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اخلميس 23 آذار 2017

القوات الروسية تتفوَّق على النظام 
السوري يف استخدام الذخائر العنقودية

ما اليقل عن 121 هجمة يف عام واحد، 
و175 هجمة منذ التدخل الروسي
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حمتوايت التقرير: 
حمتوايت التقرير:

أواًل: مقدمة ومنهجية
اثنياً: امللخص التنفيذي 

اثلثاً: التفاصيل 
رابعاً: االستنتاجات والتوصيات

شكر وعزاء

أواًل: مقدمة ومنهجية:
30/ أيلول/ 2015 دخلت القوات الروسية كطرف يف النزاع يف سوراي إىل جانب النظام السوري وبطلٍب منه، لكنَّها 

شنَّت مئات اهلجمات غري املشروعة، مرتكبة جرائم ترقى ألن تكون جرائم حرب، مستخدمة أنواعاً خمتلفة من األسلحة، 
ونعترب أنَّ من أخطرها الذخائر العنقودية، وقد أصدران عدة تقارير عن استخدام القوات الروسية للذخائر العنقودية، ويف 

هذا التقرير املوسَّع واملكوَّن من 42 صفحة  نقوم بتحديٍث لتلك التقارير حىت هناية شباط 2017، ومن خالله نؤكد على 
االستخدام الواسع والعريض للذخائر العنقودية يف سوراي، وهو دون أدىن شك أسوأ وأوسع استخدام يف العصر احلديث.

يف املدة الواقعة بني 5 - 7/ أيلول/ 2016 مت عقد االجتماع الدويل للمعاهدة الدولية حلظر الذخائر العنقودية يف جنيف، 
والذي أدان استخدام الذخائر العنقودية يف سوراي. يف أثناء تلك املدة فقط سجلنا 3 هجمات روسية بذخائر عنقودية، 
وهذا أبلغ رد من القيادة الروسية على ذلك االجتماع.  كما وردتنا أنباء عن تنفيذ قوات سورية/ روسية ما اليقل عن 6 

هجمات ابلذخائر العنقودية مازالت هذه اهلجمات قيد التحقيق واملتابعة.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“إنَّ مما حيزُّ يف نفوسنا العجُز الصارخ لألمم املتحدة عن ردع النظام السوري عن استخدام الذخائر العنقودية 

على الرغم من إدانة معظم دول العامل له وبشكل متكرر عرب اجلمعية العامة، فكيف إبمكاهنا ردع دولة عظمى 
مثل روسيا”.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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 من خالل حبثنا وعمل فريقنا طيلة املدة اليت يغطيها التقرير، نؤكد على أن النظام السوري أيضاً قد استخدم مراراً ذخائر 
عنقودية يف عدة هجمات، وقد حاولنا التمييز بني هجمات النظام الروسي والنظام السوري قدر اإلمكان، وذلك من خالل 
تقاطع املعلومات اليت مجعناها من رواايت شهود شاهدوا طائرات روسية وعرب معلومات من مراصد تتبع للمعارضة املسلحة 
واليت تستطيع إىل حدٍّ جيِّد متييز الطريان الذي يقلع من قاعدة محيميم اجلوية واليت تُعترب مركزاً عسكرايً روسياً، وقد خصَّصنا 

فقرة ضمن التقرير لإلشارة إىل احلوادث اليت مل نتمكن من حتديد مرتكبها النظام السوري أم الروسي.
 إنَّ هذا التقرير خمصص للهجمات اليت نعتقد أن القوات الروسية شنَّتها ابستخدام الذخائر العنقودية اليت المتتلكها بقية 

القوى الرئيسة على األراضي السورية، إذ مل نسجل أية حادثة استخدام للذخائر العنقودية من قبل حزب االحتاد الدميقراطي 
)فرع حزب العمال الكردستاين(، وال من قبل التنظيمات اإلسالمية املتشددة أو فصائل املعارضة املسلحة، والمن قبل قوات 

التحالف الدويل.

إن أكثر ما ساعدان يف متييز مرتكب اهلجمات هو أنه بعد 30/ أيلول/ 2015 ارتفعت وترية استخدام عدة أنواع من 
الذخائر العنقودية -مل نوثق استخدامها هبذه الكثافة يف السنوات السابقة اليت استخدم فيها النظام السوري الذخائر 

العنقودية أبنواع خمتلفة-، ولقد استطعنا حصر عدد منها: )RBK-500 الذي حيمل ذخائر من نوع
AO-2.5RT، AO-2.5RTM و RBK-500 حيمل ذخائر من نوع ShOAB-0.5، وصاروخ توشكا 

من منط 9M79 برأس عنقودي، وRBK-500 حيمل ذخائر من نوع SPBE، وRBK-500 حيمل ذخائر 
من منطPTAB-1M (، وقد حصلت هذه اهلجمات عرب صواريخ حتتوي مئات القنيبالت اليت أُلقيت من طائرات، 

أو عرب منصات إطالق يُعتقد أهنا موجودة يف البحر املتوسط أو عرب رامجات صواريخ كما أننا رصدان تزايداً كبرياً يف 
استخدام الصواريخ توشكا9M79  خاصة يف ريفي حلب وإدلب، لكننا مل نتحقق من كوهنا مجيعاً حتمل رؤوساً عنقودية 

وسُنخصِّص تقريراً لرصد تلك احلوادث.
 

قام فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ابلتواصل مع عدد كبري من شهود العيان وانجني من احلوادث، ومع نشطاء 
إعالميني حمليني، ونعرض يف هذا التقرير 11 شهادة، كما راجعنا الصور والفيديوهات الواردة إلينا وحتققنا من صدقيتها، 

واليت أظهرت ذخائر صغرية غري منفجرة وبقااي حواضن حمملة بذخائر عنقودية، واستبعدان العديد من اهلجمات اليت مل تتوافر 
فيها أدلة بصرية أو صور ملخلفات هذه األسلحة.

 حنتفظ بنسخ من مجيع مقاطع الفيديو والصور املذكورة يف هذا التقرير، ضمن قاعدة بياانت إلكرتونية سرية، ونسٍخ 
احتياطية على أقراص صلبة، وملزيد من التفاصيل نرجو االطالع على منهجية عملنا العامة. 

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/english/SNHR_Methodology_en.pdf
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وقد شرحنا للشهود اهلدف من املقابالت، وحصلنا على موافقتهم على استخدام املعلومات اليت يقدموهنا يف هذا التقرير، 
دون أن نُقدِّم أو نعرض عليهم أية حوافز، كما حاولت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان جتنيبهم معاانة تذكُّر االنتهاك، ومتَّ 

منح ضماٍن بعدم كشف هوية كل من أبدى رغبته يف استخدام اسم مستعار.
وعلى الرغم من حظر استخدام األسلحة العشوائية ومنها الذخائر العنقودية يف املناطق املأهولة ابلسكان إال أنَّ 99 % من 

اهلجمات الروسية العنقودية اليت وثقتها الشبكة السورية حلقوق اإلنسان حدثت يف مناطق مدنية مأهولة ابلسكان. 

ما ورد يف هذا التقرير مُيثل احلدَّ األدىن الذي متكنَّا من توثيقه من حجم وخطورة االنتهاك الذي حصل، كما اليشمل 
احلديُث األبعاَد االجتماعية واالقتصادية والنفسية.

لألسف فإن السلطات الروسية تُنكر كل هذه احلوادث واجلرائم، ومل تفتح حتقيقاً واحداً، وهي بذلك تسري على هنج النظام 
السوري الذي مل حياسب أحداً من قواته منذ آذار 2011، لكن ذلك ابلتأكيد اليُعفيهما من املسؤولية.

اثنياً: امللخص التنفيذي:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا اليقــل عــن 121 هجمــة ابلذخائــر العنقوديــة منــذ 27/ شــباط/ 2016 حــىت 

27/ شباط/ 2017 وإبضافة هذه اهلجمات إىل ما وثقناه يف تقريران السابق “القوات الروسية تفرش األراضي السورية 
ابلذخائر العنقودية” يصبح لدينا ما اليقل عن 175 هجمة ابلذخائر العنقودية منذ بداية تدخل القوات الروسية يف 30/ 

أيلول/ 2015 تتوزع على احملافظات على النحو التايل:

ألف: مناطق خاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة: 172 هجمة، وتتوزع هذه اهلجمات حسب احملافظات إىل:

33
9

68

89

http://sn4hr.org/arabic/2016/07/20/6693/
http://sn4hr.org/arabic/2016/07/20/6693/
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ابء: مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم داعش: 3 هجمات توزعت على حسب احملافظات على النحو التايل:
دير الزور: 2

الرقة: 1
تسببت هذه اهلجمات يف مقتل 93 مدنياً، بينهم 24 طفاًل، و13 سيدة )أنثى ابلغة(، وإصابة ما اليقل عن 417 

شخصاً آخرين. 

كما سجلنا ما اليقل عن 6 هجمات ابلذخائر العنقودية نفذَّهتا قوات سورية/ روسية مازالت قيد التحقيق واملتابعة لتحديد 
اجلهة الفاعلة ويف حال مت التحقق من مسؤولية القوات الروسية عن مجيع تلك اهلجمات يصبح العدد الكلي 181 هجمة 

ابلذخائر العنقودية منذ بداية التدخل الروسي يف 30/ أيلول/ 2015



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 5

واقع استخدام القوات الروسية للذخائر العنقودية في سوريا
منذ 30 أيلول 2015 حتى 27 شباط 2017

ما اليقل عن 

مناطق خاضعة لسيطرة  المعارضة المسلحة مناطق خاضعة لسيطرة  تنظيم داعش

 توزعت حسب المحافظات

حسب توثيق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 

ت في
سبب

ت 175 
هجمة

3 2 13
9

68

89

حلب إدلب حمص حماة درعا دير الزور الرقة

هجمةهجمات3 172

ما اليقل عنإصابةمقتل

بينهم

و
 24  24 

 13 
 

93417

طفلسيدة (أنثى بالغة)مدنيشخص

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0OWVPODA2TmlDdGs/view?usp=drivesdk
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اثلثاً: التفاصيل:
ُنشري إىل أّن اجلدول التايل يتضمن األنواع اليت نوردها يف هذا التقرير، كما أننا وثَّقنا أنواعاً أخرى استخدمتها القوات 

الروسية يف تقارير سابقة.

