا فــي حصيلــة  2017 شــهد  عــام 
انخفــاض حصيلــة ضحايــا القتــل إثــر هجمــات بالذخائــر العنقوديــة. ونشــير إلــى أننــا رصدنــا فــي الربــع األخيــر مــن العــام 
تنفيــذ قــوات الحلــف الســوري الروســي عــدة هجمــات عنقوديــة ال ســيما فــي المناطــق التــي ســعى النِّظــام الســوري 

الســتعادة الســيطرة عليهــا.

ــات . 8 ــه إلــى المدنييــن.” القاعــدة 1، قواعــد بيان ــه الهجمــات إلــى المقاتليــن فحســب، وال يجــوز أن توّج ــز أطــراف النــزاع فــي جميــع األوقــات بيــن المدنييــن والمقاتليــن، وتوّج  “يمّي
القانــون الدولــي اإلنســاني، اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر.

“ُيحظــر الهجــوم الــذي قــد ُيتوقــع منــه أن ُيســبب بصــورة عارضــة خســائر فــي أرواح المدنييــن أو إصابــات بينهــم، أو أضــرارًا باألعيــان المدنيــة، أو مجموعــة مــن هــذه الخســائر 
واألضــرار، ويكــون مفرطــًا فــي تجــاوز مــا ُينتظــر أن ُيســفر عنــه مــن ميــزة عســكرية ملموســة ومباشــرة.” القاعــدة 14، قواعــد بيانــات القانــون الدولــي اإلنســاني، اللجنــة الدوليــة 

للصليــب األحمــر.

https://snhr.org/arabic/?p=2214
https://snhr.org/arabic/?p=2214
https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule1
https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule1
https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule14
https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule14
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خائــر العنقوديــة؛ وذلــك عقــَب المعــارك الواســعة  مــع بدايــة عــام 2018، الحظنــا تراجعــًا فــي وتيــرة اســتخدام الذَّ
تها قــوات الحلــف الســوري الروســي الســتعادة معظــم المناطــق، التــي كانــت ُتســيطر عليهــا فصائــل فــي  التــي شــنَّ
المعارضــة المســلحة فــي الغوطــة الشــرقية ومنطقــة الجنــوب الســوري. وتظهــر الخريطــة التاليــة مقارنــًة بيــن 

ــزاع مطلــع عــام 	201 ومطلــع عــام 2018: واقــع ســيطرة أطــراف الن

مطلــع عــام 2019 وتحديــدًا فــي 	/ شــباط/ 2019 شــنَّ النظــام الســوري هجوميــن بذخائــر عنقوديــة، األول علــى قريــة 

ل هــذان الهجومــان بدايــة سلســلة  التــح بريــف إدلــب الجنوبــي، والثانــي علــى قريــة تلمنــس بريــف إدلــب الشــرقي، شــكَّ

كثيفــة مــن الهجمــات بالذخائــر العنقوديــة شــهدتها منطقــة إدلــب فــي شــمال غــرب ســوريا. وقــد ســجلنا فــي هــذا 

ــد قــوات الحلــف الســوري الروســي، جميعهــا اســتهدفت  ــة علــى ي ــر عنقودي العــام مــا ال يقــل عــن 56 هجومــًا بذخائ

منطقــة إدلــب فــي شــمال غــرب ســوريا. وكانــت فــي إطــار حمــات التصعيــد العســكري التــي شــنتها قــوات الحلــف 

علــى المنطقــة فــي هــذا العــام، والتــي بــدأت فــي 26/ نيســان واســتمرت حتــى نهايــة العــام، وأســفرت عــن قضــم قــوات 

النظــام الســوري مناطــق واســعة مــن منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة وإحــكام ســيطرتها عليهــا. كمــا تســببت 

ــة تقــدم قــوات النظــام الســوري علــى منطقــة إدلــب فــي  ــات آالف الســكان. وتظهــر الخريطــة التالي فــي تشــريد مئ

شــمال غــرب ســوريا منــذ 26 نيســان حتــى بدايــة كانــون الثانــي 2020:



مخلفات الذخائر العنقودية10

تهديد مفتوح لحياة األجيال القادمة في سوريا

 مــع بدايــة عــام 2020 وبعــد أن أحكــم النظــام الســوري ســيطرته علــى مناطــق واســعة مــن منطقــة إدلــب، ســجلنا 
ــم تتوقــف وقــد وقــع آخــر هجــوم مســجل فــي قاعــدة  ــة إال أنهــا ل ــر العنقودي تراجعــًا ملحوظــًا فــي اســتخدام الذخائ
بياناتنــا فــي 6/ تشــرين الثانــي/ 2022، وهــو الــذي اســتهدف تجمعــات لمخيمــات نازحيــن فــي شــمال غــرب وغــرب 
مدينــة إدلــب، وأســفر عــن مقتــل مــا ال يقــل عــن 9 مدنييــن بينهــم 5 أطفــال  و2 ســيدة. كمــا أنَّ حــوادث القتــل جــراء 

ــر قــد اســتمرت فــي عمــوم المحافظــات الســورية. انفجــار مخلفــات هــذه الذخائ

ــق  وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 496 هجومــًا بذخائــر عنقوديــة منــذ أول اســتخدام موثَّ
لهــا فــي تمــوز/ 2012 حتــى كانــون الثانــي/ 2023، وتتــوزع حصيلــة الهجمــات بحســب الجهــة الفاعلــة علــى النحــو التالــي: 

قوات النظام السوري: 251	 
القوات الروسية: 	23	 
هجمات روسية/ سورية: 8	 

بت تلــك الهجمــات فــي مقتــل 1053 مدنيــًا بينهــم 394 طفــًا و219 ســيدة )أنثــى بالغــة(، كمــا وثَّقنــا مقتــل  تســبَّ
مــا ال يقــل عــن 382 مدنيــًا بينهــم 124 طفــًا و31 ســيدة إثــر انفجــار ذخائــر فرعيــة تعــود إلــى هجمــات ســابقة بذخائــر 
ــة إال أنَّ  ــر العنقودي ــوا نتيجــة انفجــار الذخائ ــن ُأصيب ــة الجرحــى الذي ــد حصيل ــة تحدي ــة، وعلــى الرَّغــم مــن صعوب عنقودي
رهــا بـــقرابة 4410 مدنييــن تعرَّضــوا لإلصابــة، عــدد كبيــر منهــم تعــرَّض لبتــر فــي  الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ُتقدِّ

عــم. أهيــل والدَّ األطــراف ويحتاجــون أطرافــًا صناعيــة وسلســلة مــن عمليــات إعــادة التَّ
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رابعــًا: أبــرز أنمــاط الذخائــر العنقوديــة التــي تــم اســتخدامها 
فــي ســوريا: 

عبــر عمليــات المراقبــة والتحقيــق المســتمرة، وتحليــل الصــور والمقاطــع المصــورة للهجمــات بالذخائــر العنقوديــة 
ومــا نتــج عنهــا مــن ذخائــر غيــر منفجــرة ومخلفــات الصواريــخ والذخائــر الفرعيــة، اســتطاعت الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان رصــد عشــرات أنــواع الذخائــر وتحديــد أنماطهــا، وفــي كثيــر مــن الهجمــات تمكنــا مــن تحديــد نمــط الحواضــن 
التــي ألقــت الذخائــر العنقوديــة، وفــي بعــض األحيــان تمكنــا مــن تحديــد أبــرز مــا يميــز كل نمــط عــن غيــره مــن الذخائــر، 
وتشــير تقديراتنــا إلــى أن مــا ال يقــل عــن 20 نــوع مــن أنــواع الذخائــر العنقوديــة قــد تــم اســتخدامها فــي ســوريا مــن قبــل 

قــوات الحلــف الســوري الروســي.

وقــد الحظنــا ارتفاعــًا فــي وتيــرة اســتخدام عــدة أنــواع مــن الذخائــر العنقوديــة بعــد إعــان التدخــل العســكري الروســي 
فــي 30/ أيلــول/ 2015 -لــم نوثــق اســتخدامها بهــذه الكثافــة قبــل هــذا التاريــخ-، مــن أبرزهــا: )RBK-500 الــذي يحمــل 
ــر مــن نــوع ShOAB-0.5، وصــاروخ توشــكا مــن نمــط  ــر مــن نــوع AO-2.5RT، AO-2.5RTM و RBK-500 يحمــل ذخائ ذخائ

9M79 بــرأس عنقــودي(.

نســتعرض فــي هــذا القســم مــن التقريــر نمــاذج عــن أبــرز أنمــاط الذخائــر التــي تمكنــا مــن تحديدهــا، فــي بعــض النمــاذج 
تمكنــا مــن إعــداد دليــل بصــري يحلــل نمــط الذخيــرة ويرســم تقاطعــات توضيحيــة مــع صــور لبقايــا حواضــن وذخائــر 
حصلنــا عليهــا مــن مواقــع الهجمــات. وقــد رأينــا أن نعرضهــا ضمــن تسلســل زمنــي، تبعــًا للحــوادث التــي نســتعرض 
مخلفــات منهــا كنمــاذج توضيحيــة، وقــد قمنــا باختيــار عــام 2016 كنمــوذج تحليلــي؛ وذلــك مراعــاًة لحجــم التقريــر ومنعــًا 

للتكــرار9 .

ألف: عام 2012:

صاروخ “صقر”:

صــاروخ يطلــق مــن منصــات أرضيــة، وهــو مصــري الصنــع، تمكنــا مــن تحديــد اســتخدام عيــار 122 مــم، وقــد تحتــوي 
صواريــخ مــن نــوع صقــر علــى 2	 أو 98 ذخيــرة فرعيــة مزدوجــة الغــرض، مضــادة لألفــراد أو للمعــدات. 

ال يعنــي عرضنــا لنمــوذج مــا تحــت عــام معيــن أنــه لــم يتــم اســتخدامه قبــل هــذا العــام أو بعــده، فقاعــدة بياناتنــا تشــير إلــى توثيــق قرابــة 500 هجــوم بذخائــر عنقوديــة، وبالتالــي فــإن . 9
أي نمــط مــن أنمــاط الذخائــر قــد تــم اســتخدامه عشــرات المــرات وبشــكل مســتمر منــذ تمــوز 2012، ثــم منــذ أيلــول 2015

https://www.youtube.com/watch?v=BqIfIUE-Ggo&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=BqIfIUE-Ggo&t=39s
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باء: عام 2013:

:ShOAB-0.5 ذخائر من نمط RBK-500

تاء: عام 2014:

:9N235 9 تحمل ذخائر من نمطM55K صواريخ من نمط

مخلفــات ذخائــر فرعيــة مــن نمــط 9N235 عثــر عليهــا فــي مدينــة كفــر 
النظــام  بذخائــر عنقوديــة شــنها  أرضيــة  إثــر هجمــات  زيتــا/ حمــاة 
مصــدر   –  2014 شــباط  و13   12 يومــي  فــي  المدينــة  علــى  الســوري 

 hrw الصــورة 

مقطــع مصــور يظهــر مخلفــات ذخيــرة 
حيــش/  بلــدة  فــي  عليهــا  عثــر  فرعيــة 
إدلــب إثــر هجــوم جوي ســوري – آذار 2013 

ثاء: عام 2015:  

:9N235 9 تحمل ذخائر من نمطM55K صواريخ من نمط

مخلفــات ذخائــر عنقوديــة عثــر عليهــا فــي بلــدة كفــر نبــودة/ حمــاة إثــر قصــف راجمــة صواريــخ نعتقــد أنهــا تابعــة 
.2015 	/ تشــرين األول/  للقــوات الروســية فــي 

https://www.hrw.org/sites/default/files/styles/image_gallery/public/media/images/photographs/kaferzita-1.jpg?itok=hPqnZ4bp
https://www.hrw.org/sites/default/files/styles/image_gallery/public/media/images/photographs/kaferzita%202.jpg?itok=JhauziLQ
 https://www.youtube.com/watch?v=XoVTKDcCl-k&t=1s
 https://www.youtube.com/watch?v=XoVTKDcCl-k&t=1s
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SGFGRFR2TDU1TW8/view?usp=sharing&resourcekey=0-xTUiqa81im6wIT5Uxpcs7g
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VzhGSUxGVmJ1aFk/view?usp=sharing&resourcekey=0-85bgziGBXQH4DjerEtIspA
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جيم: عام 2016:

ــة فقــد ســجلنا  ــر العنقودي ــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الخاصــة بالهجمــات بالذخائ بحســب قاعــدة بيان
فــي عــام 2016 مــا ال يقــل عــن 186 هجومــًا بذخائــر عنقوديــة، أي مــا يقــارب 38 % مــن حصيلــة الهجمــات التــي تمكنــا 
مــن تســجيلها منــذ تمــوز 2012 حتــى كانــون الثانــي 2023، وهــذه الهجمــات تمــت علــى يــد قــوات النظــام الســوري 
قرابــة 12 % والقــوات الروســية قرابــة 88 %، وهــذا دفعنــا للنظــر إلــى هــذا العــام كدراســة حالــة، مــن حيــث أنمــاط 
الذخائــر المســتخدمة، وقــد حددنــا نطــاق الدراســة ضمــن الهجمــات التــي ســجلناها علــى يــد القــوات الروســية فقــط، 

واســتبعدنا هجمــات النظــام الســوري.

