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األربعاء 20 متوز 2016

أواًل: املقدمة. 
اثنياً: امللخص التنفيذي. 

اثلثاً: التفاصيل. 
رابعاً: االستنتاجات والتوصيات. 

شكر وعزاء

القوات الروسية تفرش األراضي السورية ابلذخائر العنقودية
ما اليقل عن 54 هجمة روسية حىت بيان وقف األعمال العدائية

أواًل: مقدمة ومنهجية:
بدأ النظام السوري ابستخدام الذخائر العنقودية يف عام 2012 واستمر ابستخدامها 
حىت اآلن، وقد أصدران عدة تقارير توثق ذلك خالل السنوات اخلمس املاضية، وحتدثنا 
أن النظام السوري هو األسوأ يف العامل من انحية استخدام الذخائر العنقودية يف األعوام 
السابقة، وقد أصدر الزمالء يف التحالف الدويل حلظر الذخائر العنقودية عدة تقارير 
أدانت   2013 الزمالء يف هيومان رايتس ووتش، ومنذ عام  تثبت ذلك، إضافة إىل 
113 دولة يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة استخدام النظام السوري املكثف للذخائر 

العنقودية، لكن ذلك مل يوقف النظام السوري بل استمر يف استخدامها.

يف 30/ أيلول/ 2015 دخلت القوات الروسية كطرف يف النزاع يف سوراي إىل جانب 
النظام السوري وبطلب منه، وملا كان قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة إبدانة استخدام 
الذخائر العنقودية مل يردع النظام السوري فهو لن يردع ابلتأكيد النظام الروسي األكثر 
عدد  ضمن  سجلنا  وقد  اإلنساين،  الدويل  القانون  وإهانة  استخفاف  يف  وقوة  نفوذاً 
كبري من التقارير استخدام النظام الروسي للذخائر العنقودية يف سوراي، لكننا يف هذا 
التقرير املوسع من 33 صفحة، سجلنا مجيع احلوادث اليت متكنا من توثيقها منذ بدء 
التدخل الروسي يف سوراي حىت بدء سراين بيان وقف األعمال العدائية يف 27/ شباط/ 
2016، دون أن يعين ذلك أن القوات الروسية توقفت عن استخدام الذخائر العنقودية 
بعد ذلك، كوهنا مل تفعل كما رصدان ذلك يف عدة أخبار، وسوف نصدر الحقاً اجلزء 
الثاين الذي يرصد استخدام القوات الروسية للذخائر العنقودية منذ 27/ شباط حىت 

موعد إصدار التقرير التايل.

عنقودية  ذخائر  ذاهتا  الفرتة  يف  أيضاً  استخدم  السوري  النظام  أن  إىل  التنويه  جيدر 
السوري  والنظام  الروسي  النظام  التمييز بني هجمات  يف عدة هجمات، وقد حاولنا 
قدر اإلمكان، وهذا التقرير خمصص للهجمات اليت نعتقد أن القوات الروسية شنتها 
ابستخدام الذخائر العنقودية اليت المتتلكها بقية القوى الرئيسة على األراضي السورية، 
إذ مل نسجل أي حادثة استخدام للذخائر العنقودية من قبل حزب االحتاد الدميقراطي 
)فرع حزب العمال الكردستاين(، وال من قبل التنظيمات اإلسالمية املتشددة أو فصائل 

املعارضة املسلحة.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ 2011 
قبل  من  معتمدة  رحبية،  مستقلة، غري حكومية، غري  منظمة  وهي 

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org
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إن أكثر ماساعدان يف متييز مرتكب اهلجمات هو أنه وبعد 30/ أيلول/ 2015 دخلت أنواع جديدة من الذخائر العنقودية 
-مل نوثقها يف السنوات السابقة اليت استخدم فيها النظام السوري الذخائر العنقودية بشكل كثيف لكن أبنواع خمتلفة-، ولقد 
استطعنا حصر عدة أنواع منها: )RBK-500 الذي حيمل ذخائر من نوع AO-2.5RT، AO-2.5RTM و 
RBK- 9 برأس عنقودي، وM79 وصاروخ توشكا من منط ،ShOAB-0.5 حيمل ذخائر من نوع RBK-500
500حيمل ذخائر من نوع SPBE(، وقد حصلت هذه اهلجمات عرب صواريخ حتتوي مئات القنيبالت ألقيت من طائرات، 

أو عرب منصات إطالق يُعتقد أهنا موجودة يف البحر املتوسط أو عرب رامجات صواريخ.