النوع )احلاضنة والذخائر الصغرية(

RBK-500
SPBE حيمل ذخائر من منط

RBK-500 حيمل ذخائر من منط 
AO-2.5RTM أو 

AO-2.5RT

RBK-500
ShOAB-0.5 حيمل ذخائر من منط

RBK-500 حيمل ذخائر من منط  
PTAB-1M 

بلدة حريتان )حلب( 27/ أاير/ 2016

قرية ايقد العدس )حلب( 27/ حزيران/ 2016

مدينة سراقب )إدلب( 29/ حزيران/ 2016

 قرية كفر حلب )حلب( 8/ حزيران/ 2016

قرية الشيخ ريح )حلب( 8/ كانون األول/ 2016

قرية ترعي )إدلب( 31/ أاير/ 2016

بلدة حيان )حلب( 29/ أاير/ 2016

قرية ايقد العدس )حلب( 7/ حزيران/ 2016

بلدة التمانعة )إدلب( 12/ أاير/ 2016

قرية كفر حلب )حلب( 8/ حزيران/ 2016

مدينة سراقب )إدلب( 4/ متوز/ 2016

مدينة جسر الشغور )إدلب( 16/ تشرين الثاين/ 2016

املراجعاملرفقاتأمثلة عن مواقع القصف

جدول يظهر الذخائر العنقودية اليت استخدمتها قوات نعتقد أهنا روسية بني 27/ شباط/ 2016 حىت 27/ شباط/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VF9vX2ZGYzdCLXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SVpwYnRDbVlUZ1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SFRudVBiakxHOVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bDRkd256Z1RqV0U/view?usp=sharing
http://armamentresearch.com/rbk-500-spbe-cargo-munitions-employed-in-syria/
http://armamentresearch.com/renewed-use-of-ao-2-5rt-submunitions-in-syria/
https://rogueadventurer.com/2013/04/09/submunitions-in-syria-additions-and-updates/
http://armamentresearch.com/ptab-1m-submunitions-documented-in-syria/
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حمافظة حلب:
قرية كفر محرة، اجلمعة 27/ أاير/ 2016

قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بصاروخ RBK-500 حيمل ذخائر من منطShOAB-0.5  اجلهة 
الشمالية لقرية كفر محرة بريف حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

بلدة حريتان، اجلمعة 27/ أاير/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بصاروخ RBK-500 حيمل ذخائر من منط SPBE بلدة حريتان بريف 

حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، على الطريق املؤدي إىل مزارع املالح.

مدينة عندان، األحد 29/ أاير/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بصاروخ RBK-500 حيمل ذخائر من منط

AO-2.5RTM   / AO-2.5RT حميط حاووظ للمياه جنوَب شرق مدينة عندان بريف حلب الشمايل 
واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

ذخريتني صغريتني غري منفجرتني من منط ShOAB-0.5 عثر عليها يف اجلهة الشمالية من قرية كفر محرة  27/5/2016 

https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Ujl6OHlKYUkzeEE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0UklyX2JOcFNOUk0
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0UklyX2JOcFNOUk0
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ZjB2aW1VLTZiNUU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RTZyR0hRd05ZSFE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RTZyR0hRd05ZSFE
https://youtu.be/0fyKOExbTTo
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0eGRXRUdBM1ZyMU0
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0aW9lTTJhTmhTT3M
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0aW9lTTJhTmhTT3M
https://youtu.be/Tpu4vr40wp0
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RVBzMUFSNUMyaEk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0WUJ2bGtEX1A1dGc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0NGtZa1FOSms5WE0
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0a0Vxd2pweVk3UlE
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bWxnU1c0WkpfLWM/view
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بلدة حيان، األحد 29/ أاير/ 2016 
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بصاروخ RBK-500 حيمل ذخائر من منطShOAB-0.5  اجلهة 

الغربية من بلدة حيان بريف حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

بلدة حريتان، اإلثنني 30/ أاير/ 2016 
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخ RBK-500 حيمل ذخائر من

منط AO-2.5RTM / AO-2.5RT  على بلدة حريتان بريف حلب الشمايل اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة 
املسلحة.

قرية اببيص، األحد 5/ حزيران/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بصاروخ حممل بذخائر عنقودية حميط مجعية اهلادي مشال قرية اببيص 

بريف حلب الغريب واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ تسبب القصف يف مقتل مدنَيني اثنني.

بلدة حريتان، األحد 5/ حزيران/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بـصاروخ حيمل ذخائر عنقودية وسط بلدة حريتان بريف حلب الشمايل 

واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل 3 أشخاص من مسلحي املعارضة.
أمساء الضحااي: 
1. سامر مصري

2. حممد صالح بلكش
3. موسى أمحد سليمان/ معارة األرتيق

مدينة عندان، األحد 5/ حزيران/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بصاروخ حممل بذخائر عنقودية اجلهة الشرقية من مدينة عندان 

بريف حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0elEtQ1dpUW5XSmM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0elEtQ1dpUW5XSmM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MkxUMTF2TGFiTzg
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RG5NblpybTg2V2s
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RG5NblpybTg2V2s
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MG5CbjZyY0YxVUE
https://youtu.be/at-BOBHmLKU
https://youtu.be/at-BOBHmLKU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0UzR4ODZvbDVSYXM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0c01UOFRadEtKUEk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0c01UOFRadEtKUEk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0c01UOFRadEtKUEk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0c01UOFRadEtKUEk
https://youtu.be/ETNmgqJ9OZ0
https://youtu.be/S9P3OSwU5t0
https://youtu.be/qAp_AAh1ojo
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قرية ايقد العدس، الثالاثء 7/ حزيران/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بصاروخ RBK-500 حيمل ذخائر من منطShOAB-0.5  وسط قرية 

ايقد العدس بريف حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل مدين من “عائلة األقرع”، 
وإصابة آخرين جبراح.

حي اللريمون، الثالاثء 7/ حزيران/ 2016 
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بصاروخ RBK-500 حيمل ذخائر من منطShOAB-0.5  حي 
اللريمون يف حلب؛ ما أدى إىل مقتل مدنيني وإصابة 4 أشخاص آخرين جبراح. خيضع احلي لسيطرة فصائل املعارضة 

املسلحة. 
أمساء الضحااي:

1. إبراهيم بكري احلجي
2. أمحد بكري احلجي

 
بلدة حيان، الثالاثء 7/ حزيران/ 2016

قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بصاروخ حمملٍّ بذخائر عنقودية وسط بلدة حيان بريف حلب الشمايل، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

مدينة دارة عزة، الثالاثء 7/ حزيران/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بصاروخ حمملٍّ بذخائر عنقودية األطراف اجلنوبية ملدينة دارة عزة 

بريف حلب الغريب واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل الطفلة أمساء أمين أسد وإصابة آخرين 
جبراح.

قرية كفر حلب، األربعاء 8/ حزيران/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صواريخ من منط RBK-500 حمملة بذخائر عنقودية من منط

AO-2.5RTM   / AO-2.5RT  ومن منط PTAB-1M  على قرية كفر حلب بريف حلب الغريب 
واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ُمستهدفاً مركز الدفاع املدين يف القرية؛ ما أدى إىل إصابة عنصرين من عناصر 

املركز، وأضرار متوسطة يف بناء املركز وآلياته.

https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0SFRudVBiakxHOVU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0SFRudVBiakxHOVU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RC1lZzQxd3B2Q1U
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RC1lZzQxd3B2Q1U
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0N1B6eWNCNkVFcXc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0N1B6eWNCNkVFcXc
https://youtu.be/dWVaaP5MH7k
https://youtu.be/TdClqkRL9VM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Nk9sc1Bja3R4aDQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Nk9sc1Bja3R4aDQ
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بلدة حريتان، اخلميس 9/ حزيران/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بصاروخ حُمملٍّ بذخائر عنقودية حميط مطعم احلياين وسط بلدة حريتان 

بريف حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

مدينة عندان، السبت 11/ حزيران/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بصاروخ RBK-500 حيمل ذخائر من منطShOAB-0.5  اجلهة 

اجلنوبية من مدينة عندان بريف حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

بلدة حريتان، الثالاثء 14/ حزيران/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بصاروخ RBK-500 حيمل ذخائر من منطShOAB-0.5  شارع بغداد 

يف بلدة حريتان بريف حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

قرية كفر حلب، السبت 18/ حزيران/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بـصاروخ حممل بذخائر عنقودية اجلهة اجلنوبية من قرية 

كفر حلب بريف حلب الغريب واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة ما اليقل عن 4 أشخاص.
 

قرية كفر انها، اخلميس 23/ حزيران/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بـصاروخني حُممَّلني بذخائر عنقودية األطراف الغربية لقرية كفر انها 

بريف حلب الغريب، واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

قرية ايقد العدس، اإلثنني 27/ حزيران/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بصاروخ RBK-500 حيمل ذخائر من منط SPBE منطقة مزارع شرَق 

قرية ايقد العدس بريف حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

https://youtu.be/qClp_OMbWeo
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0M1g0dnBKWU94bVk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0M1g0dnBKWU94bVk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0eWpZcVNfQk4xYk0
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0eWpZcVNfQk4xYk0
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0b05VZmU1N2wweWM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0bU52UjAwaUVpU00
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0bU52UjAwaUVpU00
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ODkybEhIbFZiMG8
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ODkybEhIbFZiMG8
http://sn4hr.org/blog/2016/06/19/remnants-suspected-russian-forces-shelling-kafr-halab-town-aleppo-governorate-june-18/
https://youtu.be/0Izz5WyTbig
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0VF9vX2ZGYzdCLXM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Ti12UVYtczFjTk0
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Ti12UVYtczFjTk0
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مدينة عندان، األربعاء 29/ حزيران/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بصاروخ RBK-500 حيمل ذخائر من منط PTAB-1M  اجلهة 

الشمالية الشرقية من مدينة عندان بريف حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

ذخرية صغرية غري منفجرة من منط SPBE وجدت شرق قرية ايقد العدس 27/ 6/ 2016 

ذخرية غري منفجرة من منط PTAB-1M وجدت يف اجلهة الشمالية الشرقية من مدينة عندان/ حلب 29/ 6/ 2016 

https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0V2U0Q01hekFtNVE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0V2U0Q01hekFtNVE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0SjNCdC1TVUczd0E
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0SjNCdC1TVUczd0E
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0YXpSejZFYnQ1MDQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0WTd2ZGVVLUdpSzg
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مدينة دارة عزة، اإلثنني 4/ متوز/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخ RBK-500 حيمل ذخائر من منط

AO-2.5RTM   / AO-2.5RT على األجزاء الشمالية الغربية من مدينة دارة عزة بريف حلب الغريب، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب إبصابة 3 مدنيني.

قرية كفر محرة، اخلميس 7/ متوز/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاورخني من منط RBK-500 حيمالن ذخائر من منط

 ShOAB-0.5 على األجزاء الغربية لبلدة كفر محرة بريف حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ 
ما أدى إىل إصابة 4 مدنيني جبراح بينهم سيدة.

قرية اجلينة، السبت 16/ متوز/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً حُممَّاًل بذخائر عنقودية مستهدفاً مزارع يف األجزاء الغربية من قرية اجلينة 
بريف حلب الغريب واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل مدنيني أحدمها طفل، وإصابة 4 آخرين 

جبراح.
 