مــن أصــل 164 هجومــًا بذخائــر عنقوديــة، نفذتهــا القــوات الروســية فــي عــام 2016، تمكنــا مــن تحديــد أنمــاط القذائــف 
والذخائــر المســتخدمة فــي 121 هجومــًا، توزعــت علــى النحــو التالــي:

 :10AO-2.5RTM / AO-2.5RT تحمل ذخائر من نمط RBK-500

 .)AP( مضــادة لألفــراد ،)HE( ذخيــرة بيضويــة الشــكل، شــديدة االنفجــار ،AO-2.5RTM / AO-2.5RT الذخائــر مــن نمــط
تحتــوي علــى نصفيــن مثبتيــن فــي مكانهمــا بواســطة حلقــة فوالذيــة مركزيــة ويكــون لــون جســمها اإلجمالــي فضيــًا 
عــادًة. عنــد االصطــدام، تنقســم الذخيــرة الصغيــرة إلــى نصفيــن قبــل االنفجــار، ويتــراوح الوقــت بيــن االنقســام 
ــرة بشــكل منفصــل، وهــذا ينعكــس  ــرة الصغي ــم يعمــل كل مــن نصفــي الذخي ــة، ث ــى 0.35 ثاني واالنفجــار بيــن 0.1 إل

علــى زيــادة تغطيــة المنطقــة لــكل ذخيــرة صغيــرة. 

70 هجومًا

ذخيــرة غيــر منفجــرة مــن نمــط AO-2.5RTM / AO-2.5RT عثــر 
عليهــا قــرب مدرســة الصخــرة شــرق مدينــة ســراقب/ إدلــب، 

إثــر هجــوم جــوي روســي فــي 7/ آب/ 2016

 AO-2.5RTM / AO-2.5RT ذخائــر صغيــرة غيــر منفجــرة مــن نمــط
ــر هجــوم جــوي  ــب، إث ــة خــان شــيخون/ إدل ــر عليهــا فــي مدين عث

روســي فــي 17/ حزيــران/ 2016

10 .https://armamentresearch.com/renewed-use-of-ao-2-5rt- ،2015 فــي ســوريا، خدمــات أبحــاث األســلحة، 15 تشــرين األول AO-2.5RT تجديــد اســتخدام الذخائــر الصغيــرة 
 /submunitions-in-syria

  https://cat-uxo.com/explosive-hazards/submunitions/ao-25-rtrtm-submunition ،التوعية الجماعية بشأن الذخائر غير المنفجرة ،AO-2.5 RT / RTM ذخيرة صغيرة

https://www.youtube.com/watch?v=u08BnReE5Go
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TFBCdUI3SDM1VFk/view?resourcekey=0-3Y6CzzXK9AtkMpo77WCCFQ
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QUZfU2xYdk1zWkk/view?usp=drivesdk&resourcekey=0-rr1-6rVDDGXd9VPOoMN9eQ
https://armamentresearch.com/renewed-use-of-ao-2-5rt-submunitions-in-syria/
https://armamentresearch.com/renewed-use-of-ao-2-5rt-submunitions-in-syria/
https://armamentresearch.com/renewed-use-of-ao-2-5rt-submunitions-in-syria/
https://cat-uxo.com/explosive-hazards/submunitions/ao-25-rtrtm-submunition
https://cat-uxo.com/explosive-hazards/submunitions/ao-25-rtrtm-submunition
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RBK-500 تحمل ذخائر من نمط 11ShOAB-0.5: 38 هجومًا

تحمــل قنبلــة  RBK-500 ShOAB-0.5قرابــة 565 ذخيــرة فرعيــة مــن نمــط ShOAB-0.5، وتــزن كل منهــا نحــو 	41غ، قطــر 
كل منهــا 60 مــم، وتحتــوي علــى مــا يقــارب 304 كــرة فوالذيــة تتشــظى عنــد االنفجــار.

ذخائــر  صغيــرة مــن نمــط ShOAB-0.5 عثــر عليهــا فــي قريــة ياقد 
العــدس/ حلــب إثــر هجــوم جــوي روســي في 7 حزيــران 2016

ShO- RBK-500 تحمــل ذخائــر مــن نمــط   بقايــا غطــاء قنبلــة مــن نمــط
AB-0.5 عثــر عليهــا قــرب جمعيــة المعــري فــي قريــة خــان العســل/ حلــب 

2016 11/ تشــرين الثانــي/ 

11 .https://rogueadventurer.com/2013/04/09/submunitions-in-syria-additions-and-up- ،2013 9 نيســان   الذخائر الفرعية في ســوريا: إضافات وتحديثات، روغ أدفنتشــرار،
/dates

 https://cat-uxo.com/explosive-hazards/submunitions/shoab-05-submunition ،التوعية الجماعية بشأن الذخائر غير المنفجرة ،ShOAB-0.5 ذخيرة صغيرة

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SFRudVBiakxHOVU/view?usp=sharing&resourcekey=0-jLxHvtvEt4AChtHcvBlvMA
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0b1N5U2pGWEl3UEE/view?usp=sharing&resourcekey=0-rE21do9rV8sChPqOdG26Bg
https://rogueadventurer.com/2013/04/09/submunitions-in-syria-additions-and-updates/
https://rogueadventurer.com/2013/04/09/submunitions-in-syria-additions-and-updates/
https://rogueadventurer.com/2013/04/09/submunitions-in-syria-additions-and-updates/
https://cat-uxo.com/explosive-hazards/submunitions/shoab-05-submunition
https://cat-uxo.com/explosive-hazards/submunitions/shoab-05-submunition
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 :12PTAB-1M تحمل ذخائر من نمط RBK-500

PTAB-1M ذخيــرة فرعيــة مضــادة للدبابــات شــديدة االنفجــار )HEAT(، لهــا جســم أســطواني الشــكل ومصنــوع مــن 
الفــوالذ، تحملهــا قنبلــة مــن نمــط RBK-500، والتــي تحتــوي عــادة علــى نحــو 268 ذخيــرة فرعيــة. وتلقــى مــن الجــو 

.MiG-21, MiG-27, MiG-29, Su-17, Su-24, Su-25, Su-27 باســتخدام طائــرات مــن طــراز

10 هجومًا

ــَر عليهــا إثــَر هجــوم 
ِ
ذخيــرة  عنقوديــة مــن نمــط PTAB-1M ُعث

جــوي روســي علــى بلــدة الغنطــو/ حمــص 26/ حزيــران/ 2016

 :PTAB-1M تصميم يستعرض حاضنة تحمل ذخائر من نمط

12 . /https://armamentresearch.com/ptab-1m-submunitions-documented-in-syria ،2016 /في سوريا، خدمات أبحاث األسلحة، 2/ آذار PTAB-1M تم توثيق الذخائر الصغيرة

 https://cat-uxo.com/explosive-hazards/submunitions/ptab-1m-submunition ،التوعية الجماعية بشأن الذخائر غير المنفجرة ،PTAB-1M ذخيرة صغيرة

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0b1N5U2pGWEl3UEE/view?usp=sharing&resourcekey=0-rE21do9rV8sChPqOdG26Bg
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/Ebbv8TV8OptDkPRzISlFWOMBnRLVky6jpFEFzZh-xSdPNA
https://armamentresearch.com/ptab-1m-submunitions-documented-in-syria/
https://armamentresearch.com/ptab-1m-submunitions-documented-in-syria/
https://cat-uxo.com/explosive-hazards/submunitions/ptab-1m-submunition
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 :13SPBE تحمل ذخائر من نمط RBK-500

الذخيــرة الفرعيــة مــن نمــط SPBE، مضــادة للــدروع، يمكــن أن ُتحمــل بقنبلــة RBK-500 SPBE، والتــي تحمــل الواحــدة 
منهــا 15 ذخيــرة فرعيــة SPBE، وتحمــل هــذه القنبلــة طائــرات Sukhoi Su-24 ، بعــد إطــاق القنبلــة مــن الطائــرة، تتبــع 
 SPBE مســارًا نحــو المنطقــة المســتهدفة، وتنفجــر فــي الهــواء بعــد تأخيــر زمنــي محــدد مســبقًا، لتنتشــر الذخائــر الفرعيــة
المــزودة بمظــات، وتــدور هــذه الذخيــرة بطريقــة مضبوطــة، وعنــد انفجارهــا تطلــق أداة اختــراق متفجــرة )EFP(، والتــي 
ــة 30 درجــة، مــن مســافة  يعتقــد أنهــا قــادرة علــى اختــراق مــا يقــرب مــن 0	 ملــم مــن الــدروع المتجانســة )RHA( بزاوي
100 م. وفــي حــال فشــلت هــذه الذخيــرة فــي العثــور علــى هدفهــا أثنــاء الطيــران، فهــي مــزودة بميــزة التدميــر الذاتــي بعــد 
هبوطهــا إلــى األرض. يبلــغ وزن كل ذخيــرة فرعيــة مــن نمــط SPBE قرابــة 3.	1 كــغ فيمــا يبلــغ وزنهــا المتفجــر 5.8 كــغ.

3 هجومًا

عليهــا  عثــر   SPBE نمــط  مــن  منفجــرة  غيــر  فرعيــة  ذخيــرة 
ثابــت  طيــران  هجــوم  بعــد  بحلــب  حريتــان  مدينــة  شــرق 

 2016 أيــار   27 فــي  روســي  أنــه  نعتقــد  الجنــاح 

ذخيــرة عنقوديــة عثــر عليهــا فــي األطــراف الجنوبيــة لمدينــة ســراقب بعــد 
هجــوم طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي فــي 29 حزيــران 2016

13 .https://armamentresearch.com/rbk-500-spbe-cargo-munitions- ،2015 المســتخدمة فــي ســوريا، خدمــات أبحــاث األســلحة، 6 تشــرين األول SPBE الذخائــر الصغيــرة
  /employed-in-syria

  https://cat-uxo.com/explosive-hazards/submunitions/spbe-submunition ،التوعية الجماعية بشأن الذخائر غير المنفجرة ،SPBE ذخيرة

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MGRWbzlmYVVuR1U/view?resourcekey=0-EOxG34HpazHKDjSzzkaNgQ
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZU8wSFhJTUhKeWc/view?resourcekey=0-aZZB1vcVfbXBaxI2dTTr3A
https://armamentresearch.com/rbk-500-spbe-cargo-munitions-employed-in-syria/
https://armamentresearch.com/rbk-500-spbe-cargo-munitions-employed-in-syria/
https://armamentresearch.com/rbk-500-spbe-cargo-munitions-employed-in-syria/
https://cat-uxo.com/explosive-hazards/submunitions/spbe-submunition
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ــَر عليهــا إثــَر هجوم طيــران النظام 
ِ
ذخيــرة فرعيــة مــن نمــط PTAB-1M ُعث

الســوري ثابــت الجنــاح علــى مدينــة داعــل/ درعــا - 26/ حزيران/ 2017

حاء: عام 2017:

PTAB-1M تحمل ذخائر من نمط RBK-500

استخدمت قوات النظام السوري أيضًا هذا النمط من الذخائر.

:O-10 ذخائر فرعية من نمط 

ســجلنا اســتخدام النظــام الســوري لهــذا النمــط مــن الذخائــر الفرعيــة، وهــي ذخائــر ُتحمــل فــي قذائف/صواريــخ ُتطلــق 
مــن منصــات أرضيــة.

