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المقدمة:

يعــود أول اســتخدام بــارز مــن قبــل القــوات الحكوميــة للذخائــر العنقوديــة بحســب أرشــيف الشــبكة الســورية
لحقــوق إالنســان إىل تمــوز ،2012 /ذلــك ف� قريــة شـ ي ن
ـر� حاضنــة
ـورل� بريــف إدلــب ،حيــث ألقــى الطـ يـران الحـ ب ي
ي
مليئــة بالذخائــر العنقوديــة.
وربمــا تكــون قــد اســتخدمت قبــل ذلــك أيض ـاً ،وتوســع بعــد ذلــك ف� اســتخدامها بشــكل منهجــي واســع ،حــىت
ي
الســلحة التقليديــة ،ويعتــر عــام  2014أ
أصبحــت ف� عــداد أ
الكـ ثـر فداحــة مــن ناحيــة كثافــة وتوســع اســتخدام
ب
ي
ف
القــوات الحكوميــة للذخائــر العنقوديــة ،وقــد أصدرنــا دراســة موســعة ي� أيلــول 2014 /أثبتنــا من خاللهــا أن النظام
أ
ف
ف
و� يــوم الســبت  /16آب 2014 /أصــدر
الســوري الســوء ي� العالــم مــن حيــث اســتخدام الذخائــر العنقوديــة ،ي
مرصــد الذخائــر العنقوديــة تقريـراً حــول اســتخدام الذخائــر العنقوديــة ف ي� العالــم ،اعتمــد التقريــر فيمــا يخــص
ســوريا بشــكل رئيــس ،عــى التنســيق والتعــاون بـ ي ن
ـ� مرصــد الذخائــر العنقوديــة وتقاريــر وإحصائيــات الشــبكة
ت ت
ـى يغطيهــا التقريــر حـ تـى  /4نيســان.2014 /
الســورية لحقــوق إالنســان ،والفــرة الـ ي
كمــا أشــار تقريــر الزمــاء ف ي� مرصــد الذخائــر العنقوديــة إىل أن الضحايــا الذيــن قتلتهــم القــوات الحكوميــة أكـ ثـر
بكثـ يـر مــن ضحايــا االســتخدام المكثــف إلرسائيــل للذخائــر العنقوديــة ف ي� عــام .2006
نســتعرض ف ي� هــذا التقريــر أبــرز حــاالت اســتخدام القــوات الحكوميــة للذخائــر العنقوديــة منــذ أول اســتخدام لهــا
حـ تـى آخــر اســتخدام ف ي� عــام  ،2015بحيــث يُظهــر التقريــر بشــكل واضــح اســتمرار منهجيــة اســتخدام الذخائــر
يعــود أول اســتخدام بــارز مــن قبــل القــوات الحكوميــة للذخائــر العنقوديــة بحســب أرشــيف الشــبكة الســورية
لحقــوق إالنســان إىل تمــوز ،2012 /ذلــك ف� قريــة شـ ي ن
ـر� حاضنــة
ـورل� بريــف إدلــب ،حيــث ألقــى الطـ يـران الحـ ب ي
ي
مليئــة بالذخائــر العنقوديــة.
أ
بهــدف تســليط الضــوء عــى ذلــك مــن جديــد ،وتطلــب الشــبكة الســورية لحقــوق إالنســان مــن مجلــس المــن
إصــدار ق ـرار يقت ـض ي تدمـ يـر ترســانة القــوات الحكوميــة مــن الذخائــر العنقوديــة وحظــر اســتخدامها ،عــى غ ـرار
ـا� بحظــر اســتخدام أ
ض
الســلحة الكيميائيــة ،ونحــن عــى يقـ ي ن
ـ� بــأن القــوات الحكوميــة ســوف
الق ـرار  2118القـ ي
تخــرق أي ق ـرار كمــا فعلــت مــع جميــع ق ـرارات وبيانــات مجلــس أ
المــن الخاصــة بســوريا منــذ آذار.2011 /
كمــا أن الجمعيــة العامــة أ
للمــم المتحــدة أدانــت بشــكل رصيــح ف ي� قـرارات عــدة اســتخدام القــوات الحكوميــة
الول ،2013 /وأيضـاً ف�  /18كانــون أ
و�  /18كانــون أ
ف
ف
الول ،2014 /لكــن ذلك
ي
للذخائــر العنقوديــة ،ي�  /15أيــار ،2013 /ي
لــم يُشــكل ن
أد� رادع لــدى الحكومــة الســورية للتوقــف عــن اســتخدامها.
ف
ن
ـا� منــه عــى ضحايــا المخلفــات العنقوديــة الذيــن قتلــوا بعــد القصــف بفـ تـرات
يُســلط التقريــر الضــوء ي� الجــزء الثـ ي
متباعــدة ،حيــث تطالــب الشــبكة الســورية لحقــوق إالنســان الــدول الصديقــة بإرســال معــدات تخصصية مــن أجل
اكتشــاف ثــم تفكيــك كافــة مخلفــات الذخائــر العقنودية.
الطـراف أ
لــم يثبــت لــدى الشــبكة الســورية لحقــوق النســان أن أيـاً مــن أ
الخــرى (القــوات الكرديــة ،الجماعــات
إ
المتشــددة ،المعارضــة المســلحة) قــد اســتخدمت ذخائــر عنقوديــة.
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الملخص التنفيذي