قرية ايقد العدس، الثالاثء 19/ متوز/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخ RBK-500 حيمل ذخائر من منط

AO-2.5RTM / AO-2.5RT على األجزاء الشمالية الغربية لقرية ايقد العدس بريف حلب الشمايل واخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

مدينة األاترب، اجلمعة 22/ متوز/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخ RBK-500 حيمل ذخائر من منط

AO-2.5RTM   / AO-2.5RT قُرَب مقربة وسط مدينة األاترب بريف حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة 6 أشخاص بينهم طفلة.

https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0c0pFYVFhdHhFVnM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0c0pFYVFhdHhFVnM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0QkFOeTFzMDFGWU0
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0QkFOeTFzMDFGWU0
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0a2twYzN4UUZDNHc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0T0J6WENHTTMxaTA
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0T0J6WENHTTMxaTA
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0TWdVamF1dHJMY3M
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TWYxYzVLajVIbGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TWYxYzVLajVIbGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0T0J6WENHTTMxaTA
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Q083eW5rMGF2Z0E
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Q083eW5rMGF2Z0E
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RFJfNUpOakMyNGM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RFJfNUpOakMyNGM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Q083eW5rMGF2Z0E
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0eU8wc2loT0RrN1k
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بلدة حريتان، اجلمعة 5/ آب/ 2016 
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بذخائر عنقودية حميط جامع الرباء بن مالك يف بلدة حريتان بريف حلب 

الشمايل اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

قرية معارة األاترب، اخلميس 4/ آب/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بذخائر عنقودية جتمُّعاً إليواء النازحني يف قرية معارة األاترب بريف حلب الغريب 

واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة عنصرين من الدفاع املدين، وإحلاق أضرار بسيطة بسيارة 
إسعاف تتبع مركز الدفاع املدين يف األاترب. 

 قرية كفر انها، اجلمعة 12/ آب/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بذخائر عنقودية سوقاً للخضار يف قرية كفر انها بريف حلب الغريب واخلاضعة 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل 5 مدنيني.
أمساء الضحااي:

1. حممد أمحد هالل/ عندان
2. عبد السالم نبهان/ عندان

3. حممد ندمي زمار/ أورم الكربى
4. أمحد علي حميميد/ أورم الكربى

5. عروة صادر العباس/ القريتني محص

حي األنصاري، اجلمعة 19/ آب/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بصاروخ RBK-500 حيمل ذخائر من منط  ShOAB-0.5 حي 

األنصاري شرق مدينة حلب على الطريق املؤدي إىل حي الزبدية –خيضع احليَّان حالياً لسيطرة قوات النظام السوري وكاان 
حتت سيطرة فصائل املعارضة املسلحة يوم احلادثة. 

 

https://youtu.be/mjHxJs7SU1E
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0SlNBdndMTGt3ZHc
https://youtu.be/V9uwyH2LNvA
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Y1p2MzV6NGw5VDg
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Y1p2MzV6NGw5VDg
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0WXRRNDdJYkZJUVk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0LVZuMS1tWUpyNU0
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0LVZuMS1tWUpyNU0
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بلدة حيان، السبت 20/ آب/ 2016
 AO-2.5RTM   / حيمل ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخ
AO-2.5RT على اجلهة اجلنوبية لبلدة حيان بريف حلب الشمايل اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، 

ُمستهدفاً األجزاء اجلنوبية من البلدة.

 

حي الزبدية، السبت 20/ آب/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ذخائر عنقودية قرب “طلعة الزبدية” يف حي الزبدية شرق مدينة حلب؛ ما 
أدى إىل إصابة ما اليقل عن 3 أشخاص. خيضع احلي حالياً لسيطرة قوات النظام السوري وكان خيضع لسيطرة فصائل 

املعارضة املسلحة يوم احلادثة.
 

ذخائر صغرية غري منفجرة من منط AO-2.5RTM   / AO-2.5RT وجدت يف اجلهة اجلنوبية لبلدة حيان/ حلب 20/ 8/ 2016 

https://youtu.be/VSh0Pk9gcS8
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SlRwRVRUYy1ib0k/view
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قرية كفر جوم، السبت 20/ آب/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً حُممَّاًل بذخائر عنقودية على املنازل السكنية يف اجلهة الشرقية من قرية 
كفر جوم بريف حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل 3 مدنيني )طفالن وسيدة( 

وإصابة 6 آخرين جبراح.
أمساء الضحااي: 

1. ديبة عليو/ 50 عامًا
2. الطفل أمحد مجعة محود

3. الطفلة ميادة عليو

مدينة األاترب، الثالاثء 30/ آب/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بصاروخ RBK-500 حيمل ذخائر من منط

AO-2.5RTM / AO-2.5RT مدينة األاترب بريف حلب الغريب اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، 
على الطريق املؤدي إىل قرية معراتة األاترب. 

  
قرية كفر جوم، اجلمعة 2/ أيلول/ 2016

AO-2.5RTM   / AO-  حيمل ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بصاروخ
2.5RT حميط مدرسة كفر جوم االبتدائية يف قرية كفر جوم بريف حلب الغريب اخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة.

قرية قبتان اجلبل، األحد 11/ أيلول/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخني من منط RBK-500 حيمالن ذخائر من منط

ShOAB-0.5 مشال القرية الواقعة يف ريف حلب الغريب واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

قرية كفر نوران، اإلثنني 12/ أيلول/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بصاروخ RBK-500 حيمل ذخائر من منط

 AO-2.5RTM / AO-2.5RT  غرَب قرية كفر نوران بريف حلب الغريب واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة 
املسلحة.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZUZ3QVN0VHlhX0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MUhJeF9YWGFhREk/view
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0TDNkb0w1bTcyRE0
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0cVhNYjU2Z2ZlWms
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bDQ2REVTQml3dTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bDlpd29UaUROWFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZUZ3QVN0VHlhX0k/view
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0X0FZSGl0bVdjcjQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0X0FZSGl0bVdjcjQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0bFlkT0ZSSDNVSVU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0QldxRDF6MnpCTEE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0QldxRDF6MnpCTEE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0eTd5ZFpoenlQX28
https://youtu.be/aY_tczFNa_Y
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Tm1zWVQ4cWh0X3M
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0eTZkc0dpdGlxbU0
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0X0FZSGl0bVdjcjQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0X0FZSGl0bVdjcjQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0eFFwWHQ4cnJuUTA
http://sn4hr.org/blog/2016/09/03/remnants-russian-cluster-ammunition-fired-kafr-joum-town-aleppo-governorate-september-2/
http://sn4hr.org/blog/2016/09/12/russian-forces-ammunition-remnants-qebtan-al-jabal-town-aleppo-governorate-september-11/
http://sn4hr.org/blog/2016/09/12/russian-forces-ammunition-remnants-qebtan-al-jabal-town-aleppo-governorate-september-11/
http://sn4hr.org/blog/2016/09/12/remnants-government-forces-cluster-shelling-kafr-nouran-town-aleppo-governorate-september-12/
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قرية خان العسل، اجلمعة 23/ أيلول/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخني من منط RBK-500 حيمالن ذخائر من منط 

ShOAB-0.5  قرَب مجعية الكهرابء غرب قرية خان العسل الواقعة  يف ريف حلب الغريب واخلاضعة لسيطرة املعارضة 
املسلحة.

حي بستان القصر، السبت 24/ أيلول/ 2016
ShO-  حيمالن ذخائر من منط RBK-500 صاروخني من منط  قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي

AB-0.5 على حميط سوق اخلضار يف حي بستان القصر شرق مدينة حلب؛ ما أدى إىل إصابة 20 مدنياً. خيضع احلي 
حالياً لسيطرة قوات النظام السوري وكان خيضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

حي صالح الدين، األحد 25/ أيلول /2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً حُممَّاًل بذخائر عنقودية، سقط على الطريق بني حي صالح الدين وحي 

الزبدية شرق مدينة حلب؛ ما أدى إىل مقتل 4 مدنيني مل تصل أمساؤهم بينهم طفالن وسيدة، وإصابة ما اليقل عن 20 
آخرين. خيضع احلي حالياً لسيطرة قوات النظام السوري وكان خيضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وقت احلادثة.

ذيل حاضنة عنقودية ُعثر عليه يف حي صالح الدين/ حلب  25/ 9/ 2016

http://sn4hr.org/blog/2016/09/24/russian-forces-cluster-bombs-remnants-khan-al-asal-town-aleppo-governorate-september-23/
http://sn4hr.org/blog/2016/09/24/russian-forces-cluster-bombs-remnants-khan-al-asal-town-aleppo-governorate-september-23/
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0UVhtMUh0dUZpNXM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0UVhtMUh0dUZpNXM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0WVJmV0d6SVJOQU0
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0UTc2dkZNY05CNzA
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0UTc2dkZNY05CNzA
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0OXpnV1p2aVEwaWs
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0UVhtMUh0dUZpNXM
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0M1dVdEMyUG1tZEk/view
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حي اهلراميس، بلدة حريتان، األحد 2/ تشرين األول/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بصاروخ RBK-500 حيمل ذخائر من منط ShOAB-0.5  املنازل 

السكنية يف حي اهلراميس يف بلدة حريتان بريف حلب الشمايل اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل 
الطفل حممد خملاليت وإصابة آخرين جبراح.

قرية كفر انصح، الثالاثء 4/ تشرين األول/ 2016
 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً حُمماًل بذخائر عنقودية استهدف غرب قرية كفر انصح بريف حلب 

الغريب واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل مدين “ميسر الصاحل”، وإصابة  3آخرين جبراح.

قرية أورم الكربى، الثالاثء 18/ تشرين األول/ 2016
فجَر الثالاثء قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بذخائر عنقودية اجلهة الشرقية من قرية أورم الكربى بريف حلب 

الغريب واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
 

قرية كفر تعال، اإلثنني 24/ تشرين األول/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بصاروخ RBK-500 حيمل ذخائر من منط

AO-2.5RTM  / AO-2.5RT اجلهة الشرقية من قرية كفر تعال بريف حلب الغريب واخلاضعة لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة.

قرية تديل، اإلثنني 24/ تشرين األول/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بصاروخ RBK-500 حيمل ذخائر من منط

AO-2.5RTM / AO- 2.5RT  اجلهة اجلنوبية لقرية تديل بريف حلب الغريب واخلاضعة لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة.