بقايــا ذخائــر مــن نمــط O-10 ُعثــَر عليهــا فــي ســقبا/ ريــف دمشــق إثــّر هجــوم أرضــي مصــدره 
راجمــة صواريــخ تابعــة للنظــام الســوري - 15/ تشــرين الثانــي/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Zy1ScDZhRWxoUTg/view?usp=sharing&resourcekey=0-ALiM9eGSQNklKMCfg0l-EQ
https://drive.google.com/file/d/1lyEjg2PUjpmpCgkTEHAPeadXKH3d_sII/view?usp=sharing
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دال: عام 2019:

:9N235 - 9N210 تحمل ذخائر من نمط   BM-27 URGANو BM-30 SMERCH صواريخ من سلسة

 BM-27 و  BM-30 SMERCHــف صواريــخ عنقوديــة مــن نــوع منــذ شــباط/ 2019 اســتخدم النظــام الســوري بشــكل مكثَّ
URGAN  وغالبــًا تــم اســتخدام هــذه األنمــاط تحديــدًا )9M55K - 9M27K - 9M27K1(، التــي يتــم إطاقهــا مــن منصــات 
ثابتــة، وتمتــاز هــذه الذخائــر بــأنَّ شــظاياها الفرعيــة التــي يمكــن أن تكــون مــن نوعيــن همــا9N235 - 9N210  قــادرة علــى 
التشــظي بشــكل كبيــر وبحســب أحــد التقاريــر التــي نشــرتها منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش حــول اســتخدام هــذا 

النــوع مــن الصواريــخ اســتطعنا حصــر عــدد الذخائــر الفرعيــة والشــظايا المعدنيــة الناجمــة عنهــا:

يحمل 30 ذخيرة صغيرة من نوع9N210  قادرة على التشظي إلى 0	3 شظية معدنية. 9M27K

يحمل 30 ذخيرة صغيرة من نوع9N235  قادرة على التشظي إلى 95 شظية معدنية. 9M27K1

يحمل 2	 ذخيرة صغيرة من نوع9N235  قادرة على التشظي إلى 95 شظية معدنية. 9M55K

الصـــاروخ

 9N210 صــورة تُظهــر الشــظايا المعدنيــة التــي يخلفهــا انفجــار مخلفــات عنقوديــة مــن طــراز
بعــد هجــوم بالصواريــخ شــنته قــوات النظــام الســوري علــى مدينــة معــرة النعمــان فــي 22/ 

faredشــباط/ 2019 - مصــدر الصــورة

يســتعرض التصميــم التالــي ذخيــرة مــن نمــط 9N235 يحملهــا صــاروخ مــن نمــط 9M55K، عثــر عليهــا فــي مدينــة 
ســراقب/ إدلــب إثــر هجــوم أرضــي مصــدره راجمــة صواريــخ تابعــة للنظــام الســوري فــي كانــون األول 2019

https://www.hrw.org/news/2014/10/20/ukraine-widespread-use-cluster-munitions
https://drive.google.com/file/d/124zwVm4GnUmM_T7Vw8cicA8x-i20WyGk/view?usp=sharing
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 :AO-1 SCh تحمل ذخائر من نمط  RBK250-275

ذخيــرة عنقوديــة مــن نمــط AO-1 SCh عثــر عليهــا فــي 
مدينــة معــرة النعمــان/ إدلــب إثــر هجــوم جــوي شــنته 
قــوات النظــام الســوري علــى المدينــة فــي 14/ آب/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1xaMqwduKOwi1bxhhF3atk8eF-4FdOWrQ/view
https://drive.google.com/file/d/1jxB0dTM_xG5axENvcuGwLGOIYfaZHD6Y/view?usp=sharing
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ــة مــن  ــر فرعي ــي مــن نمــط 9N123K وتحمــل ذخائ ــرأس حرب صواريــخ مــن سلســلةTochka 9M79  مــزودة ب
:9N24 نمــط

تصنــع روســيا صواريــخ بالســتية تكتيكيــة مــن سلســلة )Tochka - 9M79(، ويتــم توجيههــا بنظــام الماحــة بالقصــور 
د الصــاروخ بحاســوب يحافــظ علــى مســار الصــاروخ المرســوم لــه وُيصححــه لُيبقيــه فــي وضعيــة  الذاتــي INS، حيــث يــزوَّ
ر بـــ 150 متــرًا، ومــا يميــز هــذا الصــاروخ  الثبــات حتــى يصــل إلــى هدفــه بأكبــر دقــة ممكنــة مــع وجــود احتماليــة خطــأ ُتقــدَّ
طريقــة إصابتــه الهــدف حيــث ينفجــر فــوق الهــدف علــى ارتفــاع 15 - 20 متــرًا؛ مــا يــؤدي إلــى تفجيــر كبيــر علــى مســاحة 
د هــذه الصواريــخ بــرؤوس  500 متــر، وتحتــاج هــذه الذخائــر إلطاقهــا عربــة مــن طــراز )9P129(، ومــن الممكــن أن تــزوَّ

حربيــة مختلفــة عنقوديــة أو كيميائيــة أو نوويــة.

ُتشــير مصــادر مختصــة عديــدة إلــى أنَّ النظــام الســوري يمتلــك مخزونــًا مــن هــذه الصواريــخ ال ســيما التــي يبلــغ 
مداهــا 70 و120 كيلومتــر، وفــي شــباط/ 	201 ذكــرت صحيفــة فوكــس نيــوز األمريكيــة أنَّ روســيا زودت النظــام 
ــرًا. الســوري، بدفعــة كبيــرة مــن صواريــخ “توشــكا” تقــدر بــــ 50 صاروخــًا مــن النســخة التــي يبلــغ مداهــا 120 كيلومت

ذتهــا قــوات  لنا مــا ال يقــل عــن 12 هجومــًا نفَّ وبحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فقــد ســجَّ
ــوع  ــة عــن ن ــا معلومــات كافي ــخ مــن سلســلةTochka ، ولكــن ليــس لدين النظــام الســوري اســتخدمت فيهــا صواري

الــرؤوس التــي كانــت تحملهــا، وبحســب مــا رصدنــاه فــإنَّ ثاثــة منهــا علــى األقــل كانــت محملــة بذخائــر عنقوديــة.

ــل  د بــرأس حربــي مــن نمــط 9N123K، ومحمَّ تصميــم يســتعرض مخلفــات صــاروخ مــن سلســلة9M79  - Tochka، مــزوَّ
بذخائــر عنقوديــة مــن نمــط 9N24، عثــر عليهــا إثــر هجــوم اســتهدف مخيــم قــاح للنازحيــن/ إدلــب - 20/ تشــرين الثانــي/ 

:2019

https://armamentresearch.com/9n123k-cluster-munition-and-9n24-submunitions-in-syria/
https://missiledefenseadvocacy.org/missile-threat-and-proliferation/missile-proliferation/russia/ss-21-mod-2/
https://www.foxnews.com/world/russia-sends-syria-its-largest-missile-delivery-to-date-us-officials-say?fbclid=IwAR1e0S84D-KZi_zb5Zg74HSjQj5wsV7uDixjP7do1QdVhgJ8VND0Nx2TDgs
https://armamentresearch.com/9n123k-cluster-munition-and-9n24-submunitions-in-syria/
https://armamentresearch.com/9n123k-cluster-munition-and-9n24-submunitions-in-syria/
https://drive.google.com/file/d/14gaqq4Fhh9Yygmgclv4H8Q9kHUzzPbJI/view?usp=sharing
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الذخائــر  مخلفــات  انتشــار  لمناطــق  تقريبيــة  خرائــط  خامســًا: 
الســورية: المحافظــات  مــن  العديــد  فــي  العنقوديــة 

ــر العنقوديــة بمــا  باالســتناد إلــى قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الخاصــة بحــوادث اســتخدام الذخائ

تشــمله مــن تفاصيــل مواقــع الهجمــات ومــا خلَّفتهــا مــن ضحايــا ومصابيــن، إضافــًة إلــى قاعــدة بيانــات الضحايــا بمــا 

ــا  ــة أو انفجــار مخلفاتهــا، قمن ــر العنقودي ــوا جــراء الهجمــات بالذخائ ــوا أو أصيب ــن قتل ــا الذي ــات للضحاي تشــمله مــن بيان

ــر  ــة بمخلفــات الذخائ  تقريبــي مســاحات نرجــح أنهــا ملوث
ٍ

بإعــداد خرائــط لبعــض المحافظــات الســورية، ُتظهــر بشــكل

العنقوديــة. ونؤكــد أن الرقعــات التــي تظهرهــا الخرائــط تشــمل مــا تمكنــا مــن توثيقــه مــن هجمــات، ومــن ضحايــا انفجــار 

الذخائــر الفرعيــة، وبالتالــي فهــي تعبــر عــن الحــد األدنــى مــن االنتشــار. وقــد واجهتنــا تحديــات عــدة فــي أثنــاء إعدادهــا، 

جميعهــا تؤثــر بشــكل أو بآخــر علــى المســاحات التــي تمكنــا مــن تحديدهــا، ومــن أبــرز تلــك التحديــات:  

اســتخدمت فــي ســوريا عشــرات مــن أنمــاط الذخائــر العنقوديــة، ويختلــف كل نمــط عــن اآلخــر مــن حيــث نطــاق 	 

االنتشــار، وقــوة الذخيــرة، وعــدد األجســام القابلــة للتشــظي بعــد االنفجــار ضمــن كل ذخيــرة فرعيــة.

بعــد انفجــار حاضنــة الذخائــر العنقوديــة، ال يمكننــا معرفــة كــم مــن الذخائــر الفرعيــة داخلهــا قــد انفجــر مباشــرة، 	 

وبالتالــي ال يمكــن تحديــد كــم منهــا بقــي فــي المنطقــة وتحــول إلــى لغــم قابــل لانفجــار لــدى لمســه أو االقتــراب منــه.

ــي اســتهدفت المنطقــة الواحــدة، فقــد يتعــرض الحــي الواحــد لعشــر هجمــات، فيمــا 	  تتفــاوت عــدد الهجمــات الت

يتعــرض آخــر لهجوميــن اثنيــن، وإن عــدد الهجمــات، وعــدد الصواريــخ/ القذائــف التــي قصفــت فــي كل هجــوم، ونمــط 

الذخائــر الفرعيــة فــي كل هجــوم، إضافــًة إلــى عددهــا، ثــم نســبة مــا انفجــر منهــا إلــى مــا بقــي فــي المنطقــة، جميعهــا 

عوامــل تســهم فــي تراكــم وســعة انتشــار المخلفــات.

وقــد حاولنــا قــدر اإلمــكان أن تعكــس الخرائــط المســاحات التــي شــهدت كثافــة أكبــر فــي حصيلــة الهجمــات، وحصيلــة 

الضحايــا الذيــن قتلــوا نتيجــة لهــا. وفيمــا يلــي 6 خرائــط:
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محافظة حلب:

محافظة إدلب:

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/Eb3xBTlMt6RLlQZGHTbaBU8B_Cnlx_-N4tmaaH0WEmxSKA?e=SeCd5k
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EUb9_6QCymRApIEHWg0MOm8BC659KM5FuswDpS0iFJfRZA?e=f4xZUV
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محافظة ريف دمشق:

محافظتي دير الزور والرقة:

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/ESrlFhgbNRhGkp0bFdCc-g4BVzxTZVG6KUexkOBtyLe5sQ?e=G3kjjd
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EdSrDNkE0M5MtQfsTixCBLsBqokad9ojPWedItFrE41lPQ?e=Y65CMp
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محافظتي حمص وحماة: 

محافظة درعا:

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EaSLOB_zRHJFmvzkOZxO_ksBJo5inA91p-kNJfLEkEZfYQ?e=neMhL8
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EbJ7-DX8ep9PicMqDBffNhcB4grDp8ZNesuBFSQsQYhq8A?e=zgLnEw
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مخلفات الذخائر العنقودية تهدد المواطنين السوريين لعقود إلى األمام:

ال تقتصــر أضــرار الذخائــر العنقوديــة علــى آثارهــا المباشــرة علــى حيــاة المدنييــن ولكــن أيضــًا فيمــا يتصل باآلثــار الاحقة 
مــن حيــث األضــرار التــي تلحــق بالحقــول الزراعيــة والمبانــي الســكنية وشــبكات الميــاه والصــرف الصحــي وغيرهــا مــن 
ــر العنقوديــة إلــى  المرافــق الضروريــة لحيــاة النــاس، وتعمــد قــوات الحلــف الســوري الروســي مــن اســتخدام الذخائ
ل إلــى مــا يشــبه حقــول ألغــام نتيجــة وجــود  شــلِّ حركــة الحيــاة تمامــًا فــي المناطــق التــي تتعــرض للقصــف، والتــي تتحــوَّ
ــًا أو بمجــرد  ــى أن تنفجــر ذاتي ــة التــي فشــلت باالنفجــار، هــذه المخلفــات تبقــى نشــطة إل ــات المخلفــات العنقودي مئ
اقتــراب أي جســم منهــا، وهــي بذلــك قــادرة علــى قتــل وتشــويه عشــرات األبريــاء، ولــن يكــون بوســع المدنييــن الذيــن 
ثــة  يقطنــون فــي المناطــق التــي تعرضــت للهجمــات العنقوديــة أن يعيشــوا فــي أمــان إال بعــد تحديــد المناطــق الملوَّ
بالمخلفــات فــي منازلهــم وأراضيهــم الزراعيــة وأســواقهم وتطهيرهــا مــن الذخائــر الصغيــرة المميتــة الناجمــة عــن 
القنابــل العنقوديــة؛ لذلــك فــإن معظــم ســكان المناطــق التــي ُتســتهدف بالهجمــات العنقوديــة يتعرضون للتشــريد 

القســري بســبب اســتحالة إمكانيــة الحيــاة وبنــاء ســبل العيــش فــي تلــك المناطــق.