ســجلنا مــا اليقــل عــن  217حالــة قصــف بالذخائــر العنقوديــة ،منــذ تمــوز 2012 /وحـ تـى  /17آذار ،2015 /نصفهــا
تقريبـاً ف ي� عــام  ،2014فقــد وثقنــا فيــه مــا اليقــل عــن  94حالــة قصــف ،كمــا وثقنــا  9حــاالت قصــف باســتخدام
الشــهر الثالثــة أ
الذخائــر العقنوديــة خــال أ
الوىل مــن عــام  ،2015وهــذا مــؤ�ش واضــح عــى اســتمرارية القــوات
الحكوميــة ف ي� اســتخدام الذخــار العنقوديــة.
قتلــت عمليــات القصــف المبــا�ش بالذخائــر العنقوديــة منــذ تمــوز 2012 /وحـ تـى  /17آذار 289 2015 /شــخصاً،
بينهــم  71طفـا ً و 27امـرأة ،بينمــا قتلــت حــوادث انفجــار مخلفــات الذخائــر العنقوديــة  129شــخصاً ،بينهــم 26
طف ـا ً وســيدتان ،أي أن مجمــوع الضحايــا الذيــن قتلــوا بواســطة الذخائــر العنقوديــة ومخلفاتهــا وصــل إىل 418
شــخصاً ،يتوزعــون إىل:
ين
ين
المدني� تبلغ .95%
مدني� 398 :نسبة
ين
مسلح�20 :

القصف بالذخائر العنقودية
أبرز حوادث استخدام القوات الحكومية أ
للسلحة العنقودية خالل عام 2012

أ :محافظة إدلب:

ين
شورل� بإدلب الثالثاء  /10تموز:2012 /
قصف قرية
ن
ـورل� بحاضنــة محملــة بالذخائــر العنقوديــة ،وهــو أول اســتخدام بــارز
ـر� الحكومــي قريــة شـ ي
قصــف الطـ يـران الحـ ب ي
مــن قبــل القــوات الحكوميــة للذخائــر العنقودية.
ف
ت
ن
شورل� ي� جبل شحشبو
ال� خلفها القصف عىل قرية
ي
مقاطع فيديو تُظهر المخلفات العنقودية ي
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قصف حقل شلخ شمال بلدة تفتناز بإدلب ،الثالثاء  /9شت�ين أ
الول2012 /
الطــران المروحــي الحكومــي حاضنــة محملــة
ألقــى
ي
ف
بالذخائــر العنقوديــة عــى حقــل شــلخ ي� بلــدة تفتنــاز.
مقطــع فيديــو يُصــور حاضنــة الصــاروخ ويظهــر ف ي�
الفيديــو أحــد الشــهود وهــو يتكلــم عــن القصــف الــذي
تعــرض لــه حقــل شــلخ.
الحد  /28شت�ين أ
قصف بلدة أرمنازبإدلب ،أ
الول2012 /
الط�ان المروحي الحكومي حاضنة محملة بالذخائر العنقودية ،سجلنا مقتل ي ن
طفل�.
ألقى ي
ت
ش
ال� انت�ت بعد القصف
مقطع فيديو يصور مكان سقوط الصاروخ والمخلفات ي

ت
ال� خلفها القصف عىل بلدة أرمناز
مقطع فيديو يصور القنابل العنقودية ي

ثن�  /29شت�ين أ
ال ي ن
الول:2012 /
قصف قرية البارة بإدلب ،إ
ـر� الحكومــي قريــة البــارة بصــاروخ عنقــودي محمــل بالذخائــر العنقوديــة ،ســجلنا مقتــل 4
قصــف الطـ يـران الحـ ب ي
أشــخاص ،بينهــم طفــل.
ت
ال� قصفتها الطائرات الحربية عىل قرية البارة
مقطع فيديو يصور الحاضنة ي
ت
ال� خلفها القصف عىل قرية البارة
مقطع فيديو يُصور القنابل العنقودية ي
أ
ن
ش
الثا�:2012 /
قصف مدينة بنش بإدلب ،الربعاء  /21ت�ين ي
الحر� الحكومي حاضنة محملة بالذخائر العنقودية عىل مدينة بنش؛ ما تسبب بأ�ض ار مادية.
قصف ي
الط�ان ب ي
مقطع فيديو يصور مخلفات القصف العنقودي عىل مدينة بنش

ب :محافظة حمص:

ال�قية بحمص ،الثالثاء  /16شت�ين أ
قصف قرية البويضة ش
الول2012 /
ألقــى الطـ يـران المروحــي الحكومــي عــى قريــة البويضــة ش
ال�قيــة حاضنــة محملــة بذخائــر عنقوديــة؛ مــا تســبب
بإصابــة  5أشــخاص ،بينهــم طفــل ،بحســب مــا وثقتــه الشــبكة الســورية لحقــوق إالنســان.
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صور تظهر مخلفات القصف العنقودية عىل قرية البويضة ش
ال�قية
ن
ش
ش
الثا�2012 /
قصف قرية البويضة ال�قية الجمعة  /16ت�ين ي
ـ� محملتـ ي ن
ألقــى الطـ يـران المروحــي الحكومــي حاضنتـ ي ن
ـ� بالذخائــر العنقوديــة
عــى قريــة البويضــة ش
ال�قيــة.
الط�ان المروحي
مقطع فيديو يُظهر لحظة سقوط الحاضنة من ي
أبــرز حــوادث اســتخدام القــوات الحكوميــة أ
للســلحة العنقوديــة خــال عــام
2013