قرية املنصورة، األربعاء 26/ تشرين األول/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بذخائر عنقودية اجلهة الغربية لقرية املنصورة بريف حلب الغريب واخلاضعة 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RmpxYUlLaVJUdnM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0REYzakhQUXVrcVk
https://youtu.be/Lakz-C9Lvz8
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RmMtQzhOYXQ3VlU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RmMtQzhOYXQ3VlU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0N2hDcEpiNWFuSEE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0N2hDcEpiNWFuSEE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0b1Z0dE9yclJuOTg
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RmMtQzhOYXQ3VlU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0c0syaWRjT2s2Z2s
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0cDJrLWIzR2xXSFE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MTd2VFYyWFlOU3c
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MTd2VFYyWFlOU3c
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0c0syaWRjT2s2Z2s
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0c0syaWRjT2s2Z2s
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0c0syaWRjT2s2Z2s
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0N2FndkdMUGVVT2c
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قرية قبتان اجلبل، الثالاثء 1/ تشرين الثاين/ 2016
 AO-2.5RTM / حيمل ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بصاروخ

AO-2.5RT اجلهة الشمالية من بلدة قبتان اجلبل بريف حلب الغريب واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

قرية كفر انها، الثالاثء 8/ تشرين الثاين/ 2016
 AO-2.5RTM   / حيمل ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بصاروخ

AO-2.5RT اجلهة اجلنوبية من قرية كفر انها بريف حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

قرية خان العسل، اجلمعة 11/ تشرين الثاين/ 2016
 ShOAB-0.5 حيمل ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً من منط
على املنازل السكنية يف مجعية املعري بقرية خان العسل بريف حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

بقااي غطاء صاروخ من منط RBK-500 حيمل ذخائر من منط ShOAB-0.5 وجد قرب مجعية املعري يف قرية خان العسل/ 
حلب 11/ 11/ 2016

بلدة السحارة، األحد 13/ تشرين الثاين/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخ RBK-500 حيمل ذخائر من منط PTAB-1M ، مستهدفاً 

اجلهة الغربية من بلدة السحارة بريف حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة 3 مدنيني 
بينهم طفل وسيدة.

https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RWpQZmNySExlY1U
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RWpQZmNySExlY1U
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0T0JtUG5Jd3R4T3M
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0NUFJbnRlTzlWdXM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0NUFJbnRlTzlWdXM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0NGZCYU04a2FwbnM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RWpQZmNySExlY1U
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0XzlDVVRrM2ZWMVk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0XzlDVVRrM2ZWMVk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0SG54SDN3MUt2bk0
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0SG54SDN3MUt2bk0
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0XzlDVVRrM2ZWMVk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0NmFFZ2pFV0E2bWM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0NmFFZ2pFV0E2bWM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0OG9TMmNGbExsbWc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0b1N5U2pGWEl3UEE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0OFV6aXc0LVBGRkk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0OFV6aXc0LVBGRkk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0aE1HZXZqaF9oM2M
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0aE1HZXZqaF9oM2M
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قرية أورم الكربى، األربعاء 16/ تشرين الثاين/ 2016
فجر األربعاء قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بصاروخ حممل بذخائر عنقودية اجلهة الشمالية من قرية أورم 

الكربى بريف حلب الغريب واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

قرية كفر انصح، اجلمعة 18/ تشرين الثاين/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بصاروخ حممل بذخائر عنقودية اجلهة الشرقية من قرية كفر انصح بريف حلب 

الغريب، واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل مدنينَي اثنني.

قرية كفر حلب، اجلمعة 18/ تشرين الثاين/ 2016
 AO-2.5RTM / AO-2.5RT حيمل ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بصاروخ

اجلهة الغربية لقرية كفر حلب بريف حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة. 

قرية كفر حلب، اإلثنني 21/ تشرين الثاين/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بصاروخ RBK-500 حيمل ذخائر من منط

 AO-2.5RTM / AO-2.5RT اجلهة الشمالية من قرية كفر حلب بريف حلب الغريب واخلاضعة لسيطرة فصائل 

املعارضة املسلحة.

قرية معارة األرتيق، اجلمعة 2/ كانون األول/ 2016
 AO-2.5RTM / AO-2.5RT حيمل ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخ

على األجزاء الشمالية من قرية معارة األرتيق بريف حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

قرية املنصورة، األحد 4/ كانون األول/ 2016
فجر األحد قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي بصاروخ RBK-500 حيمل ذخائر من منط

AO-2.5RTM   / AO-2.5RT قرية املنصورة بريف حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ُمستهدفاً 

الطريق املؤدي إىل قرية خان العسل.

https://youtu.be/H-ZNcxvgZfs
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0THBockQzaXFmYWs
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0bmt4T1I4U2FYRkU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0cVRmWXhfdUpWdG8
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0d2lXQ293MkdhRkk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0d2lXQ293MkdhRkk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0d2lXQ293MkdhRkk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0d2lXQ293MkdhRkk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0d2lXQ293MkdhRkk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0dWg3YndmVTRfZlU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0dWg3YndmVTRfZlU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0UVNzX0tHOE11bDg
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0OGdNWEFMekdhZ00
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0OGdNWEFMekdhZ00
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0X3pTbTktQ0RNQkU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0UVNzX0tHOE11bDg
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0UVNzX0tHOE11bDg
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0UVNzX0tHOE11bDg
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0VjB2cXV5RlpmYm8
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0bGFnaWV3ems2b1U
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0bGFnaWV3ems2b1U
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0T215amdaRGcyZFE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0T215amdaRGcyZFE
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قرية الشيخ ريح، اخلميس 8/ كانون األول/ 2016 
صباح اخلميس قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخ RBK-500 حيمل ذخائر من منط

AO-2.5RT / AO-2.5RT  مستهدفاً األطراف اجلنوبية لقرية الشيخ ريح بريف حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة.

قرية أورم الكربى، اخلميس 8/ كانون األول/ 2016
عصر اخلميس قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخ RBK-500 حيمل ذخائر  من منط

 AO-2.5RTM / AO-2.5RT ؛ ُمستهدفاً املنازل السكنية يف حميط مجعية احملبة بقرية أورم الكربى بريف حلب 
الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

قرية النعمانية، اإلثنني 12/ كانون األول/ 2016 
ظهر اإلثنني قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً من نوع RBK-500 حيمل ذخائر من منط 

AO-2.5RTM / AO-2.5RT ُمستهدفاً األجزاء اجلنوبية من قرية النعمانية بريف حلب اجلنويب واخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

بلدة حريتان، اخلميس 15/ كانون األول/ 2016 
مساء اخلميس قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً حُمماًل بذخائر عنقودية ُمستهدفاً الطريق املؤدي إىل 

منطقة آسيا من بلدة حريتان بريف حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

قرية معارة األرتيق، اجلمعة 16/ كانون األول/ 2016
صباح اجلمعة قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً حُمماًل بذخائر عنقودية؛ مستهدفاً اجلهة الشمالية لقرية 

معارة األرتيق بريف حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

قرية خان العسل، اجلمعة 23/ كانون األول/ 2016
مساء اجلمعة قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً حُمماًل بذخائر عنقودية؛ ُمستهدفاً مزارع قرية خان العسل 

بريف حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0SGg2LU55ZHFqS28
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0WU9rdG1DWndTVGc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0WU9rdG1DWndTVGc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Sm1qYVgzUHpkM1E
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Sm1qYVgzUHpkM1E
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Q2E3cVQzR1JmQzQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Q2E3cVQzR1JmQzQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Sm1qYVgzUHpkM1E
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Sm1qYVgzUHpkM1E
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MlVFSDBEQ3hiLXc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MlVFSDBEQ3hiLXc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0VWdPVDA4NUFHVFE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0VWdPVDA4NUFHVFE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0b3AwaXlZUkZtWkk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MlVFSDBEQ3hiLXc
https://youtu.be/uREGLztgCcQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Rm5YTjJkSjdIZ2s
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0elJYbkZ5cW9FRVk
https://youtu.be/n3UKjbSq3DA
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بلدة كفر داعل، السبت 24/ كانون األول/ 2016   
فجر السبت قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً حيمل ذخائر عنقودية؛ ُمستهدفاً بلدة كفر داعل بريف 

حلب الغريب واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، عند الطريق املؤدي إىل قرية خان العسل.

حمافظة إدلب:
بلدة التمانعة، األحد 12/ أاير/ 2016

 ShOAB-0.5 حيمل ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً من نوع
مستهدفاً األراضي الزراعية جنوب بلدة التمانعة يف ريف إدلب اجلنويب؛ ما أدى إىل أضرار بسيطة يف األراضي الزراعية، 

ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

قرية ترعي، الثالاثء 31/ أاير/ 2016
قرابة الساعة 23:00، قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخ RBK-500 حيمل ذخائر من منط 

 AO-2.5RTM   / AO-2.5RT سقط يف األراضي الزراعية يف قرية ترعي جنوب بلدة التمانعة يف اجلهة 
الشرقية خلان شيخون. ختضع القرية لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

بقااي حاضنة من منط RBK-500 حتمل ذخائر من منط ShOAB-0.5 ُعثر عليها يف األراضي الزراعية جنوب بلدة التمانعة/ 
إدلب 12/ 5/ 2016 

https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0R1llRUIzOV9WR2M
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0R1llRUIzOV9WR2M/view
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Z3lqdjEtcDY5dFk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0b2xDU0Z6MDBLUWc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0dWJmN0o3eHJvdGs
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aEc0eEJsMjdqQ0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SVpwYnRDbVlUZ1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NlBIUC1EWmlObms/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 22

مدينة سراقب، األربعاء 1/ حزيران/ 2016  
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً من نوع RBK-500 حيمل ذخائر من منط

AO-2.5RTM   / AO-2.5RT جنوب مدينة سراقب يف ريف إدلب الشرقي؛ ما أدى إىل إصابة 3 مدنيني.
ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

قرية خان السبل، اخلميس 2/ حزيران/ 2016
 ShOAB-0.5 حيمالن ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخني من نوع

على األراضي احلراجية غرب قرية خان السبل بريف إدلب الشمايل. ختضع القرية لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة 
املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

مدينة خان شيخون، اجلمعة 3/ حزيران/ 2016
قرابة الساعة 23:00 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخني من نوع RBK-500 حيمالن ذخائر من 

منط AO-2.5RTM   / AO-2.5RT مستهدفاً األراضي الزراعية يف األطراف الغربية ملدينة خان شيخون 
الواقعة يف ريف إدلب اجلنويب؛ تسبب القصف إبصابة 4 أشخاص بينهم سيداتن. ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل 

املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

غطاء صاروخ من منط RBK-500 حيمل ذخائر من منط  AO-2.5RTM   / AO-2.5RT ُعثر عليه جنوب مدينة 
سراقب/ إدلب 1/ 6/ 2016 

https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Qko2eXRMZy1ueW8
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0cTN0OUM5S3BvdE0
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0c2FaRU5BX0c2bk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UUFiZ0RrbFF3WWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MTdvMUIyVEtqWmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0a2RMMWxMOFREYWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0a2RMMWxMOFREYWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0SnRJTElOWnZjZHM
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MmZMSGJpQ25WcTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VTd5UGM1Sm1FaFE/view
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أخربان محيد، أحد عناصر الدفاع املدين الذين توجهوا إىل املكان- عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك- 
مبشاهداته: 

“كانوا حاضنتني حمملتني أبكثر من 200 قنبلة صغرية بيضوية الشكل انتشرت هذه القنابل على مساحة 
تقدر بـ 5 دومنات، 4 أشخاص أصيبوا نتيجة القصف شاابن وسيداتن، أحد الشبان ُبرتت كفه بينما أصيب 

اآلخرون بشظااي يف أجسادهم”. 

مدينة سراقب، اجلمعة 3/ حزيران/ 2016
قرابة الساعة 16:00 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي مدينة سراقب بريف إدلب الشمايل بـ 5 صواريخ حتمل 

ذخائر عنقودية، أدى القصف إىل مقتل مدين “نعيم الركحيل” إصابة قرابة 20 شخصاً بينهم 5 نساء، و6 أطفال، ختضع 
مدينة سراقب لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام. 

صاروخ من نوع RBK-500 حيمل ذخائر من منط  AO-2.5RTM   / AO-2.5RT على احلي 	 
الغريب من املدينة. 