 

ــى مــا  ــة فــي ســوريا قــد تحولــت إل ــر العنقودي ــات مــن الذخائ ــى أن المئ تؤكــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان عل
ُيشــبه األلغــام األرضيــة، التــي تــؤدي إلــى قتــل أو تشــويه المدنييــن وتحقيــق إصابــات بليغــة فــي صفوفهــم، حيــث 
تختــرق مئــات الشــظايا جســم المصــاب، وقــد تــؤدي إلــى بتــر أعضــاء فــي الجســم، وتمزيــق الخايــا والشــرايين، إضافــًة 
 
ٍ
إلــى أنهــا قــد تــؤدي إلــى إصابــات عينيــة أو ســمعية، كمــا ُنشــير إلــى أنَّ هــذه المخلفــات التــي ال تــزال منتشــرًة علــى نحــو

ازحيــن وتحــرُّك عمــال اإلغاثــة والدفــاع المدنــي وآلياتهــم،  ل عائقــًا كبيــرًا أمــام عمليــات عــودة النَّ  فــي ســوريا ُتشــكِّ
ٍ

كثيــف
ل خطــرًا علــى عمليــة إعــادة اإلعمــار والتنميــة، واألخطــر مــن ذلــك كلــه أنَّ ذخائرهــا الفرعيــة غالبــًا مــا يكــون لهــا  وُتشــكِّ

اقــة ُيمكــن أن تجــذَب األطفــال وهــو مــا يجعلهــم الفئــَة األكثــَر تعرُّضــًا للخطــر. ألــوان ســاطعة وبرَّ
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بالذخائــر  قتلــوا  الذيــن  الضحايــا  لحصيلــة  تحليــل  سادســًا: 
عنهــا: الناتجــة  والمخلفــات  العنقوديــة 

الحظنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اســتمرار وقــوع ضحايــا مــن قتلــى وجرحــى بســبب هجمــات بالذخائــر 
ــة، وبســبب انفجــار مخلفاتهــا أيضــًا علــى الرغــم مــن مناشــداتنا المتكــررة، والمطالبــات العاجلــة بضــرورة  العنقودي
تدخــل فــرق دوليــة للمســاعدة فــي الكشــف عــن أماكــن تــوزع المخلفــات والضغــط علــى النظــام الســوري والروســي 
لتحديــد المواقــع التــي اســتهدفتها الهجمــات؛ بهــدف تحديــد أماكــن انتشــارها؛ وذلــك ســعيًا للحــد أو بالحــد األدنــى 

التقليــل مــن عــدد اإلصابــات والضحايــا المدنييــن بســببها.  

ــر  ــر هجمــات بذخائ ــًا بينهــم 394 طفــًا و219 ســيدة إث ــل 1053 مدني وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقت
عنقوديــة فــي ســوريا، منــذ أول اســتخدام موثــق فــي قاعــدة بياناتنــا لهــذا الســاح فــي تمــوز/ 2012 حتــى كانــون الثانــي/ 
2023. وتشــكل حصيلــة األطفــال  والنســاء قرابــة 59 % مــن حصيلــة الضحايــا؛ وهــذا مؤشــر علــى تعمــد قــوات الحلــف 

الســوري الروســي اســتهداف المدنييــن بهــذا الســاح العشــوائي. 

كمــا ســجلنا مقتــل مــا ال يقــل عــن 382 مدنيــًا بينهــم 124 طفــًا و31 ســيدة إثــر انفجــار ذخائــر فرعيــة تعــود إلــى هجمــات 
ســابقة شــنتها قــوات النظــام الســوري والقــوات الروســية باســتخدام هــذا الســاح منــذ تمــوز/ 2012.

ألف: حصيلة الضحايا الذين قتلوا إثر هجمات بذخائر عنقودية:

ــر  ــًا بينهــم 394 طفــًا و219 ســيدة إثــر هجمــات بذخائ وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل 1053  مدني
عنقوديــة فــي ســوريا، منــذ أول اســتخدام موثــق فــي قاعــدة بياناتنــا لهــذا الســاح فــي تمــوز/ 2012 حتــى كانــون الثانــي/ 
2023. مــن بيــن الضحايــا الـــ 1053  ســجلنا مقتــل 6 مــن الكــوادر الطبيــة، و1 مــن الكــوادر اإلعاميــة، و3 مــن كــوادر الدفاع 

المدنــي. وتتــوزع حصيلــة الضحايــا بحســب الجهــة الفاعلــة علــى النحــو التالــي: 

قــوات النظــام الســوري: 835 بينهــم 	33 طفــل و191 ســيدة، و5 مــن الكــوادر الطبيــة، و2 مــن كــوادر الدفــاع 	 
المدنــي.

القــوات الروســية: 218 بينهــم 	5 طفــل و28 ســيدة، و1 مــن الكــوادر الطبيــة، و1 مــن الكــوادر اإلعاميــة، و1 مــن 	 
كــوادر الدفــاع المدنــي.
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يظهــر الرســم البيانــي أن عــام 2016 قــد شــهد مقتــل قرابــة 42 % مــن حصيلــة الضحايــا، ونشــير إلــى أنَّ الغالبيــة 

العظمــى منهــم قــد قتلــوا إثــر هجمــات علــى محافظــة حلــب، كمــا يظهــر تحليــل البيانــات أنَّ قرابــة 63 % مــن حصيلــة 

ــًا بنحــو 11 % مــن مجمــل  ــد قــوات النظــام الســوري. فيمــا جــاء عــام 2013 ثاني ــى ي ــت عل ــا فــي عــام 2016 كان الضحاي

حصيلــة الضحايــا، تــاه عــام 2015، الــذي شــهد فــي الربــع األخيــر منــه تدخــل القــوات الروســية عســكريًا. كمــا يظهــر 

تحليــل البيانــات أنَّ قرابــة 40 % مــن حصيلــة الضحايــا قــد قتلــوا بيــن عامــي 2012 و2015، جميعهــم -باســتثناء -	 قتلــوا 

إثــر هجمــات بذخائــر عنقوديــة نفذهــا النظــام الســوري.

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EduZGUqTFW9CoQvxbxr1zjEB46PYREM-Ni9wIRQnXlzZYA?e=WaWFMk


مخلفات الذخائر العنقودية28

تهديد مفتوح لحياة األجيال القادمة في سوريا

تتوزع حصيلة الضحايا المدنيين الـ 1053 بحسب المحافظات السورية على النحو التالي: 

تظهــر الخريطــة الســابقة أن النســبة األعلــى مــن الضحايــا -قرابــة 29 %- قــد قتلــوا إثــر هجمــات علــى محافظــة حلــب، 

ويظهــر تحليــل البيانــات أن 44 % منهــم قــد قتلــوا علــى يــد القــوات الروســية، وتشــكل حصيلــة ضحايــا هجمــات 

ــا هــذه القــوات فــي جميــع المحافظــات.  القــوات الروســية علــى محافظــة حلــب قرابــة 61 % مــن حصيلــة ضحاي

ــت ثانيــًا كل مــن محافظتــي إدلــب وريــف دمشــق، وتشــكل حصيلــة الضحايــا فيهمــا معــًا قرابــة 42 %  فيمــا حلَّ

مــن حصيلــة الضحايــا فــي جميــع المحافظــات، ويظهــر تحليــل البيانــات أن قرابــة 93 % مــن حصيلــة الضحايــا فــي 

المحافظتيــن قتلــوا علــى يــد قــوات النظــام الســوري. 

باء: حصيلة الضحايا الذين قتلوا إثر انفجار ذخائر فرعية تعود إلى هجمات سابقة: 

ــر المنفجــرة فــي ســوريا إلــى مــا ُيشــبه األلغــام األرضيــة، ونؤكــد أنَّ هــذه  ــة غي ــر العنقودي تحولــت المئــات مــن الذخائ

 فــي مختلــف المحافظــات الســورية، كمــا أظهــرت الخرائــط آنفــًا، ومــا 
ٍ

 كثيــف
ٍ
المخلفــات ال تــزال منتشــرًة علــى نحــو

زلنــا نســجل حــوادث قتــل فــي صفــوف المواطنيــن الســوريين جــراء انفجارهــا، وتواجهنــا تحديــات خاصــة فــي إســناد 

مســؤولية حــوادث القتــل هــذه إلــى أحــد الطرفيــن اللذيــن نســند إليهمــا مســؤولية الهجمــات -النظــام الســوري، 

ــر العنقوديــة إلــى  القــوات الروســية-، ولذلــك فإننــا نســند المســؤولية فــي حــوادث القتــل إثــر انفجــار مخلفــات الذخائ

الحلــف الســوري الروســي.
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ــًا بينهــم 124  ــي/ 2023 مقتــل مــا ال يقــل عــن 382 مدني ــون الثان وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان حتــى كان

طفــًا و31 ســيدة إثــر انفجــار ذخائــر فرعيــة تعــود إلــى هجمــات بذخائــر عنقوديــة شــنتها قــوات النظــام الســوري 

والقــوات الروســية منــذ أول اســتخدام موثــق لهــذا الســاح فــي تمــوز/ 2012. 
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ســابعًا: نمــاذج عــن حــوادث بــارزة لهجمــات بذخائــر عنقوديــة 
خلَّفــت خســائر بشــرية:

اإلثنيــن 29/ تشــرين األول/ 2012 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــًا/ قنبلــة محمــًا 
بذخائــر عنقوديــة، مســتهدفًا قريــة البــارة بريــف إدلــب؛ تســبب القصــف فــي مقتــل 4 مدنيــًا بينهــم 1 طفــل.

الخميــس 	1/ كانــون الثانــي/ 2013 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــًا/ قنبلــة محمــًا 
بذخائــر عنقوديــة، مســتهدفًا قريــة كفــر نبــودة فــي ريــف حمــاة؛ تســبب القصــف فــي مقتــل طفلــة. 

األربعــاء 	1/ كانــون األول/ 2014 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــًا/ قنبلــة محمــًا 
بذخائــر عنقوديــة، مســتهدفًا شــارع طريــق معــارة فــي بلــدة كفــر حمــرة بريــف حلــب؛ تســبب القصــف فــي مقتــل رجــل 

مدنــي وإصابــة قرابــة 5 آخريــن.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد حســن رضــوان مــن أهالــي بلــدة كفــر حمــرة وأفادنــا بروايتــه: 
»كانــت الســاعة قرابــة الثانيــة ظهــرًا، عندمــا ســمعت صــوت طائــرات النظــام تحلــق فــي الســماء، وتبــع 
ذلــك صــوت انفجــارات صغيــرة ومتتاليــة، توجهــت إلــى شــارع طريــق المعــارة، ورأيــت قنابــل صغيــرة مــن 
صــاروخ عنقــودي نثــر أكثــر مــن 40 قنبلــة انفجــر بعضهــا مباشــرًة؛ مــا تســبب فــي إصابة 6 أشــخاص، بينهم 
طفــل وســيدة، أحــد المصابيــن كان فــي حالــة خطــرة وعلمــت أنــه قــد توفــي متأثــرًا بإصابتــه«. أضاف حســن 
 تجاريــة، 

ٍ
»ســبب القصــف حفــرًا صغيــرة فــي أرض الشــارع، وحطــم الواجهــات الزجاجيــة لســبعة محــال
بينمــا لــم تنفجــر بعــض المخلفــات إلــى أن وصلــت إحــدى كتائــب المعارضــة، وقامــت بتفكيكهــا«.