أ :محافظة حماة:

صورة تظهر طفل مصاب بشظايا القنابل العنقودية

ن
الثا�:2013 /
قصف مدينة اللطامنة بحماة ،الخميس  /3كانون ي
قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة للقــوات الحكوميــة  4صواريــخ محملــة
بالذخائــر العنقوديــة عــى مدينــة اللطامنــة ف ي� ريــف حمــاة ،لــم نســجل
ســقوط ضحايــا أو جرحــى.
ت
ـى خلفهــا
مقطــع فيديــو يظهــر حاضنــة الصــاروخ والمخلفــات العنقوديــة الـ ي
القصــف
ف
ن
الثا�:2013 /
قصف قرية كفرنبودة ي� ريف حماة الخميس  /17كانون ي
الحــر� الحكومــي حاضنــة محملــة بالذخائــر العنقوديــة،
الطــران
قصــف ي
بي
مــا تســبب بمقتــل الطفلــة نســيم محمــد محمــود قمـ يـرو بحســب مــا وثقتــه
الشــبكة الســورية لحقــوق إالنســان.

مقطع فيديو يوثق مخلفات القصف العنقودي عىل قرية كفرنبودة

ب :محافظة إدلب:

ن
قصف مدينة ي ن
الثا�:2013 /
رسم� الثالثاء  /15كانون ي
ـ� �ف
ن
قصــف الطـ يـران الحـ ب ي
ـر� الحكومــي حاضنــة عنقوديــة عــى مدينــة رسمـ ي ي
ن
ـخص� أحدهمــا ســيدة ،إضافــة إىل إصابــة أحــد
إدلــب ،مــا أدى إىل مقتــل شـ ي
المســاجد بــأ�ض ار ماديــة.
مقطع فيديو يظهر مخلفات القصف العنقودية عىل مدينة ي ن
رسم�

ت :محافظة دير الزور:
قم�وبسببالقصفبالقنابلالعنقودية
مقطعفيديويوثقمقتلالطفلةنسيممحمدمحمود ي

قصف بلدة المريعية ف ي� دير الزور السبت  /16شباط:2013 /
ألقــى الطـ يـران المروحــي الحكومــي حاضنــة عنقوديــة عــى بلــدة المريعيــة ف ي�
ديــر الــزور اقتــرت أ
ال�ض ار عــى الماديــة فقــط.
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ث :محافظة درعا:

قصف بلدة علما بدرعا ،السبت  /30آذار2013 /
أ
ف
�ض
الحر� الحكومي حاضنة عنقودية عىل بلدة علما ي� درعا ،اقترصت ال ار عىل المادية فقط.
قصف ي
الط�ان ب ي
ت
الحر�
ال� قصفها ي
الط�ان ب ي
مقطع فيديو يظهر الحاضنة ي
الهجمات الجديدة ف ي� عام :2014
أضفنــا حــوادث بصــور وإفــادات جديــدة لــم نكــن قــد وثقناهــا ف ي� تقاريــر ســابقة ،نرجــو االطــاع عــى آخــر تقريــر
بعنــوان النظــام الســوري أ
الســوء ف ي� العالــم مــن حيــث اســتخدام الذخائــر العنقوديــة.

أ :محافظة حلب:

أ
ن
ش
الثا�:2014 /
قصف حي بعيدين بحلب ،الحد  /23ت�ين ي
ألقــى الطـ يـران المروحــي الحكومــي قنبلــة عنقوديــة ســقطت عــى شــارع المســتوصف ف ي� حــي بعيديــن ،نـ ثـرت القنبلة
عـرش ات القنابــل العنقوديــة الصغـ يـرة انفجــر معظمهــا؛ مــا تســبب بإصابــة  4أشــخاص بينهــم طفالن.
الربعاء  /17كانون أ
قصف بلدة كفر حمرة بحلب ،أ
الول:2014 /
ـر� الحكومــي شــارع طريــق معــارة ف ي� بلــدة كفــر حمــرة بصــاروخ محمــل بالذخائــر العنقودية؛
اســتهدف الطـ يـران الحـ ب ي
مــا تســبب بمقتــل رجــل وإصابــة  5آخريــن بحســب توثيــق الشــبكة الســورية لحقوق إالنســان.
ـال بلــدة كفــر حمــرة تواصلــت معــه الشــبكة الســورية لحقــوق إالنســان وأفــاد بروايته
الســيد حســن رضــوان أحــد أهـ ي
عــن القصف:
ف
ف
“كانــت الســاعة قرابــة الثانيــة ظهـراً ،كنــت ي� محــل تجــاري ي� شــارع الفــرن القريــب مــن شــارع طريــق معــارة
عندمــا ســمعت صــوت طائـرات النظــام تحلــق ف ي� الســماء ،وتبــع ذلــك صــوت انفجــارات صغـ يـرة ومتتاليــة،
توجهــت إىل شــارع طريــق المعــارة حيــث ســقطت قنابــل صغـ يـرة مــن صــاروخ عنقــودي نـ ثـر أكـ ثـر مــن 40
قنبلــة انفجــر بعضهــا مبــا�ش ة؛ مــا تســبب بإصابــة  6أشــخاص ،بينهــم طفــل وســيدة ،أحــد المصابـ ي ن
ـ� كان
بحالــة خطــرة وعلمــت أنــه قــد استشــهد متأثـراً بإصابتــه.
تســبب القصــف أيضـاً بحفــر صغـ يـرة ف ي� أرض الشــارع ،وتحطــم الواجهــات الزجاجيــة لســبعة محــال تجاريــة،
بينمــا لــم تنفجــر بعــض المخلفــات إىل أن وصلــت أحــد كتائــب المعارضــة ،وقامــت بتفكيكهــا”.
الربعاء  /17كانون أ
قصف بلدة عندان بحلب ،أ
الول:2014 /
ـر� الحكومــي الحــارة الشــمالية ف ي� بلــدة عنــدان بصــاروخ محمــل بذخـ يـرة عنقوديــة ،انفجــرت
قصــف الطـ يـران الحـ ب ي
ن
�ش
ـخص� وإصابــة  6آخريــن.
معظــم المخلفــات بعــد القصــف مبــا ة ،ســجلنا مقتــل شـ ي
الربعاء  /17كانون أ
قصف بلدة حيان بحلب ،أ
الول:2014 /
ـر� الحكومــي حــارة �ش اق الزيــت ف ي� بلــدة حيــان بصــاروخ محمــل
قرابــة الســاعة الثالثــة ظهـراً قصــف الطـ يـران الحـ ب ي
�ش
بذخائــر عنقوديــة ،انفجــر معظمهــا بعــد القصــف مبــا ة؛ مــا تســبب بإصابــة  7أشــخاص ،بينهــم طفــان وامـرأة.
الربعاء  /17كانون أ
بلدة بيانون بحلب ،أ
الول:2014 /
ـر� الحكومــي المــزراع الجنوبيــة ف ي� بلــدة بيانــون بصــاروخ محمــل بذخائــر عنقوديــة انفجــرت
قصــف الطـ يـران الحـ ب ي
�ض
معظــم القنيبــات مســببة أ اراً ماديــة فقــط ،وتناثــر العديــد منهــا دون أن تنفجــر.
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ب :محافظة درعا:

بلدة نصيب بدرعا ،الجمعة  /17شت�ين أ
الول:2014 /
قصفــت مدفعيــة القــوات الحكوميــة ســهال ً زراعيـاً ف ي� بلــدة نصيــب بقذائــف عنقوديــة ،ذلــك بعــد إعــان المعارضــة
المســلحة قيامهــا بتحريــر حاجــز أم الميــاذن.
الســيد أبــو أغيــد ناشــط إعالمــي مــن مدينــة نصيــب تحــدث إىل الشــبكة الســورية لحقــوق إالنســان عــن تفاصيــل
القصــف العنقــودي الــذي تعرضــت لــه البلــدة:
“منــذ إعــان الجيــش الحــر عــن معركــة تحرير حاجــز أم الميــاذن ،وقــوات النظــام تقصف المنطقــة بمختلف
أ
وال�اميــل وحـ تـى القنابــل العنقوديــة ،قرابــة الســاعة الواحــدة والنصــف
أنــواع الســلحة ،الصواريــخ والقذائــف ب
بعــد منتصــف الليــل ســمعنا صــوت انفجــارات متتاليــة ،علمــت فيمــا بعــد أنهــا ناتجــة عــن قذائــف عنقوديــة
مــن مدفعيــة النظــام ســقطت عــى ســهل مكشــوف عــى أطـراف بلــدة نصيــب من جهــة حاجــز أم الميــاذن،
ـال”.
لــم يــؤدي القصــف إىل أيــة إصابــات والحمــد للــه بســبب وقوعهــا عــى ســهل زراعــي خـ ٍ
ثن�  /20شت�ين أ
ال ي ن
الول:2014 /
بلدة الطيبة بدرعا ،إ
ن
ن
ـر� الحكومــي صاروخـ يـ� محملـ يـ� بالقنابــل العنقوديــة عــى أط ـراف بلــدة الطيبــة الحدوديــة
قصــف الطـ يـران الحـ ب ي
مــع أ
المحلي�.ن
الردن ،تناثــرت القنيبــات العنقوديــة بشــكل واســع ،وكثـ يـر منهــا لــم ينفجــر ،وذلــك بحســب الســكان
ي
تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق إالنســان مــع الناشــط إالعالمــي خالــد ،الــذي كان موجــوداً ف ي� الطيبــة يــوم
أ
بكام�تــه صــوراً للمخلفــات وأرســلها إلينــا:
اســتهدافها بالســلحة العنقوديــة ،والتقــط ي
التوسـ تـراد الــدول الــذي يصــل ســوريا بـ أ
“بــدأت معركــة تحريــر أ
ـالردن ،والواقــع تحــت ســيطرة النظــام ف ي�
ي
 /10شت�يــن أ
الول 2014 /واســتخدم النظــام منــذ ذلــك الحـ ي ن
ـ� مختلــف وســائل القتــل والتدمـ يـر مــن براميــل
و�  /20شت�يــن أ
ف
الول 2014 /اســتخدم النظــام الســاح العنقــودي حيــث قامــت طائراتــه بقصــف
وصواريــخ ،ي
ـ� محملتـ ي ن
حاملتـ ي ن
ـ� بالقنابــل العنقوديــة .كان ذلــك قرابــة الســاعة الحاديــة عـرش ة والنصــف مســاء ،اســتهدف
أ
ف
ف
رش
ـال حــول هــذه
ـال تجمــع الهـ ي
القصــف وســط البلــدة وانتـ ت المخلفــات ي� مناطــق ســكنية ،ي� اليــوم التـ ي
أ
المخلفــات وحاولــوا حمايــة الطفــال مــن االقـ تـراب منهــا”.
أ
ت
مقطع فيديو يظهر ي ن
ال� لم تنفجر  /21شت�ين الول2014 /
مدني� يجمعون مخلفات القنابل العنقودية ي
أ
ن
ش
الثا�:2014 /
مدينة داعل بدرعا ،الحد  /2ت�ين ي
ـمال ف ي� مدينــة داعــل بصــاروخ محمــل بالذخائــر
قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة للقــوات الحكوميــة الشــارع الشـ ي
العنقوديــة ،مــا تســبب بإصابــة  3أشــخاص.