صاروخ من نوع RBK-500 حيمل ذخائر من منط ShOAB-0.5 على احلي الشرقي من املدينة. 	 
صاروخ من نوع RBK-500 حيمل ذخائر من منط  AO-2.5RTM   / AO-2.5RT على احلي 	 

الشمايل من املدينة. 
صاروخان من نوع RBK-500 حيمالن ذخائر من منط  AO-2.5RTM   / AO-2.5RT وسط 	 

مدينة سراقب، سقط أحدمها يف حميط مركز الدفاع املدين؛ ما أدى إىل أضرار يف املبىن، وسقط اآلخر مشال سوق 
املدينة. 

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد قمجون أحد عناصر الدفاع املدين- عرب تطبيق واتساب-، الذي 
ُأصيب نتيجة انفجار ذخرية عنقودية وأفادان بروايته: 

“أعلنت املراصد عن توجه طائرات روسية ابجتاه منطقتنا، وحدَّدت أماكن تنفيذ اهلجمات، أحد الغارات 
كانت ابلقرب من مركز الدفاع املدين، حيث سقطت حاضنة عنقودية كانت حُمملة بقنابل صغرية بيضوية 

الشكل، عادت الطائرات ونفَّذت غارة على بعد 50 مرت من مكاين وتناثرت القنابل العنقودية مثَّ انفجرت 
إحداها ابلقرب مين وأصبت إصابة طفيفة”. 

https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0TU9NQnFxQjZiQk0
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0aFk3amZiREwwVzA
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0cW5kaVJmMnYwUDg
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0TW5ubXlVNHM0ZjQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RmZLMFpvTXBRVzg
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0akQ2Zkx5cGUyekk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ZVpMMlc5alE2UXc
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مدينة سراقب، السبت 4/ حزيران/ 2016 
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي حميط مشفى اإلحسان يف مدينة سراقب بريف إدلب الشمايل، بصاروخ من منط 

RBK-500 حيمل ذخائر من منط ShOAB-0.5؛ ما أدى إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية بسيطة وتعطُّل 
مولدات الكهرابء وخروج املشفى عن اخلدمة بشكل مؤقت، ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة 

وتنظيم جبهة فتح الشام.

مدينة معرة النعمان، الثالاثء 7/ حزيران/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي عصراً، صاروخاً من نوع RBK-500 حيمل ذخائر من منط

AO-2.5RTM / AO-2.5RT، مستهدفاً منطقة سكنية يف األطراف الغربية ملدينة معرة النعمان قرب مفرق 
قرية البارة؛ ما أدى إىل مقتل الطفلة إسراء حممد حاكورة، إضافة إىل إصابة 4 أشخاص وأضرار مادية يف األراضي الزراعية. 

ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.
 

بقااي غطاء حاضنة من منط RBK-500 حتمل ذخائر من منط AO-2.5RTM   / AO-2.5RT سقطت يف أحد 
منازل احلي الشمايل يف مدينة سراقب/ إدلب 3/ 6/ 2016

https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ZElKaUs3anlpV3c
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0THpscVR0dHkweEk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RGRzR0owbk9pVlk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0V2tidVNMQW9ZMjg
https://www.youtube.com/watch?v=iASx7Lh1GOU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0TFBCdUI3SDM1VFk
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مدينة خان شيخون، اجلمعة 17/ حزيران/ 2016 
قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــني مــن منــط 
 AO-2.5RTM  حيمالن ذخائر من منط RBK-500
إدلــب  بريــف  الســكنية يف مدينــة خــان شــيخون  علــى األحيــاء 
بينهــم  آخريــن   5 وإصابــة  ســيدة،  مقتــل  إىل  أدى  مــا  اجلنــويب؛ 
املدينــة  الســيارات. ختضــع  أحــد  تضــرر يف  إضافــة إىل  طفــالن، 
لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة 

فتــح الشــام.
حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد محيــد أحــد عناصــر الدفــاع املــدين –عــرب حســابه علــى موقــع التواصــل 

االجتماعــي فيســبوك- وأفــادان بروايتــه:

“قرابة الساعة 05:20 مسعت صوت هدير تاله صوت انفجارين متتالني، اهتزَّ املنزل وتكسرت النوافذ من 
ضغط االنفجار مث نزلت إىل الشارع والحظت حريقاً ودخاانً متصاعداً ابلقرب من منطقة السوق ومسعت 

مراصد اجليش احلر تُعلن عن تنفيذ طريان حريب روسي على ارتفاع 6 كم، كان القصف بصواريخ عنقودية 
انتشرت خملفاهتا على مساحة واسعة يف حني انفجرت إحداها يف سيارة؛ ما أدى إىل احرتاقها، كما تسبب 

القصف يف مقتل سيدة وإصابة 6 آخرين كان بينهم طفالن”.

مدينة سراقب، األربعاء 29/ حزيران/ 2016
قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي عــدة صواريــخ مــن 
منط SPBE قــرب  مــن  ذخائــر  منط RBK-500 حتمــل 
مقــرات عســكرية لفصيــل أحــرار الشــام -أحــد فصائــل املعارضــة 
إدلــب  ملدينة ســراقب بريف  اجلنوبيــة  األطــراف  يف  املســلحة- 
الشــمايل. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة 

املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

ذخرية صغرية غري منفجرة من منط AO-2.5RTM ُعثر 
عليها يف مدينة خان شيخون/ إدلب 17/ 6/ 2016

بقااي ذخائر صغرية من منط SPBE ُوجدت يف مدينة سراقب 
إبدلب 29/ 6/ 2016

https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0UjZTVTlfdDZjeXM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0WVFNbVBqNEQ0bnM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0aUt6cVZNc09JY1E
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0aUt6cVZNc09JY1E
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ZU8wSFhJTUhKeWc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0aFYxb3FyQVhuSmc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0aFYxb3FyQVhuSmc
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TFBCdUI3SDM1VFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UjdyM21yNDNhZlU/view
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مدينة سراقب، اخلميس 7/ متوز/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي 3 صواريخ من نوع RBK-500 حتمل ذخائر من منط PTAB-1M؛ 
استهدفت الغارات جنوب مدينة سراقب يف ريف إدلب الشمايل؛ ما تسبب ابحرتاق سيارة. ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة 

بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

مدينة سراقب، اجلمعة 5/ آب/ 2016 
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً من منط RBK-500 حمماًل بذخائر من منط

AO-2.5RTM / AO-2.5RT على احلي الشمايل يف مدينة سراقب يف الريف الشمايل حملافظة إدلب؛ ما أدى 
إىل أضرار مادية يف منزلني. ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

مدينة سراقب، السبت 6/ آب/ 2016 
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً من منط RBK-500 حمماًل بذخائر من منط 

AO-2.5RTM / AO-2.5RT سقط يف احلي الشرقي ملدينة سراقب بريف إدلب الشمايل؛ ما أدى إىل إصابة 
مدنيني اثنني أحدمها انشط إعالمي. ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

أبو الرباء اإلدليب انشط إعالمي أصيب برضوض بسيطة نتيجة القصف ابلذخائر العنقودية، أفاد الشبكة السورية حلقوق 
اإلنسان بروايته:

“كنت يف احلي الشرقي قرابة الساعة اخلامسة عصراً عندما مسعت صوت صاروخ انفجر يف السماء وبدأت 
أمسع  انفجارات متتالية من حويل، كانت الذخائر الصغرية تنفجر وترتطم ببناء سكين مؤلف من طابقني 

وتساقطت عليَّ بقااي الزجاج واألخشاب، مل أتوقع أنين سأبقى على قيد احلياة لكن ُقضَي األمُر برضوض يف 
جسدي واحلمد هلل، كانت االنفجارات كالربكان اهلائج ال ميكنين حصرهم أو عدهم، شعرت ابخلوف الشديد 
على عائالت كانت تتجه إىل أحد املالجئ لتختبئ، رأيت عائلة مؤلفة من 10 أشخاص بينهم أطفال، احلمد 

هلل كانت النتيجة إصابة واحدة”.

 

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0b1VXODJReUtoZHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bDRkd256Z1RqV0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bDRkd256Z1RqV0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0eHVBc2VremhuQ00/view
https://youtu.be/5BC7W4Jy7do
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0WTlzOHd6TGxMRzg/view?usp=sharing
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مدينة سراقب، األحد 7/ آب/ 2016 
قرابة الساعة 11:00 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخني من نوعRBK-500  حُممَّلني بذخائر من 
منط AO-2.5RTM   / AO-2.5RT، قرب مدرسة الصخرة اخلاصة يف مدينة سراقب بريف إدلب الشمايل؛ 

ما أدى إىل أضرار يف املدرسة ودمار كبري يف احملالت التجارية احمليطة هبا. ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة 
املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد حسني عبد هللا –عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي 
فيسبوك-، وهو عنصر يف الدفاع املدين توجه إىل مكان احلادثة وأفادان بروايته:

“مسعت انفجار املخلفات العنقودية على بعد 600 مرت تقريباً من مكان القصف واحتميت يف أحد املالجئ 
ريثما يهدأ القصف مث توجهت إىل املكان حيث مبىن مدرسة الصخرة، علمت من املرصد أن الطائرات احلربية 
الروسية قد أغارت على املكان، شاهدت احلاضنة اليت كانت حمملة ابلذخائر العنقودية تبعد أقل من مرتين عن 
مبىن املدرسة، مجيع احملال والبيوت يف حميط املدرسة تضررت أبضرار مادية كبرية على مساحة قدرهتا بـ 200م 
لقد تعرضت املنطقة ذاهتا لالستهداف يوم اجلمعة املاضي على الرغم من أهنا منطقة مدنية ال وجود فيها ألي 

فصيل عسكري”. 

بلدة كفر ختارمي، السبت 13/ آب/ 2016 
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً من نوع RBK-500 حُمماًل بذخائر من منط

AO-2.5RTM / AO-2.5RT ، استهدف احلي الشمايل الغريب من بلدة كفر ختارمي بريف إدلب الغريب، 
تسبب القصف إبصابة شخصني. ختضع البلدة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

مدينة سراقب، األحد 14/ آب/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً من نوعRBK-500  حُمماًل بذخائر من منط

AO-2.5RTM / AO-2.5RT  استهدف األطراف الغربية من مدينة سراقب بريف إدلب الشمايل. ختضع 
املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0N0NTQmp2WVQ3Z2s
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0WlRTZFUyVEpZWlU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0WlRTZFUyVEpZWlU
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0QUZfU2xYdk1zWkk/view
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ZGpXMnB1aUREWFE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0UWR0Tzd3Y01aaTA
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Z0F3a203bGVqSjQ
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مدينة بنش، األحد 14/ آب/ 2016 
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً من نوعRBK-500  حُمماًل بذخائر من منط 

AO-2.5RTM   / AO-2.5RT  سقط على احلي اجلنويب ملدينة بنش بريف حمافظة إدلب الشمايل؛ ما أدى 
إىل مقتل الطفل حممد شبيب، وإصابة 8 آخرين وتضرر بسيط يف األبنية السكنية. ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل 

املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

قرية اببولني، السبت 20/ آب/ 2016 
قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي أربعــة صواريــخ مــن 
     PTAB-1M حتمــل ذخائــر مــن منــط RBK-500 منــط
علــى قريــة اببولــني بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 
الطفــل خالــد عــوض األمحــد، وإصابــة مــا اليقــل عــن 10 آخريــن. 
املســلحة  املعارضــة  فصائــل  بــني  مشــرتكة  لســيطرة  القريــة  ختضــع 

وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

مدينة سراقب، السبت 20/ آب/ 2016 
قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً مــن نــوع 
 ShOAB-0.5 منــط  مــن  ذخائــر  حيمــل   RBK-500
الشــمايل. ختضــع  إدلــب  ريــف  ســراقب يف  مدينــة  سقط شــرقي 
املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم 

جبهــة فتــح الشــام.