 RBK-500 الخميــس 24/ كانــون األول/ 2015 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي قنبلتيــن مــن نمــط
أحدهمــا علــى األقــل تحمــل ذخائــر مــن نمــط ShOAB-0.5، اســتهدف الهجــوم تجمعــًا لســيارات شــحن علــى الطريــق 
التجــاري بيــن قريــة احــرص وقريــة حربــل الخاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، والواقعتيــن فــي ريــف محافظــة حلــب؛ 
وتســبب فــي مقتــل 5 مدنييــن بينهــم 1 طفلــة واحتــراق عــدد مــن ســيارات الشــحن، نشــير إلــى أنَّ الســيارات كانــت 

محملــًة بالمــواد الغذائيــة وعبــوات الغــاز ومتجهــًة لبيعهــا فــي مناطــق خاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد مهنــد أحــد عناصــر الدفــاع المدنــي مــن مركــز تــل رفعــت، 
وقــد توجــه إلــى مــكان القصــف، وأفادنــا بروايتــه: “كانــت الســيارات مــا تــزال مشــتعلًة عنــد وصولنــا إلــى المــكان، 
أخمدنــا الحرائــق وانتشــلنا الجرحــى والضحايــا، كان مــن بينهــم جثــث محترقــة، لقــد زاد مــن شــدة الحريــق 
وجــود ســيارات تحمــل عبــوات مــن الغــاز؛ مــا أدى إلــى اســتمرار الحريــق مــدة طويلة. علمُت مــن الموجودين 
فــي المنطقــة أن القصــف حصــل قرابــة الســاعة الواحــدة والنصــف ظهــرًا بعــدة صواريــخ بينهــا صــاروخ 
يحمــل ذخائــر عنقوديــة وقــد شــاهدت المخلفــات العنقوديــة منتشــرًة فــي المــكان. المــكان المســتهدف 
كان تجمعــًا لســيارات الشــحن بيــن قريتــي حربــل واحــرص والتــي كانــت تحمــل مــواد غذائيــة وعبــوات غــاز، 
متجهــة إلــى قريــة حربــل الخاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، استشــهد فــي هــذه الغــارات 8 أشــخاص 

بينهــم طفــالن”. 

https://www.youtube.com/watch?v=z8DaAg_yfp4
https://www.youtube.com/watch?v=z8DaAg_yfp4
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طيــران  قصــف  لحظــة  يظهــر  فيديــو 
ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي تجمعــًا 
لشــاحنات مدنيــة علــى الطريــق التجــاري 
بيــن قريتــي احــرص وحربــل بريــف حلــب - 

الخميــس 24/ كانــون األول/ 2015

إثــر  محترقــة  شــاحنات  يظهــر  فيديــو 
قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه 
ــى  ــة عل روســي تجمعــًا لشــاحنات مدني
احــرص  قريتــي  بيــن  التجــاري  الطريــق 
الفيديــو  ويظهــر  حلــب  بريــف  وحربــل 
مخلفــات ذخائــر عنقوديــة - 24/ كانــون 

2015 األول/ 

الثاثــاء 19/ كانــون الثانــي/ 2016 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي قنبلــة مــن نمــط RBK-500 محملــًة 
بذخائــر مــن نمــط AO-2.5RTM / AO-2.5RT، مســتهدفًا حــي رويــدة فــي بلــدة البوليــل بريــف ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى 
إلــى مقتــل 	 مدنييــن بينهــم طفــان، وإصابــة مــا ال يقــل عــن 25 آخريــن. تخضــع المنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش 

وقــت الهجــوم.

بقايــا ذخائــر عنقوديــة عثــر عليهــا فــي حــي رويــدة فــي 
ــر هجــوم جــوي روســي  ــزور إث ــر ال بلــدة البوليــل بريــف دي

 2016 - 19/ كانــون الثانــي/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Dtto4du2Va8
https://www.youtube.com/watch?v=Fdk0h6BlRGk
https://www.youtube.com/watch?v=Dtto4du2Va8
https://www.youtube.com/watch?v=Fdk0h6BlRGk
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0N3pGaDRyVElBdDA/view?resourcekey=0-Lc_W7Jd9ewhldwskHi2ITg
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NFdzV2lRcXZ2YzQ/view?usp=sharing&resourcekey=0-FOZQaamogNkMOYO45FZoug
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األربعــاء 	2/ كانــون الثانــي/ 2016 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي قنبلــة مــن نمــط  RBK-500 محملــًة 
بذخائــر مــن نمــط  AO-2.5RTM/ AO-2.5RT مســتهدفًا مبنــى مشــفى عنــدان الخيــري، فــي مدينــة عنــدان بريــف حلــب 
الشــمالي؛ تســبب القصــف فــي مقتــل أحــد الكــوادر الطبيــة “عبــد الرحمــن عبيــد” وإصابــة القابلــة القانونيــة وعــدد مــن 

مراجعــي المشــفى؛ إضافــًة إلــى أضــرار ماديــة فــي مبنــى المشــفى.

األربعــاء 	2/كانــون الثانــي/ 2016 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي 4 قنابــل مــن نمــط RBK-500 محملــًة 
بذخائــر مــن نمــط  AO-2.5RTM/ AO-2.5RTمســتهدفًا الجهــة الشــمالية الشــرقية مــن بلــدة إبطــع بريــف درعــا، تســبب 
القصــف فــي مقتــل ســيدة “رضــوة عبــد الــرزاق الطلفــاح” ودمــار منزليــن ومحليــن تجارييــن بشــكل شــبه كامــل. 

تخضــع المنطقــة لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الحادثــة. 

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع محمــود النصيــرات، ناشــط إعامــي محلــي وشــاهد عيــان علــى 

الحادثــة، وأخبرنــا أن المراصــد فــي المنطقــة )عمــال اإلشــارة المركزيــة فــي المنطقــة( هــي مــن حــددت أن مصــدر 

القصــف طيــران روســي، كمــا ذكــر أن قاطنــي المنطقــة لــم يعتــادوا قصــف النظــام الســوري ليــًا كمــا حصــل فــي هــذا 

الهجــوم، أخبرنــا محمــود: “قرابــة الســاعة 9:40 مســاًء قصــف الطيــران الروســي 4 صواريــخ، ســقط اثنــان 

منهــا علــى الجهــة الشــمالية الشــرقية مــن البلــدة مــن جهــة منطقــة قرفــا، أخبرنــي ســكان تلــك المنطقــة 

أن أحــد الصواريــخ كان فراغيــًا واآلخــر كان محمــاًل بقنابــل عنقوديــة”. وأضاف محمــود: “الصاروخان اآلخران 

ســقطا فــي شــارع الســوق الجديــد علــى مقربــة منــي، أحدهمــا كان محمــاًل بذخائــر عنقوديــة انفجــرت بشــكل 

 فــي الســماء وتوزعــت شــظاياها علــى مســافة تزيــد عــن 300م وبقيــت بعــض المخلفــات دون أن 
ٍ
متتــال

ــى استشــهاد  ــة ومنزليــن، إضافــًة إل تنفجــر، تســبب الصاروخــان فــي دمــار مــا ال يقــل عــن 9 محــال تجاري
ســيدة”.

زودنا محمود بصور لذخيرة عنقودية لم تنفجر وأخبرنا أنها من مخلفات الهجوم. 

صــورة لذخيــرة عنقوديــة جــراء قصــف طيــران يزعــم انــه 
روســي علــى ابطــع بدرعــا فــي 2016-1-27 مصــدر الصــورة 

محمــود النصيــرات

https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPaEVMUmxDM1J1a0k/view?usp=sharing&resourcekey=0-8HKNn0LjavtJeVQ1ugfG3w
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSHVvRlJ6aXZ4a2c/view?usp=sharing&resourcekey=0-ROr_cH94firySX46nl-Vcw
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPaEVMUmxDM1J1a0k/view?usp=sharing&resourcekey=0-8HKNn0LjavtJeVQ1ugfG3w
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0anNqTWNaWkM2VVE/view?resourcekey=0-BdSgki5jCq9dqyYdbNgerA
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ck1RSzZ4c3M0dG8/view?usp=sharing&resourcekey=0-JP_N-m2CE2ehsW34GZQsfg
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 RBK-500 ــه روســي قنبلــة مــن نمــط ــاح نعتقــد أن ــي ثابــت الجن ــران حرب ــي/ 2016 قصــف طي ــون الثان األربعــاء 	2/ كان

تحمــل ذخائــر مــن نمــط ShOAB-0.5 علــى حــي ســكني فــي مدينــة كفرالهــا التابعــة لناحيــة الحولــة بريــف حمــص؛ تســبب 

القصــف فــي مقتــل 5 مدنييــن بينهــم 2 طفــًا و1 ســيدة، وإصابــة نحــو 30 شــخصًا آخريــن، إضافــًة إلــى أضــرار ماديــة 

بســيطة. 

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد أبــو علــي وهــو ناشــط إعامــي محلــي وشــاهد عيــان علــى 

الحادثــة، وأفادنــا: “انفجــار متوســط الشــدة وتبعــه صــوت انفجــارات متتاليــة ســمعتها غــرب المدينــة، كانــت 

 جــدًا 
ٍ
الســاعة قرابــة 14:10، حــدث القصــف بصــاروخ عنقــودي ألقتــه طائــرة حربيــة روســية مــن ارتفــاع عــال

وهــذا مــا يفســر ضعــف شــدة االنفجــار. أصابــت بعــض المخلفــات أطفــااًل وشــبانًا كانــوا يلعبــون فــي 

باحــة المدرســة المجــاورة، كمــا ســقط بعضهــا علــى المنــازل؛ مــا أدى إلــى إصابــة أكثــر مــن 45 مدنيــًا، 

واستشــهاد 6 آخريــن بينهــم ســيدة”.

29/ كانــون الثانــي/  2016قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي قنبلــة مــن نمــطRBK-500  محملــًة بذخائــر 

مــن نمــط AO-2.5RTM / AO-2.5RT  مســتهدفًا الحــي الجنوبــي فــي مدينــة مــارع بريــف حلــب؛ تســبب القصــف فــي 

مقتــل4  مدنييــن، بينهــم 1 طفلــة. تخضــع المنطقــة لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الهجــوم. 

الثاثــاء 	/ حزيــران/ 2016 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي قنبلــة مــن نمــط RBK-500 تحمــل ذخائــر مــن 

نمــطShOAB-0.5 ، مســتهدفًا حــي الليرمــون فــي مدينــة حلــب؛ تســبب القصــف فــي مقتــل 2 مدنيــًا وإصابــة قرابــة 4 

آخريــن بجــراح. يخضــع الحــي لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الهجــوم.

الجمعــة 	1/ حزيــران/ 2016 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي قنبلتيــن من نمــط RBK-500 تحمان ذخائر 

مــن نمــط AO-2.5RTM، مســتهدفًا أحيــاء ســكنية فــي مدينــة خــان شــيخون بريــف إدلــب الجنوبــي؛ تســبب القصــف 

فــي مقتــل ســيدة، وإصابــة قرابــة 5 أشــخاص بجــراح بينهــم طفــان، إضافــًة إلــى تضــرر فــي إحــدى الســيارات. تخضــع 

المدينــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وقــت الهجــوم.

طائرة روسية في سماء مدينة الحولة يوم 27/ كانون الثاني/ 2016

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cXlZMWV1cU1SN2c/view?usp=sharing&resourcekey=0-oOVbOucO0ktkr83W7Qv5Ag
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0UW5KaVZGRENPc1k
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0UW5KaVZGRENPc1k
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0UW5KaVZGRENPc1k
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RC1lZzQxd3B2Q1U
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0N1B6eWNCNkVFcXc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RC1lZzQxd3B2Q1U
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RC1lZzQxd3B2Q1U
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0TFBCdUI3SDM1VFk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0UjZTVTlfdDZjeXM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0TFBCdUI3SDM1VFk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0TFBCdUI3SDM1VFk
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0a3k4dFlaSTJyaUE/view?usp=sharing&resourcekey=0-2QljyzjxAOQUBylxOvzpiA
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تحدثت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد حميد، أحد عناصر الدفاع المدني14 وأفادنا بروايته:

 تــاله صــوت انفجاريــن متتاليــن، اهتــزَّ المنــزل وتكســرت 
ٍ
»قرابــة الســاعة 05:20 ســمعُت صــوت هديــر

النوافــذ مــن ضغــط االنفجــار ثــم نزلــت إلــى الشــارع والحظــت حريقــًا ودخانــًا متصاعــدًا بالقــرب مــن منطقــة 

الســوق وســمعت مراصــد الجيــش الحــر تُعلــن عــن تنفيــذ طيــران حربــي روســي علــى ارتفــاع 6 كــم، كان 

القصــف بصواريــخ عنقوديــة انتشــرت مخلفاتهــا علــى مســاحة واســعة فــي حيــن انفجــرت إحداهــا فــي 

ســيارة؛ مــا أدى إلــى احتراقهــا، كمــا تســبب القصــف فــي مقتــل ســيدة وإصابــة 6 آخريــن، بينهــم طفــالن«.