ت :محافظة حماة:

ن
ال ي ن
ش
الثا�:2014 /
قرية عقرب بحماة ،إ
ثن�  /17ت�ين ي
ف
ن
اســتهدفت القــوات الحكوميــة المتمركــزة ي� حاجــز مؤسســة الميــاه الطريــق الواصــل بـ يـ� بلــدة عقــرب وقريــة خربــة
ف
ـو� بأكـ ثـر مــن  3قذائــف عنقوديــة.
الجامــع ي� ريــف حمــاة الجنـ ب ي
الســيد حكــم أبــو ريــان ،ناشــط إعالمــي مــن مدينــة حمــاة تحــدث إىل الشــبكة الســورية لحقــوق إالنســان عــن
القصــف الــذي تعرضــت لــه قريــة عقــرب:
“تعرضــت قريتنــا كثــراً للقصــف أ
بالســلحة العنقوديــة مــن المدفعيــة المتواجــدة عــى حاجــز مؤسســة الميــاه،
ي
ومعظــم هــذه القذائــف مــن عيــار  ١٣٠مــم ،ذات مؤقــت زم ـن ي  ،عنــد الوصــول فــوق المجــال الزم ـن ي تقــوم
بانفجــار بســيط تفتــح مــن خاللــه جســم القذيفــة لتلقــي كـرات صغـ يـرة أيضـاً ذات مؤقت زمـن ي  ،تتفجــر بعد ما
يقــارب  ١٠ثـوان قبــل مالمســتها لـ أ
ـ�رض.
ٍ
ـ� ت
ـ� وقرابــة الســاعة العــا�ش ة ليـاً ،قصفــت هــذه المدفعيــة الطريــق بـ ي ن
يــوم إالثنـ ي ن
قري� عقــرب وخربــة الجامع
ي
أ
أ
بنحــو  4قذائــف عنقوديــة .هــذا الطريــق مســتهدف مــن قبــل جيــش الســد بشــكل دائــم؛ لنــه الطريــق الوحيد
الــذي يصــل قريــة عقــرب مــع يغ�هــا مــن القــرى ،الحمــد للــه لــم يــؤدي القصــف إىل جرحــى؛ ذلــك ألن الطريق
ف ي� ذلــك الوقــت كان خاليـاً من المــارة”.
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ن
ش
الثا�:2014 /
قرية عقرب بحماة ،الجمعة  /28ت�ين ي
ف
قصفــت القــوات الحكوميــة المتمركــزة ي� حاجــز مؤسســة الميــاه  3قذائف مدفعية
أ ض
ا� الزراعيــة المحاذيــة للطريــق العام لبلــدة عقرب.
مســتهدفة الر ي

ث :محافظة إدلب:

ت
ال� خلفها القصف العنقودي.
رابط صورة يظهر المخلفات ي

ثن�  /6شت�ين أ
ال ي ن
الول:2014 /
بلدة تلمنس بإدلب ،إ
ـ� محملـ ي ن
ـر� الحكومــي بلــدة تلمنــس بصاروخـ ي ن
ـ� بالقنابــل
قصــف الطـ يـران الحـ ب ي
أ
العنقوديــة “حاضنتـ ي ن
ـ�”؛ مــا تســبب بإصابــة الســيدة زينــب الحمــد ،إضافــة إىل
أ
دمــار بســيط ف ي� بعــض البنيــة الســكنية.
ـى ،الــذي
تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق إالنســان مــع الســيد صالــح إالدلـ ب ي
أفــاد بمشــاهداته عــن القصــف:
“قرابــة الســاعة الواحــدة والنصــف ظه ـراً ،ألقــت طائــرة حربيــة حاضنتـ ي ن
ـ�
تحويــان قنابــل عنقوديــة صغـ يـرة 4 ،قنابــل عنقوديــة ف ي� كل حاضنــة ،القصف
أ ض
ت
الــى تبعــد عــن أحــد منــازل
ا� الزراعيــة غــرب القريــة ،ي
اســتهدف الر ي
القريــة  20مـ تـراً 3 ،قنابــل صغـ يـرة انفجــرت وأصابــت إحداهــا ســيدة تدعــى
أ
ن
ن
ـا� الســكنية ،شــاهدت
زينــب الحمــد ،وبقيــت المخلفــات منتـرش ة بـ يـ� المبـ ي
أحــد أ
الطفــال يلعــب فيهــا وحذرتــه منهــا ،إال أن انتشــارها وعــدم توافــر
إالمكانيــات للتخلــص منهــا يشــكل خط ـراً كبـ يـراً عــى المدنيـ ي ن
ـ�”.
الهجمات الجديدة ف ي� عام :2015

أ :محافظة درعا:

ن
الثا�:2015 /
بلدة علما بدرعا ،الخميس  /1كانون ي
قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة للقــوات الحكوميــة منطقــة اشــتباكات مــع
مســلحي المعارضــة بـ ي ن
ـ� مدينــة الحـراك وبلــدة علما بصــاروخ عنقــودي ،اقترصت
ال�ض ار عــى أ
أ
الشــياء الماديــة فقــط.

صورة تظهر إحدى مخلفات القصف العنقودي عىل بلدة علما.
قصف مدينة طفس بدرعا ،الجمعة  /13آذار:2015 /
قصفــت القــوات الحكوميــة المتمركــزة ف ي� كتيبــة المدفعيــة المتواجــدة قــرب البانورامــا  3صواريــخ محملــة بذخائــر عنقوديــة ،ســقطوا بالقــرب مــن أحــد
مســاجد المدينــة؛ مــا تســبب بإصابــة  5أشــخاص بحســب توثيــق الشــبكة الســورية لحقــوق إالنســان.
أخ� الشبكة السورية لحقوق إالنسان بمشاهداته عن القصف:
السيد أبو عاصم ب
“قرابــة الســاعة الثانيــة عـرش ة والنصــف ،ف� وقــت خــروج المصلـ ي ن
ـ� من صــاة الجمعة اســتهدفت القــوات الحكومية المتواجــدة ف ي� كتيبــة المدفعية
ي
ـ� المصلـ ي ن
قــرب البانورامــا أحــد مســاجد القريــة الواقــع عــى الشــارع الرئيــس بـــ  3قذائــف عنقوديــة وصــاروخ؛ مــا أدى إىل حالــة هلــع بـ ي ن
ـ� ،وإىل
 5إصابــات تقريبـاً ،والحمــد للــه أن الصــاروخ لــم ينفجــر وإال كان سيســقط عـرش ات الضحايــا ،مدينــة طفــس محاطــة بحواجــز عــدة تســتهدف
المدينــة بشــكل شــبه كامــل ،مثــل حاجــز الــكازوز وحاجــز معــرة أبــو نعيــم ،وتــل الخـ ضـر العســكري”.
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ن
الثا�:2015 /
مدينة المسيفرة بدرعا ،الثالثاء  /20كانون ي
ف
ـو� مــن مدينــة المســيفرة بقذيفتـ ي ن
ـ�
ـر� الجنـ ب ي
اســتهدفت مدفعيــة القــوات الحكوميــة المتمركــزة ي� اللــواء  52الحــي الغـ ب ي
ن
ن
ـدا�.
محملتـ يـ� بذخائــر العنقوديــة ،ســقطتا بالقــرب من المشــفى الميـ ي
محل من مدينة المسيفرة للشبكة السورية لحقوق إالنسان:
يقول أبو مالك وهو ناشط ي
“قرابــة الســاعة العــا�ش ة لي ـا ً قصفــت القــوات الحكوميــة المتواجــدة ف� اللــواء  52مدينــة المســيفرة بقذيفتـ ي ن
ـ�
ي
ف
ن
ـر� بالقــرب مــن مشــفى المدينــة وهــي منطقــة مســتهدفة جــداً مــن
ـو� الغـ ب ي
عنقوديتـ يـ� ،ســقطتا ي� الحــي الجنـ ب ي
قبــل القــوات الحكوميــة بقذائــف المدفعيــة.
لــم يــؤدي القصــف إىل إصابــات أو شــهداء ،ف
ـال حاولنــا أن نبحــث عــن المخلفــات حـ تـى نفككهــا
ـ
الت
ـوم
ـ
الي
و�
ي
ي
خوفـاً مــن انفجارهــا الحقـاً بالمدنيـ ي ن
ـ� إال أننــا لــم نعـ ثـر عليهــا ،فيمــا يبــدو أن المخلفــات قــد انفجــرت مبــا�ش ة
بعــد القصــف”.
مدينة برص الحرير :أ
الحد  /8شباط:2015 /
قصفــت القــوات الحكوميــة المتمركــزة ف ي� اللــواء  12المتواجــد بالقــرب مــن مدينــة ازرع قذيفــة عنقوديــة اســتهدفت
الطريــق العــام لمدينــة بــر الحريــر تســبب ذلــك بمقتــل الســيد ســايح عايــد الحسـ ي ن
ـ� وإصابــة  4آخريــن.
مدينة برص الحرير الجمعة  /13آذار:2015 /
قصفــت القــوات الحكوميــة المتمركــزة ف ي� اللــواء  512قذائــف عنقوديــة مســتهدفة أحيــاء ســكنية جنوب المدينة تســبب
ين
جريح�.
ذلــك بســقوط
ف
يقول إبراهيم وهو ناشط إعالمي ي� مدينة برص الحرير للشبكة السورية لحقوق إالنسان:
“قرابــة الســاعة الرابعــة عـراً قصفــت الراجمــة المتمركــزة ف ي� اللــواء  12والمتواجــدة غــرب مدينــة بــر الحريــر
قــرب مدينــة ازرع  5قذائــف أصــدرت صوت ـاً يشــبه صــوت المفرقعــات الناريــة ،وتبـ ي ن
ـ� أنهــا حامــات عنقوديــة
ـو� تحديــد ًا
تخلــف قنابــل صغـ يـرة ينفجــر معظمهــا بعــد القصــف مبــا�ش ة ،القنابــل ســقطت عــى الحــي الجنـ ب ي
ولــم يســفر عــن إصابــات ف� صفــوف المدنيـ ي ن
ـ�”.
ي