ذخرية صغرية غري منفجرة من منطPTAB-1M   ُعثر 
عليها يف قرية اببولني/ إدلب 20/ 8/ 2016 

 ShOAB-0.5 ذخريتني صغريتني غري منفجرتني من منط
عثُر عليهما شرقي مدينة سراقب/ إدلب 20/ 8/ 2016 

https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0cGlBWFBJQndycGc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0cFhTOFJuWGtoS0k
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0QXhDb3BFWUdRSW8
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0NjQzd0JtTGlMM3M
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0S2o2eXZMMHdYWjQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0eUp0X3h5RXpSOUE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0eUp0X3h5RXpSOUE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0emRZNmtGeEY5eTQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0QXhDb3BFWUdRSW8
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0QXhDb3BFWUdRSW8
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TnFubGk4bUw4SzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eFNjTnBzMF9WWlk/view
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مدينة جسر الشغور، السبت 20/ آب/ 2016
 ShOAB-0.5 حيمالن ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخني من نوع

سقطا على األطراف الشمالية ومنطقة املقلع يف مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغريب؛ ما أدى إىل إصابة 16 شخصاً. 
ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام. 

مدينة جسر الشغور، األحد 21/ آب/ 2016 
قصف اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً من نوع RBK-500  حُممَّاًل بذخائر من منط

AO-2.5RTM / AO-2.5RT  سقط على حيٍّ سكين يف اجلهة الغربية من مدينة جسر الشغور بريف إدلب 
الغريب؛ ما أدى إىل مقتل مدين “مجيل منصور”، وجرح 5 أشخاص آخرين. ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل 

املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام. 

املنطقة بني قرييت آفس وجمارز، اجلمعة 26/ آب/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً من نوع RBK-500  حُممَّاًل بذخائر من منط

 AO-2.5RTM / AO-2.5RT  على الطريق العام بني قرييت آفس وجمارز بريف حمافظة إدلب الشمايل؛ ما 
أدى إىل مقتل مدين “عبد هللا ايسني عمام”، وإصابة 11 شخصاً آخرين. ختضع املنطقة لسيطرة مشرتكة بني فصائل 

املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام. 

مدينة جسر الشغور، الثالاثء 30/ آب/ 2016 
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً من نوع RBK-500 حُممَّاًل بذخائر من منط

 AO-2.5RTM / AO-2.5RT  سقط قرب مدرسة أمساء بنت أيب بكر يف احلي الغريب من مدينة جسر 
الشغور بريف إدلب الغريب؛ ما تسبب أبضرار مادية بسيطة. ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة 

وتنظيم جبهة فتح الشام. 

https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0UkVhNG51V1dHM2M
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0SGFWZjNuNVFKdXc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0SGFWZjNuNVFKdXc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Y3VBOTJzZzBvUjA
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0eS1ld1RLTkdheHM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0eS1ld1RLTkdheHM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0blQ0cHVBNDZaYjA
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0cGRLSnR2RzJZVzQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Z3lZS3JaTlpCM3c
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Z3lZS3JaTlpCM3c
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0TFN3QldrWmdKb1k
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مدينة إدلب، اخلميس 1/ أيلول/ 2016 
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي 4 صواريخ من نوع RBK-500 حُممَّلة بذخائر من منط

AO-2.5RTM   / AO-2.5RT  على عدة مناطق يف مدينة إدلب:
• صاروخ واحد سقط يف منطقة الضبيط ابلقرب من كلية اآلداب.

• صاروخان سقطا يف منطقة امللعب قرب أحد مقرات فصائل املعارضة املسلحة.
• صاروخ سقط يف حميط مشفى ابن سينا.

ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

مدينة سراقب، اخلميس 1/ أيلول/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي 3 صواريخ من منط RBK-500 حُممَّلة بذخائر من منط

 AO-2.5RTM   / AO-2.5RT  على عدة مناطق يف مدينة سراقب بريف حمافظة إدلب الشمايل. 
• صاروخ سقط يف احلي الشرقي من املدينة. 

• صاروخان سقطا يف األطراف اجلنوبية للمدينة.
ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

قرية البشريية، اخلميس 1/ أيلول/ 2016 
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً من منط RBK-500 حُممَّاًل بذخائر من منط 

 AO-2.5RTM   / AO-2.5RT  على األحياء السكنية وسط قرية البشريية بريف جسر الشغور بريف 
حمافظة إدلب الغريب. ختضع القرية لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

مدينة أرحيا، اجلمعة 2/ أيلول/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخني RBK-500  حُممَّلني بذخائر من منط

AO-2.5RTM   / AO-2.5RT  على مدينة أرحيا بريف حمافظة إدلب الشمايل، سقط الصاروخ األول 
على األطراف الشرقية للمدينة، فيما سقط اآلخر يف األطراف اجلنوبية. ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة 

املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0R0tHWEg2Y2V4SjQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MUhMTVJzUzc1RHc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0dFU1ckxfM3pfckk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0OUZFOGJlaEtGNHM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ZlMxMExJT2FxTTQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ZlMxMExJT2FxTTQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0WnNvdmw1TVR2REE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0bDZsMkduV29XSGc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RnFrNmlNdU1nVDg
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0SU5pT24yd0FUYnM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ajI3RTlsLVFoYXM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ajI3RTlsLVFoYXM
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مدينة خان شيخون، السبت 3/ أيلول/ 2016 
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخني من نوع RBK-500  حُمّملني بذخائر من منط

 AO-2.5RTM / AO-2.5RT  على مشفى الرمحة يف مدينة خان شيخون بريف حمافظة إدلب اجلنويب؛ ما 
تسبب أبضرار مادية كبرية يف املعدات الطبية، كما تضرَّرت سيارات إسعاف، ومولدات كهرابء. ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة 

بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

قرية خان السبل، السبت 3/ أيلول/ 2016
 ShOAB-0.5 حيمل ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً من منط

على جتمع للسيارات قرب األوتسرتاد الدويل يف قرية خان السبل بريف إدلب الشمايل؛ تسبب القصف يف مقتل 4 مدنيني، 
وإصابة 20 آخرين وأضرار يف السيارات. ختضع القرية لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح 

الشام.
أمساء الضحااي: 
1. حيىي حبوش

2. حسني عمر احلسني
3. أمحد عبد اجمليد ابكري
4. ضحية، مل يصل االسم

مدينة سرمني، األحد 4/ أيلول/ 2016
  ShOAB-0.5 حيمل ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً من منط
على مدينة سرمني بريف حمافظة إدلب الشمايل، استهدف احلي اجلنويب الغريب من املدينة؛ ما أدى إىل مقتل مدين وجرح 

طفل. ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

قرية خان السبل، اإلثنني 5/ أيلول/ 2016 
 ShOAB-0.5 حيمل ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً من منط

ابلقرب من اجلسر الغريب على األوتسرتاد الدويل يف قرية خان السبل بريف إدلب الشمايل، تسبَّب القصف إبصابة طفلني 
وسيدة. ختضع القرية لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام. 

https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Zk9WQ2psdDNmdjA
https://www.youtube.com/watch?v=cauougyKUb0&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0X1FqNkVoSXpOQ3c
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0X1FqNkVoSXpOQ3c
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0bHNzOUVCZHkySjQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0emxvZnlrTGV3VmM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MzNOUm05UkZBZ2s
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ZGM3dUlnWlRlUUE
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تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد سعود الصياح انشط إعالمي حملي –عرب حسابه على موقع التواصل 
االجتماعي فيسبوك- وأخربان بروايته:

“قرابة الساعة 08:00 أعلن مرصد اجليش احلر عن حتليق طريان من نوع su34 وهو طريان روسي يف مساء 
القرية، أغارت الطائرة مرتني األوىل بذخائر عنقودية واألخرى بصاروخ فراغي، تسببت الغارة األوىل إبصابة 

طفلني وسيدة عند اجلسر، وقد انتشرت الذخائر على مساحة واسعة. علمت أن فرق الدفاع املدين توجهت 
إىل املنطقة ومجعت املخلفات وَفجَّرهتا يف أحد اآلابر”. 

قرية معردبسة، اإلثنني 5/ أيلول/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً حُممَّاًل بذخائر عنقودية سقط على جتمُّع للسيارات مشال غرب قرية 

معردبسة بريف إدلب اجلنويب. ختضع القرية لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.
 

مدينة معرة النعمان، الثالاثء 6/ أيلول/ 2016 
 ShOAB-0.5 حيمل ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً من منط

على احلي الشرقي قرب دوار أمن الدولة، وقرب مبىن الفرن اآليل يف مدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب اجلنويب؛ ما أدى 
إىل مقتل مدين “مسري اجلرابن” وإصابة آخر. ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح 

الشام.

مدينة معرة النعمان، األحد 11/ أيلول/ 2016 
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي 3 صواريخ حُممَّلة بذخائر عنقودية على منطقة احلامدية جنوب مدينة معرة 
النعمان بريف حمافظة إدلب اجلنويب؛ ما أدى إىل إصابة 3 أطفال إبصاابت متفاوتة. ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني 

فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

مدينة معرة النعمان، اجلمعة 30/ أيلول/ 2016 
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخني من منط RBK-500 حُممَّلني بذخائر من منط

 AO-2.5RTM   / AO-2.5RT  سقطا على مدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب اجلنويب:

https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0dnRSVGdTb1luZU0
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0UHdROG9CNW5qZWs
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0bHFxOVhiTnJPY00
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0bHFxOVhiTnJPY00
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0QW5LTjdDLTJ3Qlk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ckI0bXM2RUFxSUk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ckI0bXM2RUFxSUk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0NWRCVW5Cd29oT0U
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0TURCTzNVaFd6LUU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0OTRFQUpCMnVKdkk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0SjNfNUI1NTE5Rnc
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•  صاروخ يف األحياء الشمالية من املدينة. 
•  صاروخ يف األحياء اجلنوبية من املدينة؛ ما أدى إىل مقتل طفل وسيدة وجرح 15 آخرين، واشتعال حريق يف أحد املباين 

السكنية.
ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

مدينة سراقب، اجلمعة 30/ أيلول/ 2016 
قصــف طريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخاً مــن منــط 
 PTAB-1M منــط  مــن  ذخائــر  حيمــل   RBK-500
ســقط جنــوب مدينــة ســراقب ابلقــرب مــن مقــر عســكري يتبــع 
لفصائــل املعارضــة املســلحة؛ تســبب القصــف إبصابــة شــخصني 
علــى األقــل. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة 

املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

بلدة التمانعة، الثالاثء 4/ تشرين األول/ 2016 
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ما اليقل عن 5 صواريخ من نوع RBK-500  حُممَّلة بذخائر من منط  

AO-2.5RTM   / AO-2.5RT  سقطت على األطراف الشرقية لبلدة التمانعة بريف حمافظة إدلب اجلنويب، 
اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام. 