ــًا بذخائــر عنقوديــة، ســقط  األحــد 25/ أيلــول/ 2016 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــًا ُمحمَّ

علــى الطريــق بيــن حــي صــاح الديــن وحــي الزبديــة شــرق مدينــة حلــب؛ مــا أدى إلــى مقتــل 4 مدنييــن بينهــم 2 طفــًا و1 

ســيدة، وإصابــة قرابــة 20 آخريــن. يخضــع الحــي لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الهجــوم.

الجمعــة 30/ أيلــول/ 2016 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي قنبلتيــن مــن نمــط RBK-500 تحمــان 

ذخائــر مــن نمــط AO-2.5RTM / AO-2.5RT، علــى مدينــة معــرة النعمــان بريــف إدلــب الجنوبــي، اســتهدفت إحداهمــا 

األحيــاء الشــمالية مــن المدينــة، فيمــا اســتهدفت األخــرى األحيــاء الجنوبيــة؛ وتســببت فــي مقتــل 1 طفــل و1 ســيدة 

وجــرح قرابــة 15 شــخصًا آخريــن، واشــتعال حريــق فــي أحــد المبانــي الســكنية. تخضــع المدينــة لســيطرة مشــتركة بيــن 

فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وقــت الهجــوم.

ذيــل حاضنــة عنقوديــة ُعثــر عليــه فــي حــي صــاح الديــن/ حلــب 
25/ أيلــول/ 2016

عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك.. 14

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SjNfNUI1NTE5Rnc/view?usp=sharing&resourcekey=0-LFi1vQtFNE_hKpR5thDIIw
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SjNfNUI1NTE5Rnc/view?usp=sharing&resourcekey=0-LFi1vQtFNE_hKpR5thDIIw
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SjNfNUI1NTE5Rnc/view?usp=sharing&resourcekey=0-LFi1vQtFNE_hKpR5thDIIw
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0M1dVdEMyUG1tZEk/view?usp=sharing&resourcekey=0-DG08zVivHObSWla-zrhdXw
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الخميــس 15/ أيلــول/ 2016 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح تابــع للنظــام الســوري عــدة قنابــل من نمــطRBK-500  تحمل 

ذخائــر عنقوديــة مــن نمــط  ShOAB-0.5 مســتهدفًا ســاحة الكــراج فــي مدينــة المياديــن بريــف ديــر الــزور الشــرقي، 

ــة. تســبب القصــف فــي مقتــل   المدنييــن وأكشــاَك تجاريَّ
ِ

وُتعتبــر ســاحة الكــراج منطقــة حيويــة تضــمُّ حافــات لنقــل

25 مدنيــًا، بينهــم 9 أطفــال و3 ســيدات، وإصابــة قرابــة 30 آخريــن. تخضــع المنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت 

الهجــوم. وقــد أصدرنــا فــي 26/ كانــون األول/ 2016 تقريــرًا مفصــًا يوثــق الهجــوم.

الســبت 8/ نيســان/ 	201 قرابــة الســاعة 15:20 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي قنبلــة مــن نمــط 

RBK-500 محملــًة بذخائــر مــن نمــط ShOAB-0.5 اســتهدفت الطريــق العــام فــي األطــراف الشــرقية لبلــدة أورم 

الجــوز بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ تســبب القصــف فــي مقتــل 3 مدنيــًا، وإصابــة 3 آخريــن. تخضــع البلــدة لســيطرة 

مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام يــوم الهجــوم.

الســبت 1/ تمــوز/ 	201 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري قنابــل مــن نمــط RBK-500 ُمحملــًة 

ــف  ــة البوكمــال بري ابعــة لناحي ــة المجــاودة التَّ ــة مــن نمــط AO-2.5RTM / AO-2.5RT، مســتهدفًا قري ــر عنقودي بذخائ

ديــر الــزور الشــرقي؛ تســبب القصــف فــي مقتــل 2 مدنيــًا وهمــا رجــل وزوجتــه، وجــرح مــا ال يقــل عــن 15 آخريــن، تخضــع 

القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش يــوم الهجــوم. 

ليــن  الخميــس 21/ أيلــول/ 	201 قرابــة الســاعة 18:10 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخيــن ُمحمَّ

بذخائــر عنقوديــة ُمســتهدفًا الســوق الرئيــس وســط بلــدة قلعــة المضيــق بريــف حمــاة الشــمالي الغربــي. ثــم عــاوَد 

ــة 00	م  ــى بعــد قراب ــة الســاعة 18:35، ســقط عل ــة قراب ــر عنقودي ــه قصــف صــاروخ واحــد ُمحمــل بذخائ ــران ذات الطي

عــن الصــاروخ األول، فــي حــي الزهــراء، أدى القصــف إلــى مقتــل 6 مدنييــن بينهــم 1 طفــل، و1 ســيدة وإصابــة قرابــة 10 

آخريــن بجــراح. تخضــع البلــدة لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الهجــوم.

ــه أقلــع مــن مطــار  ثنــا15 إلــى 2 مــن عمــال اإلشــارة المركزيــة فــي ريــف حمــاة وأكــدا لنــا أنَّ الطيــران كان روســيًا وأنَّ تحدَّ

ائــرة حيــث قــال إنهــا كانــت مــن طــراز SU-35 وتحمــل الرمــز 5.   د أحدهمــا طــراز الطَّ حميميــم، فيمــا حــدَّ

ــرة  ــز طائ ــه ميَّ ــان، قــال ســامي إنَّ تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع ســامي16 وهــو أحــد شــهود العي

: “قصفــت صاروخيــن ســقطا فــي السُّــوق الرئيــس الــذي شــهَد 
ٍ

ــق علــى ارتفــاع عــال بيضــاء ورأســها أزرق وُتحلِّ

 ثالــث، ثــم 
ٍ
مجــزرة قبــل الهجــوم بيــوم واحــد، وبعــَد 20 دقيقــة تقريبــًا عــاودت القصــف مــرة أخــرى بصــاروخ

غــادرت ســماء المنطقــة”. وأضــاف ســامي أنَّ الصــاروخ الثالــث ســقط علــى حــي الزهــراء جنــوب القلعــة األثريــة: 

“انتشــرت مخلفــات كل صــاروخ علــى مســاحة قدرتهــا بـــ 500 متــر مربــع. كان حجــم الدمار هائاًل في الســوق 

ومنظــر القنابــل العنقوديــة وهــي تنفجــر مرعــب”.

عبر تطبيق واتساب في 28/ تشرين األول/ 	201. 15

تواصلنا معه عبر حساب قلعة المضيق نيوز في 28/ تشرين األول/ 	201. 16

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dFhhLWZpQXpUZWc/view?usp=sharing&resourcekey=0-PDMGudbPGhER3LNgDbBquA
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dFhhLWZpQXpUZWc/view?usp=sharing&resourcekey=0-PDMGudbPGhER3LNgDbBquA
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dFhhLWZpQXpUZWc/view?usp=sharing&resourcekey=0-PDMGudbPGhER3LNgDbBquA
https://snhr.org/arabic/?p=7305
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZFVQZm9pRWNmN28/view?usp=sharing&resourcekey=0-E8mgMPeOb22qBE1aGsu70A
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RzVYWVptajd1Q0U
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RHNFSUhSdTRPaHc/view?usp=sharing&resourcekey=0-s_bGJ5-rTl3UGCMOamX65g
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RHNFSUhSdTRPaHc/view?usp=sharing&resourcekey=0-s_bGJ5-rTl3UGCMOamX65g
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZFVQZm9pRWNmN28/view?usp=sharing&resourcekey=0-E8mgMPeOb22qBE1aGsu70A
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RHNFSUhSdTRPaHc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RHNFSUhSdTRPaHc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0TUJCbG83SnNTcFk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0TUJCbG83SnNTcFk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RzVYWVptajd1Q0U
https://drive.google.com/file/d/0B0pMJXbBDnfubmx3OVEtTXpUODQ/view?usp=sharing&resourcekey=0-PVonjebgXeqrBz9UYe5Qkg
https://drive.google.com/file/d/0B0pMJXbBDnfubmx3OVEtTXpUODQ/view?usp=sharing&resourcekey=0-PVonjebgXeqrBz9UYe5Qkg
https://drive.google.com/file/d/0B0pMJXbBDnfuZVd2cjAtZENtOGM/view?usp=sharing&resourcekey=0-03T2k6fWsHbN8ZPa3A_JgA
https://drive.google.com/file/d/0B0pMJXbBDnfuZVd2cjAtZENtOGM/view?usp=sharing&resourcekey=0-03T2k6fWsHbN8ZPa3A_JgA
https://drive.google.com/file/d/0B0pMJXbBDnfuaTBKUzlMUzZpVk0/view?usp=sharing&resourcekey=0-_Ovu_2JwxxOx_HA6nIxx9A
https://drive.google.com/file/d/0B0pMJXbBDnfubmx3OVEtTXpUODQ/view?usp=sharing&resourcekey=0-PVonjebgXeqrBz9UYe5Qkg
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لــًة  الجمعــة 29/ أيلــول/ 	201 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي عــدة صواريــخ مــن نمــط RBK-500 ُمحمَّ

بذخيــرة عنقوديــة مــن نمــط ShOAB-0.5 اســتهدفت بلــدة التَّمانعــة بريــف إدلــب الجنوبــي؛ تســبب القصــف فــي مقتــل 

3 مدنيــًا )1 طفــًا، و2 ســيدة(، وجــرح آخريــن. تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة بيــن هيئــة تحريــر الشــام وفصائــل 

فــي المعارضــة المســلحة وقــت الهجــوم.

الخميــس 4/ نيســان/ 2019 قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات النظــام الســوري ثاثــة صواريــخ مــن نمــط 

SMERCH-9M55k محملــًة بذخائــر مــن نمــط 9n235، انفجــرت الصواريــخ فــي الســماء فــي حيــن ســقطت مخلفاتهــا 

 ســكنية وســط مدينــة كفــر نبــل 
ٍ
فــي مســاحة تقــدر بـــ 1.1كــم2 مســتهدفًة ســوقًا شــعبيًا “ســوق الخميــس” ومبــان

بريــف إدلــب الجنوبــي؛ تســبب انفجــار المخلفــات الفرعيــة فــي مقتــل 13 مدنيــًا بينهــم خمســة أطفــال وســيدتين 

اثنتيــن، وجــرح مــا يزيــد عــن 42 آخريــن، بعــض الضحايــا قتلــوا فــي منطقــة الســوق وبعضهــم قضــى داخــل منازلهــم 

وســط المدينــة؛ كمــا تســبَّب انفجــار المخلفــات بأضــرار ماديــة كبيــرة فــي منطقــة الســوق، ورصدنــا انفجــار مخلفــات 

عنقوديــة بالقــرب مــن مبنــى مســتوصف الرعايــة الصحيــة األوليــة، وقــرب مبنــى مدرســة أبــي بكــر للتعليــم األساســي 

وســط مدينــة كفــر نبــل. تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر 

الشــام وقــت الهجــوم.