ب :محافظة حلب:

ن
ال ي ن
الثا�:2015 /
حي الهلك ،إ
ثن�  /12كانون ي
الحر� الحكومي باســتهداف
قرابة الســاعة الخامســة عـراً قام الطـ يـران ب ي
ف
ف
ـمال مــن مدينــة حلــب
منطقــة “المثلــث” ي� حــي الهلــك ي� القســم الشـ ي
بصــاروخ يحمــل ذخـ يـرة عنقوديــة ،انفجــر عــدد قليــل منهــا بشــكل فوري
مــا أدى إىل إصابــة أحــد ســكان الحــي إصابــة متوســطة.
ن
ال ي ن
الثا�:2015 /
حي الحيدرية ،إ
ثن�  /12كانون ي
ف
ـر� الحكومــي باســتهداف شــارع جامــع النــور ي� حــي
قــام الطـ يـران الحـ ب ي
ف
ـمال مــن مدينــة حلــب بصــاروخ يحمــل ذخـ يـرة
الحيدريــة ي� القســم الشـ ي
ت
ـى انت ـرش ت مــن الصــاروخ عــى ركام
عنقوديــة ،ســقطت المخلفــات الـ ي
ف
ال�ض ار عــى أ
مبــان مدمــرة ،واقتــرت أ
مخلفات عنقودية ي� برص الحرير
الشــياء الماديــة فقــط.
ٍ
قصف مطار كويرس العسكري ف ي� مدينة الباب:
أ
ـر� الحكومــي باســتهداف محيــط مطــار كويــرس العســكري ف ي� ريــف مدينــة
الحــد  /1شــباط 2015 /قــام الطـ يـران الحـ ب ي
ـ� بذخائــر عنقوديــة أثنــاء اشــتباكات بـ ي ن
ـ� محملـ ي ن
البــاب بصاروخـ ي ن
ـ� القــوات الحكوميــة وقــوات تنظيم داعــش ف ي� محيط
ن
ـر� الحكومــي محيــط المطــار
المطــار .تجــدد القصــف يــوم إالثنـ يـ�  /9شــباط 2015 /حيــث اســتهدف الطـ يـران الحـ ب ي
ف أ ض
رش
ا� القريبــة مــن المطــار.
بصــاروخ محمــل بالذخائــر العنقوديــة ،انتـ ت المخلفــات ي� الر ي
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حوادث انفجار مخلفات عنقودية
تكمــن خطــورة اســتخدام أ
الســلحة العنقوديــة ف ي� أنهــا تنـرش مئــات القنابــل الصغـ يـرة وعــى مســاحة قــد تصــل أل ثك�
مــن  30ألــف مـ تـر مربــع؛ مــا يجعلهــا قنابــل موقوتــة قــد تســبب مقتــل وإصابــة العـرش ات مــن أبنــاء المجتمعــات
المحليــة ،وقــد تحولــت محافظــات حمــص وحمــاة ،وحلــب ،ودرعــا ،وإدلــب بشــكل رئيــس إىل خطــر كامــن يهــدد
الســكان ف� كل وقــت وبشــكل خــاص أ
الطفــال.
ي
ً
ا
طفــ
26
بينهــم
عنقوديــة،
مخلفــات
بانفجــار
ا
شــخص
129
مقتــل
نســان
ال
لحقــوق
الســورية
الشــبكة
وثقــت
ً
إ
وســيدتان.
أبرز حوادث انفجار المخلفات العنقودية:
ـا� 2012 /وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق النســان مقتــل الســيد محمــد عــزو العــزو �ف
ن
إ
الجمعــة  /21شت�يــن الثـ ي
ي
قريــة الوزاعيــة بحمــص؛ نتيجــة انفجــار أحــد المخلفــات العنقوديــة.
ـ� مــن
الســبت  /29حزي ـران 2013 /وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق إالنســان مقتــل الطفــل محمــد محمــود العـ ي
قريــة عقــرب بحمــاة؛ نتيجــة انفجــار المخلفــات العنقوديــة.
ن
ـا� 2013 /ســجلنا مقتــل  5أطفــال مــن عائلــة واحــدة نتيجــة انفجار مخلفــات عنقوديــة ف ي� قرية
الســبت  /9شت�يــن الثـ ي
رســم أ
الحمــر بحماة.
إالثنـ ي ن
يح� محمــد الحمــود 8 ،أعوام؛
ـ�  /21نيســان 2014 /وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق إالنســان مقتــل الطفــل ي
نتيجــة انفجــار مخلفــات عنقوديــة ،كما أصيــب  3أطفــال آخرين.
أ
ن
ـا� 2014 /وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق إالنســان مقتــل الطفــل عمــار إبراهيــم أحمــد
الربعــاء  /26شت�يــن الثـ ي
بربــوري 9 ،أعــوام إثــر انفجــار قنبلــة عنقوديــة مــن مخلفــات قصــف القــوات الحكوميــة حول مطــار منغ العســكري،
حيــث كان الطفــل يلهــو بالقــرب مــن قريــة العلقميــة المتاخمــة مبــا�ش ة للمطــار.
الســبت  /20كانــون أ
الول 2014 /وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق إالنســان مقتــل طفــل واصابــة آخــر ف ي� ســهول تــل
المــال ف ي� محافظــة درعــا؛ نتيجــة انفجــار المخلفــات العنقوديــة.
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االستنتاجات والتوصيات