قام فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ابلتواصل مع عدد كبري من شهود العيان وانجني من احلوادث، ومع نشطاء إعالميني 
حمليني، ونعرض يف هذا التقرير 21 شهادة، كما راجعنا الصور والفيديوهات الواردة إلينا وحتققنا من صدقيتها، وقد شرحنا 
للشهود اهلدف من املقابالت، وحصلنا على موافقتهم على استخدام املعلومات اليت يقدموهنا يف هذا التقرير، وحنتفظ بنسخ 

من مجيع مقاطع الفيديو والصور املذكورة يف هذا التقرير، وهي تتسق بشكل كبري مع الشهادات اليت سجلناها.
وعلى الرغم من حظر استخدام األسلحة العشوائية ومنها الذخائر العنقودية يف املناطق املأهولة ابلسكان إال أن %99 من 

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

ماورد يف هذا التقرير مُيثل احلد األدىن الذي متكنا 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.

ابإلمكان االطالع بشكل موسع على منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عرب الرابط التايل.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“يبدو أن األراضي السورية مستباحة الختبار وجتريب خمتلف أصناف األسلحة الروسية وفاعليتها، ومل حيَظ 
استخدام القوات الروسية للذخائر العنقودية يف سوراي ابإلدانة أو التنديد على األقل، ويبدو لنا أهنا استخدمت 
َه معظمها جتاه مناطق مأهولة  ُر بعشرات آالف القنيبالت الصغرية، ُوجِّ يف أشهر معدودة كميات هائلة تـَُقدَّ
ابملواطنني السوريني، حنتاج إىل عقود طويلة للتخلص من خملفاهتا، وماحُتدثه من إصاابت بني املواطنني، وجيب 

على اجملتمع الدويل مساعدة السوريني ابخلربات واملعدات الالزمة إلزالة الذخائر الغري منفجرة”.
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النوع )احلاضنة والذخائر الصغرية(

 RBK-500 حيمل ذخائر من منط
SPBE 

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

AO-2.5RT

RBK-500 حيمل ذخائر من منط  
ShOAB-0.5

بلــدة كفــر حلــب يف 
حمافظــة حلــب 

بلــديت  بــني  املنطقــة 
وحيــان بيانــون 

بلدة الزايرة 
)حلب(، بلدة 
حيان )حلب(

حي امليسر 
)حلب(، حي 

املرجة )حلب(، 
مدينة مارع 

)حلب(، مدينة تل 
رفعت )حلب(، 

قرية كفر محرة 
)حلب( 

منطقة مجعية 
الكهرابء )حلب(

 املنطقة بني قرييت 
الربقوم وخان 

طومان وبلدة الزربة 
)حلب(، قرية 

العثمانية )حلب(، 
طريق قرية احرص 
)حلب(، مدينة 
اللطامنة )محاة(

صورة تظهر ذخرية عنقودية

صورة تظهر ذخرية عنقودية

صورة تظهر ذخرية عنقودية

املراجعاملرفقاتمكان القصف

جدول يظهر بعض أنواع الذخائر العنقودية اليت استخدمتها قوات يزعم أهنا روسية منذ 30 أيلول 2015 حىت 27 شباط 2016

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0V2RvTW1WRlpNam8/view
https://www.youtube.com/watch?v=u08BnReE5Go&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NmR4X3NpaGdDVUU/view
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/
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 صــاروخ توشــكا 9M79 حممــل بــرأس 
عنقــودي

 9m55k حيمل ذخرية من منط 
 9n235

RBK-500 حيمل ذخائر من منط   
PTAB-1M 

خميم أوبني يف 
إدلب 

بلدة كفر نبودة 
يف محاة 

بلدة الغنطو يف 
ريف محص 

صورة تظهر ذخرية عنقودية

صورة تظهر ذخرية عنقودية

صورة تظهر ذخرية عنقودية

صورة تظهر ذخرية عنقودية

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SEFNSEtBN3EwSHM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0VzhGSUxGVmJ1aFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QzF1OXJFOWdma1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NHdCbDVCOUlvR0E/view
http://www.enemyforces.net/missiles/otr_21.htm
http://armamentresearch.com/9m55k-cargo-rockets-and-9n235-submunitions-in-syria/
http://armamentresearch.com/ptab-1m-submunitions-documented-in-syria/
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ثانيًا: الملخص التنفيذي:
منذ بدء اهلجمات الروسية يف 30/ أيلول/ 2015 حىت 27/ شباط/ 2016 وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 54 

هجمة يُعتقد أهنا روسية، استخدمت فيها الذخائر العنقودية، تتوزع حبسب املناطق املستهدفة إىل:
ألف: مناطق خاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة: 51 هجمة، وتتوزع هذه اهلجمات حسب احملافظات إىل:

حلب: 27
إدلب: 12
محص: 6
محاة: 3
درعا: 3

ابء: مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم داعش:
دير الزور: 2

الرقة: 1 
تسببت هذه اهلجمات يف مقتل 52 مدنياً، بينهم13  طفاًل، و7 سيدات، وإصابة ما اليقل عن 145 شخصاً آخرين.