ــَر 
ِ
ُعث  ShOAB-0.5 نمــط  مــن  عنقوديــة صغيــرة  ذخيــرة 

عليهــا بعــد هجــوم جــوي نعتقــد أنَّــه روســي/ التمانعــة/ 
إدلــب 29/ أيلــول/ 2017

الطفلتــان نوريــة وخنســاء خالــد الكــدع، قتلتــا إثــَر هجــوم 
أرضــي لقــوات النظــام الســوري بذخائــر عنقوديــة علــى 

مدينــة كفــر نبــل/ إدلــب فــي 4/ نيســان/ 2019

https://drive.google.com/open?id=15L1UsQRN8dNeswygTxQIGETkSCPvpod9
https://drive.google.com/open?id=17O0Zcijzfr36hF3VXQMNlwZnG2Z5uJvP
https://drive.google.com/open?id=1NANg-OOMvlqR6gVmfWH17aJs-s3ES7FK
https://drive.google.com/open?id=1lzuQks5QzEHy6Bb60hbfoSURGMawFKAC
https://drive.google.com/open?id=1lzuQks5QzEHy6Bb60hbfoSURGMawFKAC
https://drive.google.com/open?id=1LsucphXWODNop_fSOXNBpjasjCVbmXQo
https://drive.google.com/open?id=15L1UsQRN8dNeswygTxQIGETkSCPvpod9
https://drive.google.com/open?id=15L1UsQRN8dNeswygTxQIGETkSCPvpod9
https://drive.google.com/open?id=1I1gfiyjhctBzO0JTaFfwVgFrRt1N4B_t
https://drive.google.com/open?id=1YIYvBZL3GFqTskE0q2ufjRys7fmnMNDn
https://drive.google.com/open?id=1shpGZfnrZ8Iej6eJ4-nJF47XIME-NlBa
https://drive.google.com/open?id=1_AhkH2YBNRqXL6M_zQ-HW9jxsoL21sRF
https://drive.google.com/open?id=16Npq-unJnWcc6w146uVGM5ZjY45qDc7h
https://drive.google.com/open?id=16Npq-unJnWcc6w146uVGM5ZjY45qDc7h
https://drive.google.com/open?id=1YIYvBZL3GFqTskE0q2ufjRys7fmnMNDn
https://drive.google.com/open?id=1IDArDpfs6dNLGZEPtCvlSk0-XsH-w8VT
https://drive.google.com/open?id=18_DBsEQG8ATo3prEs3cL9Q9Y-wpPXJub
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SWM2V0pMSy1KSkU/view?usp=sharing&resourcekey=0-qt6Nmpq3eIkRxPj7vsKglw
https://drive.google.com/file/d/1-DKWtWSf1ljeeXLs8m6hFggZNRrc_z1q/view?usp=sharing
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تواصلــت الشــبكة الســورية مــع عبيــدة عثمــان مديــر مركــز الدفــاع المدنــي فــي مدينــة كفــر نبــل: “توجهــت مــع فــرق 
 
ٍ
الدفــاع المدنــي إلســعاف الضحايــا فــي منطقــة الســوق، أســعفنا قرابــة 50 شــخصًا أصيبــوا بجــراح
متفاوتــة، وانتشــلنا قرابــة 12 ضحيــة مــن مناطــق عــدة، وقمنــا بمعاينــة بقايــا المخلفــات التــي لــم تنفجــر 
وقامــت فــرق الهندســة التابعــة للدفــاع المدنــي بجمعهــا ونقلهــا خــارج المدينــة وتفجيرهــا”، قــال عبيــدة 
ه مــن أيــة مظاهــر عســكرية.  ــد خلــوَّ إن الموقــع المســتهدف كان ســوقًا شــعبيًا يكتــظُّ بالمدنييــن يــوم الخميــس، وأكَّ
“اســتطعُت تحديــد ثالثــة صواريــخ ُقصفــت بهــا المدينــة فــي ذلــك اليــوم وقــد ســبق الهجــوم تحليــق 
ــة:  ــر العنقودي ــخ التــي حملــت الذخائ لطيــران اســتطالع تابــع للنظــام الســوري”. وصــف عبيــدة شــكل الصواري
“كان لهــا شــكل طوالنــي كبيــر ولهــا زعانــف فــي ذيلهــا” وقــال إنهــا تختلــف عــن أنــواع الذخائــر العنقوديــة التــي 

تعرضــت لهــا المنطقــة ســابقًا، التــي كان لمخلفاتهــا شــكل بيضــوي صغيــر.

األحــد 	/ نيســان/ 2019 قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات النظــام الســوري تتمركــز فــي منطقــة أبــو الظهــور 
بريــف إدلــب الشــرقي صاروخيــن مــن نمــط SMERCH-9m55k محمليــن بذخائــر عنقوديــة مــن نمــط 9n235 طالــت 
ــة فــي مقتــل ســبعة  ــر الفرعي ــرب بريــف إدلــب الشــمالي؛ تســبَّب انفجــار الذخائ ــة الني ــي مــن قري ــر الحــي الجنوب الذخائ
مدنييــن بينهــم طفــان اثنــان وســيدة واحــدة قتلــوا فــي مناطــق متفرقــة مــن الحــي الجنوبــي، وأصيــَب ســتة آخــرون، 
لنا انفجــار العديــد مــن الذخائــر بالقــرب مــن مبنــى مدرســة مصعــب بــن عميــر للتعليــم األساســي فــي وقــت  كمــا ســجَّ
كان فيــه الطــاب فــي المدرســة. تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة 

وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الهجــوم.

األربعــاء 20/ تشــرين الثانــي/ 2019 بيــن الســاعة 19:45 و20:00 أطلقــت منصــة صواريــخ تابعــة لقــوات النظــام 
الســوري والميليشــيات اإليرانيــة نعتقــد أنهــا متمركــزة فــي منطقــة جبــل عــزان بريــف حلــب الجنوبــي صاروخــًا مــن 
نمــطTochka 9M79  محمــًا بذخائــر عنقوديــة مــن نمــط 9N24، ســقطت علــى مخيــم قــاح للنازحيــن17؛ تســبَّب 
القصــف فــي مقتــل 16 مدنيــًا، بينهــم 11 طفــًا و3 ســيدات )أنثــى بالغــة(، وإصابــة مــا ال يقــل عــن 50 آخريــن. انتشــرت 
معظــم الذخائــر الفرعيــة فــي منطقــة تجمــع الخيــام وتســبَّب انفجارهــا فــي تضــرر مــا ال يقــل عــن 10 خيــام، إضافــًة إلــى 
تضــرر مشــفى األمومــة المدعــوم مــن قبــل الجمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة )SAMS(، الواقــع علــى بعــد نحــو 
150 متــرًا مــن مخيــم قــاح، وُيعــدُّ هــذا المشــفى مــن ضمــن المبانــي الصحيــة المدرجــة ضمــن اآلليــة اإلنســانية لتجنــب 

النــزاع التابعــة لألمــم المتحــدة.

حمــزة اإلبراهيــم – رضيــع قضــى متأثــرًا بجراحــه التــي أصيــب بهــا إثــر هجــوم 
أرضــي بصــاروخ مــن نمــطTochka 9M79  مصــدره قــوات النظــام الســوري 

علــى مخيــم قــاح للنازحيــن/ إدلــب فــي 20/ تشــرين الثانــي/ 2019

ــس نهايــة عــام 2012 ويضــم قبــل وقــوع الهجــوم قرابــة 2000 نســمة، معظمهــم نازحــون مــن ريــف . 	1 مخيــم قــاح أحــد المخيمــات المنتشــرة فــي شــمال محافظــة إدلــب، تأسَّ
حمــاة الشــمالي وريــف إدلــب الجنوبــي.

https://drive.google.com/file/d/1Gg9fw9aMelzwtOKqAJmSfHWwjpOUhPGb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13vZ3rHhS-snrHnQVXihoREyFU4VZDce5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13vZ3rHhS-snrHnQVXihoREyFU4VZDce5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VO-8wpdQGI6xMGMqXtdzT0G50uvrUhu9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1rHQ-8PEYXkWID11dyUqAgoAWdQI89_Wc
https://drive.google.com/open?id=1rHQ-8PEYXkWID11dyUqAgoAWdQI89_Wc
https://drive.google.com/open?id=1Np4qygK6HHY3nxPMVpk4Zda6vl7xmtAB
https://drive.google.com/open?id=1VhxmSVbkBrjzjaw86fBTwD5Qw1ZZKRGQ
https://drive.google.com/open?id=1Gxnb46cMhWv3Qz6dc1rSPj_JNX0zNdMk
https://drive.google.com/open?id=13WiGLwUnoh1jX9Mn0sGeyq7FU8yNWJ3k
https://drive.google.com/open?id=13WiGLwUnoh1jX9Mn0sGeyq7FU8yNWJ3k
https://drive.google.com/open?id=1n2PYlq7QRrtjUbKMh2Xr6eo3HSQ9UYwH
https://drive.google.com/open?id=1Y6qMpj0izGXlXJ5FBZunZ4bTfDN0DfFd
https://drive.google.com/open?id=1CDB3tx_DtHYYjEi8NCnXWJiNFXzq3b3B
https://drive.google.com/open?id=1PdMgAxFmZnFNvtpOOE_lG6Nzt5SbouBZ
https://drive.google.com/open?id=1STOwbb8T61sDCvSF1rf-jZymZrtMxlke
https://drive.google.com/open?id=184fphf2Up0bvv1zqU8Z04hwWVwt9D4BN
https://www.sams-usa.net/press_release/idp-camp-and-sams-qah-maternity-hospital-attacked-at-least-12-civilians-killed/
https://drive.google.com/open?id=1nj8Go9HuHeegRC7KyKwKFmYll6IAmIzq
https://drive.google.com/open?id=1PkFlP6F7552xM0KJKpMFEgHdgzX7D3Bt
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ــة مــن  ــر عنقودي ــل بذخائ مخلفــات صــاروخ مــن نمــطTochka 9M79  ُمحمَّ
نمــط 9N24 أطلقتــه قــوات النظــام الســوري علــى مخيــم قــاح للنازحيــن/ 

إدلــب – 20/ تشــرين الثانــي/ 2019

األربعــاء 1/ كانــون الثانــي/ 2020 قرابــة الســاعة 11:43، أطلقــت منصــة صواريــخ تابعــة لقــوات النظــام الســوري 

نعتقــد أنهــا متمركــزة فــي منطقــة جبــل عــزان بريــف حلــب الجنوبــي صاروخــًا مــن نمــط Tochka 9M79 محمــًا بذخائــر 

عنقوديــة مــن نمــط 9N24 ســقط علــى الحــي الشــرقي مــن مدينــة ســرمين بريــف إدلــب الشــرقي؛ انتشــرت معظــم 

الذخائــر الفرعيــة فــي منطقــة مدنيــة تضــم مدرســة ومعهــد شــرعي ومركــز إيــواء لعائــات نازحــة مــن مناطــق ريــف 

إدلــب الجنوبــي؛ وتســبَّب القصــف فــي مقتــل 12 مدنيــًا، بينهــم 	 طفــًا و3 ســيدة )أنثــى بالغــة(، وإصابــة مــا ال يقــل عــن 

20 آخريــن.

كمــا انتشــرت بعــض الذخائــر الفرعيــة فــي ســوق مدينــة ســرمين الرئيــس، وبالقرب من مســجد الفردوس ومســجد 

ــى المســجدين. تخضــع  ــة فــي مرافــق الســوق ومبن ــة متفاوت ــن عفــان، وتســبَّب انفجارهــا فــي أضــرار مادي عثمــان ب

المدينــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام يــوم الهجــوم.

https://drive.google.com/file/d/1cnD-t9MXGNARzx529fpZqgkfo-i5LV-6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rT_tiskig025MriVNsJWZy4-6A-lXWPF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1isglExgbdDnDOu22F1Hk6JbdKehmVBvK/view?usp=sharing
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ثامنًا: االستنتاجات والتوصيات:

إنَّ  اســتخدام قــوات النظــام الســوري بقيــادة الفريــق بشــار األســد، وكذلــك القــوات الروســية لذخائــر عنقوديــة 	 
ُيعتبــر انتهــاكًا لــكلٍّ مــن مبــدأي التمييــز والتناســب18 فــي القانــون الدولــي اإلنســاني، وُيعتبــر بمثابــة جريمــة حــرب.

ــر العنقوديــة قــد تــم مــن قبــل قــوات النظــام 	  ُتشــير األدلــة المتضمنــة فــي هــذا التقريــر إلــى أنَّ اســتخدام الذخائ
ل بالتالــي جرائــم  د، وُتشــكِّ ــه إلــى غــرض عســكري محــدَّ ــة، ولــم توجَّ الســوري، والقــوات الروســية وضــدَّ أهــداف مدنيَّ

حــرب.

و2254 	   2139 األمــن  مجلــس  قــراري  التَّشــكيك  يقبــل  ال  بشــكل  الروســي  الســوري  الحلــف  قــوات  خرقــت 
القاضَييــن بوقــف الهجمــات العشــوائية، وخرقــت عــددًا واســعًا مــن قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي، 
وأيضــًا انتهكــت عبــر جريمــة القتــل العمــد المادتيــن الســابعة والثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي؛ مــا ُيشــكل 

جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية.