إن اســتخدام القــوات الحكوميــة للقنابــل العنقوديــة يتعـ بـر انتهــاكاً لــكل مــن مبــدأ التميـ ي ز
ـر ،ومبــدأ التناســب ف ي�
ـا� ،ويعتــر بمثابــة جريمــة حــرب ،وخاصــة أن أ
الدلــة كلهــا تُشـ يـر إىل اســتخدامها ضــد أهداف
ـدول إالنسـ ن ي ُ ب
القانــون الـ ي
مدنيــة ،ولــم توجــه إىل أغـراض عســكرية محــددة.
أ
عــى الرغــم مــن تنديــد أكـ ثـر مــن  140دولــة حــول العالــم عـ بـر الجمعيــة العامــة للمــم المتحــدة ،باســتخدام
النظــام الســوري للذخائــر العنقوديــة ،مــازال مـراً عــى اســتخدامها ،بــل توســع بشــكل رهيــب ف ي� عــام 2014؛ مــا
يــدل عــى إهانــة واســتخفاف واضــح بالرغــم مــن إجمــاع تلــك الــدول جميعـاً.
المــن إصــدار قـرار ملــزم بتدمــر كافــة الذخائــر العنقوديــة ف� ســوريا عــى غـرار تدم� أ
يجــب عــى مجلــس أ
الســلحة
ي
ي
ي
الكيميائية.
أ
أ
يتوجــب عــى الحكومــة الروســية تحديــداً التوقــف عــن إمــداد الحكومــة الســورية بالســلحة؛ لنــه قد ثبت اســتخدام
القــوات الحكوميــة لتلــك أ
ـ� مدنيـ ي ن
الســلحة ف� جرائــم ضــد إالنســانية ،وجرائــم حــرب تجــاه مواطنـ ي ن
ـ� ،ومــن ناحيــة
ي
أخــرى يجــب عــى أصدقــاء الشــعب الســوري ممارســة ضغــط حقيقــي عــى مختلــف أ
الصعــدة االقتصاديــة
والسياســية عــى الحكومــة الروســية مــن أجــل ذلــك.
الورو� ممارســة ضغــط أكــر عــى مجلــس أ
يتوجــب عــى االتحــاد أ
المــن يك تتــم إحالــة الوضــع ف ي� ســورية إىل محكمة
ب
بي
الجنايــات الدولية.
آ
أ
ت
ـى اســتخدمت فيهــا القــوات
يتوجــب عــى المــم المتحــدة منــذ الن إعــداد دراســات واســعة حــول المواقــع الـ ي
ف
ت
ـى لم
ـال تلــك المناطــق إ
الحكوميــة القنابــل العنقوديــة مــن أجــل تحذيــر أهـ ي
والرساع ي� عمليــات إزالــة المتفجـرات الـ ي
تنفجــر ،لقــد تلوثــت آالف الهيكتــارات ف ي� ســوريا بمخلفــات الذخائــر العنقوديــة ،والشــبكة الســورية لحقوق إالنســان
مســتعدة كعادتهــا دائمـاً للمســاعدة ف ي� ذلــك.

شكر وعزاء

أ
ـ� والنشــطاء المحليـ ي ن
والعالميـ ي ن
ـ�،
خالــص العـزاء لرس الضحايــا والجرحــى ،وكل الشــكر والتقديــر لهــم وللشــهود ،إ
الذيــن لــوال جهودهــم معنــا لمــا تمكنــا مــن إنجــاز هــذا التقريــر عــى هــذا المســتوى.