مدينة خان شيخون، الثالاثء 4/ تشرين األول/ 2016 
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخني من منط RBK-500 حُممَّلني بذخائر من منط

 AO-2.5RTM   / AO-2.5RT  على املزارع الشرقية من مدينة خان شيخون بريف حمافظة إدلب اجلنويب. 
ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

مدينة جسر الشغور، اخلميس 6/ تشرين األول/ 2016 
 ShOAB-0.5 حيمل ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً من منط 

قرب مبىن املشفى الوطين يف األطراف الغربية ملدينة جسر الشغور بريف حمافظة إدلب الغريب. ختضع املدينة  لسيطرة مشرتكة 
بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام. 

ذخرية صغرية غري منفجرة من منطPTAB-1M  ُعثر 
عليها جنوب مدينة سراقب/ إدلب 30/ 9/ 2016

https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0dmFZUVIxU1FOajQ
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UlpVdzZKeWw4LVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UlpVdzZKeWw4LVU/view
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0UEpfY0Q3dGtnUmM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0TkFuUzlXXzBrVHc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ckpZMHhQaVNDWHc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ckpZMHhQaVNDWHc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0amFENGdkSjZyV1E
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UFhaRnU5R0lORXM/view
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مدينة أرحيا، السبت 8/ تشرين األول/ 2016  
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخني من منطRBK-500  حُممَّلني بذخائر من منط

 AO-2.5RTM / AO-2.5RT  على مركز مدينة أرحيا بريف حمافظة إدلب الشمايل. ختضع املدينة لسيطرة 
مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام. 

بلدة التمانعة، اإلثنني 10/ تشرين األول/ 2016 
 ShOAB-0.5 حيمل ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً من منط

على بلدة التمانعة بريف إدلب اجلنويب، ختضع البلدة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

قرية النريب، الثالاثء 8/ تشرين الثاين/ 2016 
 ShOAB-0.5 حيمل ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً من منط
قرب مبىن مدرسة النريب للبنات وسط قرية النريب بريف حمافظة إدلب الشمايل؛ ما تسبب أبضرار مادية بسيطة يف مبىن 

املدرسة. ختضع القرية لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.  

مدينة سرمني، الثالاثء 8/ تشرين الثاين/ 2016  
 ShOAB-0.5 حيمالن ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخني من منط
على خمبز سرمني الرئيس يف احلي الغريب من مدينة سرمني بريف حمافظة إدلب الشمايل، تسبب القصف بتضرُّر مولدة الفرن، 

وخروج الفرن عن اخلدمة بشكل مؤقت. ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح 
الشام.  

مدينة بنش، الثالاثء 8/ تشرين الثاين/ 2016 
 ShOAB-0.5 حيمل ذخائر من منطRBK-500  قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً من منط

على حي سكين وسط مدينة بنش بريف حمافظة إدلب الشمايل؛ ما أدى إىل إصابة 5 مدنيني. ختضع املدينة لسيطرة 
مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0cDFwZTdULXlxZ2c
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RWp0dmpFRkRDRmM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RG5lY0Mxc1FJTDg
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RG5lY0Mxc1FJTDg
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Y3hyeE9HdlhoZE0/view
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0U0FXZkhtMkg4SkE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0VFB6UkxyUDFZZDA
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0d3NBSkwzVzhFYWc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Y0hWbWxRZmljbkk
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مدينة سراقب، اخلميس 10/ تشرين الثاين/ 2016 
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي 4 صواريخ من منط RBK-500 حتمل ذخائر من منط   

PTAB-1M على مدينة سراقب بريف حمافظة إدلب الشمايل، سقط صاروخان على األحياء الغربية من مدينة سراقب 
وسقط الصاروخ الثالث على احلي اجلنويب، أما الرابع فقد سقط على منطقة مكبِّ القمامة مشال املدينة؛ ما تسبب بتضرر 

عدة سيارات واشتعال النريان فيها. ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

مدينة جسر الشغور، األربعاء 16/ تشرين الثاين/ 2016 
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي 4 صواريخ حُمملة بذخائر عنقودية على حي مدرسة زكراي أكتع يف مدينة جسر 

الشغور بريف حمافظة إدلب الغريب؛ ما أدى إىل إصابة 4 أشخاص. ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة 
املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.  

مدينة جسر الشغور، اخلميس 17/ تشرين الثاين/ 2016 
 PTAB-1M حيمل ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً من منط

على حارة الكعييب غرب مدينة جسر الشغور بريف حمافظة إدلب الغريب. ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة 
املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.  

مدينة جسر الشغور، الثالاثء 22/ تشرين الثاين/ 2016 
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخني حُممَّلني بذخائر عنقودية على مدينة جسر الشغور بريف حمافظة إدلب 

الغريب:
	 الصاروخ األول سقط على حي اجلمارك جنوب مدينة جسر الشغور. 

	 الصاروخ الثاين سقط يف احلي الشمايل من مدينة جسر الشغور. 
ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.  

https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0NTViZnFJUzQ0Vzg
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MEpoTG5ydmJKM3c
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0NHMwV0szYnp2MWc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Slp4M2k0Smx2OE0
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0a011T1NyZTJoZ2M
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0aW9VbzhaM2sxSjg
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Y1lLemZkbkEyd2c
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0SjYwQ2hsaWR0eEk
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قرية معارة النعسان؛ األحد 4/ كانون األول/ 2016
 ShOAB-0.5 حيمل ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً من منط
سقط على سيارات لنقل الوقود على أطراف قرية معارة النعسان بريف إدلب الشمايل. ختضع القرية لسيطرة مشرتكة بني 

فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.  

مدينة سرمني، األحد 4/ كانون األول/ 2016 
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً حُممَّاًل بذخائر عنقودية على مدينة سرمني بريف حمافظة إدلب الشمايل، 

سقط قرب مدرسة عبدو جالل يف احلي الشمايل الغريب للمدينة، ما أدى إىل إصابة 15 شخصاً معظمهم أطفال ونساء. 
ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.  

قرية كورين، اإلثنني 5/ كانون األول/ 2016 
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخني حُمملني بذخائر عنقودية على احلي اجلنويب يف قرية كورين بريف حمافظة 

إدلب الشمايل؛ ما أدى إىل إصابة 10 مدنيني بينهم أطفال ونساء. ختضع القرية لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة 
املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.  

مدينة بنش، اإلثنني 5/ كانون األول/ 2016 
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً حُممَّاًل بذخائر عنقودية سقط ابلقرب من اثنوية بنش للبنات يف مدينة 
بنش بريف حمافظة إدلب الشمايل. ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.  

مدينة جسر الشغور، اجلمعة 16/ كانون األول/ 2016 
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخني حُممَّلني بذخائر عنقودية على احلي الغريب يف مدينة جسر الشغور 

بريف حمافظة إدلب الغريب، واخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

مدينة جسر الشغور، الثالاثء 20/ كانون األول/ 2016 
 ShOAB-0.5 حيمل ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً من منط

على مبىن اثنوية البنات يف احلي الغريب من مدينة جسر الشغور بريف حمافظة إدلب الغريب؛ ما تسبب أبضرار مادية بسيطة 
يف بناء املدرسة. ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.  

https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0YjFnV1Bvbzk1WDg
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MzZlSGRPWFBsSzg
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0bDFYVEVybmFIOWM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0V25qS3JzSkJrNW8
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0SDY3cWpQeTA4TDg
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0eWpBUEVaenMtYjg
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0LXZrT1NEV3lRTjg
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0bXFwZDVDZ2pkRnc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0SHdWTll1QjdOSnc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0VjZHcVpqVTRxNXM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0bjVKQWNVeFBiYlk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0bjVKQWNVeFBiYlk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Q1ZjUHoteFduTDQ
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RzZLVm1aNHlkV2s
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0VDRfODc4dWtYSUk
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بلدة التمانعة، األحد 5/ شباط/ 2017
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي 4 صواريخ حُمملة بذخائر عنقودية على منطقة 

املزارع مشال بلدة التمانعة بريف حمافظة إدلب اجلنويب. ختضع البلدة لسيطرة مشرتكة بني 
فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

املنطقة بني قرى مدااي وترمال والنقري، اجلمعة 17/ شباط/ 2017
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي 5 صواريخ RBK-500 حتمل ذخائر من 

منط ShOAB-0.5 سقطت يف املنطقة بني قرى مدااي وترمال والنقري بريف إدلب 
اجلنويب، وهي منطقة عسكرية تتبع لفصائل املعارضة املسلحة.

حمافظة محص:
قرية الفرحانية الشرقية، اإلثنني 4/ متوز/ 2016 

 ShOAB-0.5 حتمــل ذخائــر مــن منــط RBK-500 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي 4 صواريــخ مــن منــط
علــى قريــة الفرحانيــة الشــرقية يف ريــف مدينــة تلبيســة مبحافظــة محــص، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة؛ مــا أدى إىل 

مقتــل ســيدتني.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد فراس انشط إعالمي حملي يف مدينة تلبيسة -عرب حسابه على موقع 

التواصل االجتماعي فيسبوك- وأخربان بروايته:

“قرابة الساعة 15:00 استهُدفت منطقة بني ريف مدينة تلبيسة وريف الرسنت بـ 4 صواريخ عنقودية حتمل 
داخلها ذخائر كروية صغرية، هي من أشد األنواع انفجاراً، مل ُنشاهد هذه الذخائر من قبل إال بعد التدخل 

الروسي.
مل يتسبب القصف إبصاابت بشرية ألن الصواريخ سقطت يف أراٍض زراعية، لكن املخلفات انتشرت يف 

مساحة واسعة، إهنا ُتشكل خطراً على أي مدين فهي تنفجر مبجرد ملسها”. 

صورة تظهر غطاء خارجي 
RBK- حلاضنة من منط

500 حتمل ذخائر من 
منط ShOAB-0.5 ُعثر 
عليها يف ريف إدلب اجلنويب 

2017 /2 /17

https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0bjRmQjgxRk4xenc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0c3l4SVNFM2gxQms
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0SG5BdS1KNmZaeG8
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0dkpHZ0FfLTVGdFE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0dUVaWXo5dFlMaGM
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Q3NmbU5JLU94aWM
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bzI0Qmd3b293LVE/view
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أمساء الضحااي:
1. صفاء خمزوم 

2. حسناء خبشني

مدينة تلبيسة، اخلميس 18/ آب/ 2016 
قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــني مــن منــط

RBK-500  حُمملــني بذخائــر مــن منــط
مدينــة  علــى    AO-2.5RTM   / AO-2.5RT
تلبيســة يف ريــف محــص الشــمايل؛ مــا أدى إىل إصابــة مــدين واحــد 
وتضــرر يف مبــىن املشــفى امليــداين. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل 

املعارضــة املســلحة. 