بت بصــورة عرضيــة فــي حــدوث خســائر طالــت أرواح المدنييــن أو إلحــاق إصابــات 	  إنَّ عمليــات القصــف، قــد تســبَّ
ــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــدًا تحمــل علــى االعتقــاد بــأنَّ  ر الكبيــر باألعيــان المدنيَّ بهــم أو فــي إلحــاق الضــرَّ
ــرر كان مفرطــًا جــدًا إذا مــا قــورن بالفائــدة العســكرية المرجــوة، كمــا أن الهجمــات لــم تميــز بيــن المدنييــن  الضَّ
ــة. ــة ومناطــق مدني والعســكريين فــي أغلــب الحــاالت، ويبــدو أن بعــض الهجمــات تعمــدت اســتهداف مراكــز حيوي

لقــد وافقــت الــدول باإلجمــاع فــي مؤتمــر القمــة العالمــي فــي عــام 192005  علــى مســؤولية كل دولــة عــن حمايــة 	 
ــم، ومنــع  ــم الحــرب، إنَّ هــذه المســؤولية تســتلزم منــع هــذه الجرائ ســكانها مــن الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائ
التحريــض علــى ارتكابهــا بكافــة الوســائل الممكنــة، وعندمــا تخفــق الدولــة بشــكل واضــح فــي حمايــة ســكانها 
مــن الجرائــم الفظيعــة، أو تقــوم هــي بارتــكاب هــذه الجرائــم كمــا فــي حالــة النظــام الســوري، فــإن مــن مســؤولية 

المجتمــع الدولــي التدخــل باتخــاذ إجــراءات حمايــة بطريقــة جماعيــة وحاســمة وفــي الوقــت المناســب20.

تســببت عمليــات القصــف بالذخائــر العنقوديــة علــى مخيمــات النازحيــن والتجمعــات المدنيــة فــي نشــر حالــة مــن 	 
اإلرهــاب والخــوف بيــن المشــردين وفاقمــت بشــكل صــارخ مــن أوضاعهــم اإلنســانية الكارثيــة التــي تعانــي أصــًا 

مــن تدهــور مــن ناحيــة االســتجابة اإلنســانية األوليــة.

خرقــت  قــوات الحلــف الســوري الروســي اتفــاق خفــض التَّصعيــد فــي المناطــق كافــة، وفــي منطقــة إدلــب، كمــا 	 
خرقــت اتفــاق سوتشــي عبــر قصفهــا عــددًا مــن القــرى والبلــدات فــي منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة، وقــد 

بت هــذه الهجمــات فــي وقــوع ضحايــا مــن المدنييــن. تســبَّ

لقــد تــورَّط النظــام الروســي فــي دعــم النظــام الســوري الــذي ارتكــب جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب بحــق 	 
الشــعب الســوري، عبــر الدفــاع عنــه سياســيًا، وفــي مختلــف المحافــل الدوليــة، وعبــر تزويــده بالســاح والخبــرات 
العســكرية، وتجلــى ذلــك بشــكل صــارخ فــي التدخــل العســكري المباشــر إلــى جانبــه، وإنَّ دعــم نظــام متــورط فــي 

ل انتهــاكًا واضحــًا للقانــون الدولــي ويجعــل النظــام الروســي عرضــًة للمحاســبة. جرائــم ضــدَّ اإلنســانية ُيشــكِّ

علــى 	  بنــاًء  يرتكبهــا مرؤوســوهم  التــي  الحــرب  جرائــم  األرفــع مقامــًا مســؤولية  القــادة واألشــخاص  يتحمــل 
أوامرهــم21، أو إذا علمــوا، أو كان بوســعهم معرفــة أن مرؤوســيهم علــى وشــك أن يرتكبــوا أو كانــوا يقومــون 
بارتــكاب مثــل هــذه الجرائــم ولــم يتخــذوا كل التدابيــر الازمــة والمعقولــة التــي تخولهــا لهــم ســلطتهم لمنــع 

ارتكابهــا أو لمعاقبــة األشــخاص المســؤولين عنهــا إذا ارتكبــت مثــل هــذه الجرائــم22.

ــات . 18 ــى المدنييــن.” القاعــدة 1، قواعــد بيان ــه إل ــى المقاتليــن فحســب، وال يجــوز أن توّج ــه الهجمــات إل ــزاع فــي جميــع األوقــات بيــن المدنييــن والمقاتليــن، وتوّج ــز أطــراف الن “يمّي
ــة للصليــب األحمــر. ــة الدولي ــي اإلنســاني، اللجن ــون الدول القان

“ُيحظــر الهجــوم الــذي قــد ُيتوقــع منــه أن ُيســبب بصــورة عارضــة خســائر فــي أرواح المدنييــن أو إصابــات بينهــم، أو أضــرارًا باألعيــان المدنيــة، أو مجموعــة مــن هــذه الخســائر 
واألضــرار، ويكــون مفرطــًا فــي تجــاوز مــا ُينتظــر أن ُيســفر عنــه مــن ميــزة عســكرية ملموســة ومباشــرة.” القاعــدة 14، قواعــد بيانــات القانــون الدولــي اإلنســاني، اللجنــة الدوليــة 

للصليــب األحمــر.

“نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005”، الجمعية العامة لألمم المتحدة، الفقرة 138، 24 تشرين األول 2005.. 	.

“نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005”، الجمعية العامة لألمم المتحدة، الفقرة 139، 24 تشرين األول 2005.. 	.

ــًا عــن جرائــم الحــرب التــي ترتكــب بنــاء علــى أوامرهــم.”، القاعــدة 152، القانــون الدولــي اإلنســاني، اللجنــة الدوليــة . 21 “القــادة واألشــخاص اآلخــرون األرفــع مقامــًا مســؤولون جزائي
للصليــب األحمــر. 

“القــادة واألشــخاص اآلخــرون األرفــع مقامــًا مســؤولون جزائيــًا عــن جرائــم الحــرب التــي يرتكبهــا مرؤوســوهم إذا عرفــوا، أو كان بوســعهم معرفــة أّن مرؤوســيهم علــى وشــك . 22
أن يرتكبــوا أو كانــوا يقومــون بارتــكاب مثــل هــذه الجرائــم ولــم يتخــذوا كل التدابيــر الازمــة والمعقولــة التــي تخولهــا لهــم ســلطتهم لمنــع ارتكابهــا أو لمعاقبــة األشــخاص 

المســؤولين عنهــا إذا ارتكبــت مثــل هــذه الجرائــم.”، القاعــدة 153، القانــون الدولــي اإلنســاني، اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر. 
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https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule152
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التوصيات:

إلى مجلس األمن:

يجــب علــى مجلــس األمــن إصــدار قــرار خــاص بحظــر اســتخدام الذخائــر العنقوديــة فــي ســوريا علــى غــرار حظــر 	 
ــرة. ــزع مخلفــات تلــك األســلحة الخطي ــة ن ــن نقاطــًا لكيفي ــة ويتضمَّ اســتخدام األســلحة الكيميائي

يجــب أال تمنــع عضويــة روســيا الدائمــة فــي مجلــس األمــن مســاَءلَتها مــن قبــل المجلــس نفســه، وإال فــإنَّ هــذا 	 
ُيفقــده مصداقيتــه المتبقيــة.

د أمــن وســامة عشــرات اآلالف مــن 	  إنَّ اســتخدام الذخائــر العنقوديــة مــن قبــل النظــام الســوري والروســي ُيهــدِّ
المجتمــع الســوري وعلــى مجلــس األمــن التَّدخــل المباشــر والعاجــل لحمايــة الشــعب الســوري مــن اعتــداءات 

ل جرائــم حــرب. الســلطة الحاكمــة، التــي ُتشــكِّ

إرسال قوات حفظ سام لحماية النازحين ومخيماتهم من هجمات قوات النظام السوري.	 

:COI مجلس حقوق اإلنسان ولجنة التَّحقيق الدولية

خائر العنقودية.	  إصدار بيان ُيدين استخدام الحلف السوري الروسي للذَّ

االهتمام بتوثيق الحوادث التي ُتشير إلى استخدام قوات الحلف السوري الروسي للذخائر العنقودية.	 

القنابــل 	  الروســي  الســوري  الحلــف  قــوات  فيهــا  اســتخدمت  التــي  المواقــع  حــول  واســعة  دراســات  إعــداد 
العنقوديــة مــن أجــل تحذيــر أهالــي تلــك المناطــق واإلســراع فــي عمليــات إزالــة المتفجــرات التــي لــم تنفجــر، 
لقــد تلوثــت آالف الهيكتــارات فــي ســوريا بمخلفــات الذخائــر العنقوديــة، والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 

مســتعدة للمســاهمة فــي ذلــك.

إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة:

تحميــل النِّظــام الروســي والســوري المســؤولية عــن الهجمــات التــي أوردهــا هــذا التقريــر والتقاريــر الســابقة، 	 
والضغــط علــى مجلــس األمــن للتحــرك لحمايــة المدنييــن الســوريين، ومنــع إفــات روســيا مــن العقــاب كونهــا 

دولــة دائمــة العضويــة فــي مجلــس األمــن.

إلى دول أصدقاء الشعب السوري:

غــط عليهــا 	  إدانــة اســتخدام قــوات الحلــف الســوري الروســي الذخائــر العنقوديــة ضــدَّ المجتمــع الســوري، والضَّ
لوقــف اعتداءاتهــا المتكــررة والمســتمرة، وهــذا يــدلُّ علــى أنَّهــا سياســة الدولــة الروســية.

رفــض اعتبــار الحكومــة الروســية طرفــًا فــي الحــوار واالنتقــال السياســي فــي ســوريا فــي حــال إصرارهــا علــى 	 
ــعب الســوري، وال أوضــَح مــن اســتخدام الذخائــر العنقوديــة  ارتــكاب انتهــاكات واســعة وممنهجــة بحــقِّ الشَّ

كدليــل صــارخ علــى انتهاكاتهــا.
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المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:

إدانــة االســتخدام الواســع والمفــرط للذخائــر العنقوديــة ضــدَّ المدنييــن فــي منطقــة إدلــب، وتوجيــه رســالة إلــى 	 
مجلــس األمــن الدولــي فــي هــذا الخصــوص. 

تدريــب المنظمــات الســورية علــى البــدء بإزالــة األلغــام والذخائــر العنقوديــة غيــر المنفجــرة ورفــع التَّوعيــة المحلية 	 
بمثــل هــذا النــوع مــن المخاطــر.

االنتهــاكات والمســاعدة 	  توثيــق  الفاعلــة فــي مجــال  الســورية  المنظمــات  ــة تجمــع عــددًا مــن  إنشــاء منصَّ
الســوري. المجتمــع  مــع  الخبــرات  تبــادل  بهــدف  اإلنســانية؛ 

منظمة األمم المتحدة للطفولة:

إدانة استهداف النظام السوري وحلفائه للمراكز التعليمية والمدارس ورياض األطفال بشكل خاص.	 

بيــان خطــر اســتخدام النظــام الســوري وحليفــه الروســي للذخائــر العنقوديــة علــى أطفــال الشــعب الســوري حاليــًا 	 
وفي المســتقبل.

إلى الحكومة الروسية:

التَّوقــف الفــوري عــن إنتــاج الذخائــر العنقوديــة واســتخدامها فــي ســوريا، والبــدء بتدميــر مخزونهــا واالنضمــام إلــى 	 
معاهــدة حظــر اســتخدام الذخائــر العنقوديــة.

زويــد بجميــع 	  التَّحقيــق فــي جميــع االنتهــاكات الــواردة فــي هــذا التَّقريــر، ونحــن علــى اســتعداد للمســاعدة والتَّ
األدلــة التفصيليــة، ومحاســبة جميــع المتورطيــن بهــا.

نشــر خرائــط تفصيليــة بالمواقــع التــي شــنَّت فيهــا هجمــات بالذخائــر العنقوديــة، وتزويــد األمــم المتحــدة وإطــاع 	 
المجتمــع الســوري عليهــا، وهــذا ُييســر عمليــات إزالــة المخلفــات التــي لــم تنفجــر بعــد.

بت بــه تلــك الهجمــات مــن 	  تعويــض المجتمــع الســوري بشــكل خــاص الضحايــا وُأســرهم عــن جميــع مــا تســبَّ
أضــرار ماديــة ومعنويــة.

االلتزام بمخرجات قمة سوتشي وعدم تكرار سيناريو الخروقات الذي شهدناه في اتفاقات خفض التَّصعيد.	 

التَّوقــف عــن دعــم جرائــم الحــرب والجرائــم ضــدَّ اإلنســانية التــي ال يــزال النظــام الســوري يرتكبهــا منــذ اثنــي عشــر 	 
عامــًا، وُيعتبــر ذلــك تورطــًا مباشــرًا فــي تلــك الجرائــم.

شكر وعزاء

ــا مــن التَّعــرف عليهــم وتوثيــق أســمائهم، وكل  ــن الذيــن تمكنَّ ــا والمتضرري خالــص العــزاء لجميــع ُأســرِ الضحاي
الشــكر لألهالــي والنشــطاء المحلييــن وذوي الضحايــا، الذيــن لــوال تعاونهــم لــم نكــن لنتمكــن مــن بنــاء مثــل هكــذا 

قاعــدة بيانــات وإصــدار هــذا التقريــر.
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