أخربان فراس وهو انشط إعالمي حملي يف مدينة تلبيسة -تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل 
االجتماعي فيسبوك – أنَّ القصف حصل فجراً قرابة الساعة 02:00 وأنه مسع صوت انفجارات صغرية 
متتالية: “توجهت صباحاً وصوَّرت املخلفات كان هناك مئات القنابل البيضوية شديدة االنفجار وأحد 

الصواريخ اخرتق سقف املشفى امليداين يف املدينة”. 

مدينة تلبيسة، األحد 21/ آب/ 2016
 PTAB-1M حيمالن ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخني من منط

على مدينة تلبيسة بريف محص الشمايل، ختضع املدينة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة. 
فراس السعيد انشط إعالمي يف مدينة تلبيسة أخرب الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن صاروخني سقطا على 

مدينة تلبيسة قرابة الساعة 01:00 احتوى كل منهما على مئات القنابل الصغرية اليت أحدثت انفجارات 
متتالية: “شاهدت بعض الذخائر قبل أن تنفجر مجيعها، وكانت الذخائر ذاهتا اليت قصفها الطريان الروسي 

على بلدات الريف الشمايل يف بداية عام 2016”. 
زوَّد فراس الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بصورة تظهر ذخائر عنقودية من منط PTAB-1M وقال أهنا الذخائر ذاهتا 

اليت سقطت على مدينة تلبيسة يف 21/ آب/ 2016

AO-2.5RTM   / AO- ذخائر غري منفجرة من منط
2.5RT  ُعثر عليها يف مدينة تلبيسة/ محص  18/ 8/ 2016

https://youtu.be/S4uNw9tKuS0
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0V2JwaDlXbjAwdDA
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0LWsxZ0d3NGx2b1k/view
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 وقد سجلنا ما اليقل عن 6 هجمات ابلذخائر العنقودية نفذَّهتا قوات سورية/ روسية مجيعها يف حمافظة ريف دمشق ماتزال 
قيد التحقيق واملتابعة لتحديد اجلهة الفاعلة:

بلدة خان الشيح، اخلميس 14/ متوز/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح سوري/ روسي صاروخني حُممَّلني بذخائر عنقودية على مزارع العباسة جنوب بلدة خان الشيح 
غرب حمافظة ريف دمشق، يتواجد يف املنطقة املستهدفة عناصر تتبع لفصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام )النصرة 

سابقاً( اليت كانت ُتسيطر على بلدة خان الشيح، ختضع البلدة حالياً لسيطرة قوات النظام السوري.
بثَّ مركز خان الشيخ اإلعالمي مقطع فيديو يُظهر انفجار الذخائر العنقودية 

بلدة خان الشيح، اإلثنني 8/ آب/ 2016
قصف طريان اثبت اجلناح سوري/ روسي صاروخاً من منطRBK500  حيمل ذخائر عنقودية من منط

 AO-2.5RTM   / AO-2.5RT على خميم خان الشيح وسط البلدة؛ ما تسبب يف مقتل مدين واحد وإصابة 
اثنني آخرين.

ختضع البلدة لسيطرة قوات النظام السوري وكانت ختضع لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح 
الشام وقت احلادثة.

 

ذخائر صغرية غري منفجرة من منط AO-2.5RTM   / AO-2.5RT ُعثر عليها يف خميم خان الشيح
 8/8/2016 – مصدر الصورة عماد مسلماين

https://www.youtube.com/watch?v=5bK2mAqiDcs&feature=youtu.be
https://youtu.be/8nph7vrSacs
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ay1DSnNndEZOU2s
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SnUtbzBwdWZCZm8/view
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بلدة خان الشيح، اإلثنني 3/ تشرين األول/ 2016
قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح ســوري/ روســي 3 صواريــخ مــن نــوع 

RBK500  حمملــة بذخائــر عنقوديــة مــن منــط
ShOAB-0.5؛ مســتهدفاً وســط خميــم خــان الشــيخ الواقــع 
وســط البلــدة؛ مــا أدى إىل مقتــل مدنيــني، إضافــة إىل أضــرار ماديــة 

يف أحد املنازل. 
ختضــع  وكانــت  الســوري  النظــام  قــوات  لســيطرة  البلــدة  ختضــع 
وتنظيــم جبهــة  املســلحة  املعارضــة  بني فصائــل  مشــرتكة  لســيطرة 

احلادثــة. وقــت  الشــام  فتــح 

أخرب ضياء العسود من سكان املخيم الشبكة السورية حلقوق اإلنسان -تواصلنا معه عرب تطبيق واتس اب-، 
أن القصف حصل صباحاً قرابة الساعة 06:00 وأنه ميَّز الطريان الروسي بسبب ارتفاعه الشاهق وصوت 

هدير الطائرة املرعب: “سقطت ثالثة صواريخ انفجر أحدهم يف السماء وتناثرت منه قنابل صغرية على شكل 
كرات، سقطت ابلقرب من بييت، تويف جاري بعد انفجار إحدى هذه القنابل ابلقرب منه”.

بلدة خان الشيح، اخلميس 6/ تشرين األول/ 2016   
  RBK500قصف طريان اثبت اجلناح سوري/ روسي 3 صواريخ من منط

حُممَّلة بذخائر عنقودية من منط  PTAB-1M على خميم خان الشيح 
وسط البلدة:

صاروخان استهدفا اجلهة الشرقية من خميم خان الشيح يف منطقة 	 
سكنية؛ ما أدى إىل مقتل طفلة وجرح شخص واحد.

صاروخ استهدف منطقة املزارع يف حميط املخيم على بعد قرابة 400م 	 
من مكان سقوط الصاروخني السابقني. 

ختضع البلدة لسيطرة قوات النظام السوري وكانت ختضع لسيطرة مشرتكة 
بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام وقت احلادثة.

ذخائر صغرية غري منفجرة من منطShOAB-0.5  عثر عليها يف 
خميم خان الشيح 3/ 10/ 2016 – مصدر الصورة ضياء العسود

PT-  ذخرية صغرية غري منفجرة من منط
AB-1M عثر عليها يف حميط خميم خان 

الشيح 6/ 10/ 2016

https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RlhCdXEwSWlnSEE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RlhCdXEwSWlnSEE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0OVg5NHpHZ3ltR0E
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RlhCdXEwSWlnSEE
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0LWsxZ0d3NGx2b1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dEZNOXJPUVU2cjQ/view
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أخرب إعالمي يعمل مع منظمة الدفاع املدين السوري )عماد مسلماين( الشبكة السورية حلقوق 
اإلنسان -تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك- أن القصف حصل فجراً قرابة 
الساعة الثانية بصاروخني سقطا شرق املخيم يف منطقة سكنية وتسبب ذلك يف مقتل طفلة وإصابة مدين: 

“لقد أحدث الصاروخان انفجارات عديدة متتالية واستمرت االنفجارات مدة طويلة، وعادت الطائرة ذاهتا 
وقصفت بعد مخس دقائق صاروخاً مماثاًل يف منطقة املزارع”. 

وأضاف عماد أن املناطق املستهدفة خالية من املظاهر املسلحة ومجيعها مناطق مدنية.

بلدة خان الشيح، السبت 8/ تشرين األول/ 2016
 قصف طريان اثبت اجلناح سوري/ روسي صواريخ حُمملة بذخائر عنقودية على خميم خان الشيح وسط البلدة، وأظهر 

مقطع فيديو بثته اهليئة السورية لإلعالم انفجار الذخائر العنقودية.  
ختضع البلدة لسيطرة قوات النظام السوري وكانت ختضع لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح 

الشام وقت احلادثة.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
إن استخدام القوات الروسية للذخائر العنقودية يُعترب انتهاكاً لكل من مبدأ التمييز، ومبدأ التناسب يف القانون الدويل 

اإلنساين، وترقى احلوادث الواردة يف التقرير إىل جرائم حرب، وخاصة أن األدلة ُتشري إىل استخدامها ضد أهداف مدنية، ومل 
توجه إىل أغراض عسكرية حمددة.

التوصيات:
إىل احلكومة الروسية:

• التوقف الفوري عن إنتاج الذخائر العنقودية واستخدامها يف سوراي، والبدء بتدمري خمزوهنا واالنضمام إىل معاهدة حظر 
استخدام الذخائر العنقودية.

• التحقيق يف مجيع االنتهاكات الواردة يف هذا التقرير، وحنن على استعداد للمساعدة والتزويد جبميع األدلة التفصيلية، 
وحماسبة مجيع املتورطني هبا.

• نشر خرائط تفصيلية ابملواقع اليت شنَّت فيها هجمات ابلذخائر العنقودية، وتزويد األمم املتحدة وإطالع اجملتمع السوري 
عليها، وهذا يُيسر عمليات إزالة املخلفات اليت مل تنفجر بعد.

• تعويض اجملتمع السوري وبشكل خاص الضحااي وأسرهم عن مجيع ما تسببت به تلك اهلجمات من أضرار مادية ومعنوية.

https://youtu.be/5qXQj_jhQaI
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إىل جملس األمن:
• جيب على جملس األمن إصدار قرار خاص حبظر استخدام الذخائر العنقودية يف سوراي على غرار حظر استخدام األسلحة 

الكيميائية.
• جيب أن ال متنع عضوية روسيا الدائمة يف جملس األمن مساَءلَتها من قبل اجمللس نفسه، وإال فإنَّ هذا يفقده مصداقيته 

املتبقية.

إىل دول أصدقاء الشعب السوري:
• إدانة استخدام القوات الروسية الستخدامها الذخائر العنقودية ضد اجملتمع السوري، والضغط عليها لوقف اعتداءاهتا 

املتكررة واملستمرة، وهذا يدلَّ أهنا سياسية الدولة الروسية.
• رفض اعتبار احلكومة الروسية طرفاً يف احلوار واالنتقال السياسي يف سوراي يف حال إصرارها على ارتكاب انتهاكات واسعة 

وممنهجة حبق الشعب السوري، وال أوضح من استخدام الذخائر العنقودية كدليل صارخ على انتهاكاهتا.

جملس حقوق اإلنسان وجلنة التحقيق الدولية:
• إصدار بيان يدين استخدام احلكومة الروسية للذخائر العنقودية.

• االهتمام بتوثيق احلوادث اليت ُتشري إىل استخدام احلكومة الروسية للذخائر العنقودية.
• إعداد دراسات واسعة حول املواقع اليت استخدمت فيها القوات الروسية القنابل العنقودية من أجل حتذير أهايل تلك 
املناطق واإلسراع يف عمليات إزالة املتفجرات اليت مل تنفجر، لقد تلوثت آالف اهليكتارات يف سوراي مبخلفات الذخائر 

العنقودية، والشبكة السورية حلقوق اإلنسان مستعدة للمسامهة يف ذلك.

شكر وعزاء
خالص العزاء ألسر الضحااي واجلرحى، وكل الشكر والتقدير هلم وللشهود، واإلعالميني والنشطاء احملليني، الذين لوال 

جهودهم معنا ملا متكنا من إجناز هذا التقرير على هذا املستوى.
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