خريطة تظهر توزع هجمات بذخائر عنقودية يف سوراي، نفَّذهتا قوات يزعم أهنا روسية منذ 30 أيلول 2015 حىت 27 
شباط 2016 

http://www.sn4hr.org
https://umap.openstreetmap.fr/en/map/30-2015-27-2016_94793#7/34.877/40.671
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ثالثًا: تفاصيل الحوادث:
ألف: مناطق خاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة: 

حمافظة حلب:
- بلدة كفر حلب، األحد 4/ تشرين األول/ 2015  

قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي قنابل عنقودية من منط RBK-500 حتمل ذخائر من منط SPBE بلدة كفر حلب 
بريف حلب الغريب اخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة، حيث استهدفت معسكرين اتبعني للواء صقور اجلبل ما أسفر عن 

سقوط جرحى من أفراد صقور اجلبل إصاابهتم خفيفة.

صورة تظهر خملفات الذخائر العنقودية اليت ألقاها الطريان الروسي املزعوم على بلدة كفر حلب

صورة تظهر ذخائر يلقيها الطريان الروسي املزعوم على بلدة 
كفر حلب

صور التقطها نشطاء حمليون ُتظهر نوعاً جديداً من 
يف  قبل  من  سجلناه  قد  نكن  مل  العنقودية  الذخائر 

تقاريران السابقة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TERXTzZ2WHhJSm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OVJ0YzhWbnZpbTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0STQza3JPMEF0V3c/view
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- بلدة الزايرة، األربعاء 14/ تشرين األول/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي بلدة الزايرة بصواريخ 500 حتمل ذخائر من منط AO-2.5RTM، ما أدى إىل 

مقتل مدين واحد يُدعى عبد هللا حالج.
مقطع فيديو يظهر خملفات القصف ابلصواريخ العنقودية ويظهر يف الفيديو أحد عناصر املعارضة املسلحة الذين قاموا جبمع 

املخلفات وتفكيكها.

- املنطقة بني بلديت بيانون وحيان، اخلميس 22/ تشرين األول/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي املنطقة املمتدة بني بلديت بيانون وحيان بثالثة قنابل من منط RBK-500 حتمل ذخائر 

من منط SPBE تسبب القصف حبدوث أضرار مادية بسيطة.
أنس البيانوين انشط إعالمي حملي أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بشهادته حول احلادثة:

“تستخدم الطائرات الروسية نوعاً جديداً من األسلحة العنقودية عن طريق قصفها صاروخاً ينفجر يف اهلواء 
وتنطلق منه قنابل حمملة مبظالت، أخربين أحدهم أنه سالح عنقودي مضاد للدروع.

وحُتدث هذه املخلفات انفجارات ضخمة، مل ُيسفر القصف عن استشهاد أحد وهلل احلمد، لكنه تسبب 
إبصابة بعض السكان جبروح متفاوتة، توجه فريق الدفاع املدين يف املنطقة إلزالة املخلفات من األراضي الزراعية 

حلماية الفالحني”.

صور تظهر خملفات القصف العنقودي على بلديت حيان وبيانون.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=u08BnReE5Go&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NndnREdrTnNNaEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eUhBRVRqN2pqcUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WVhIYVVQRWV6Ujg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OTRScDBTQ3ByT00/view
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- بلدة حيان، السبت 24/ تشرين األول/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً من نوع RBK-500 حيمل ذخائر من منط AO-2.5RT؛ ما أدى إىل 

مقتل مدنَيني اثنني مها حسني عادل أوسو، وحممد حيىي السراج، وإصابة 5 جرحى بينهم أحد عناصر الدفاع املدين.
يقول سامر أوسو أحد سكان بلدة حيان: “إن القصف حصل مساء، لكننا شاهدان السماء مضيئة من شدة االنفجارات 
وقوهتا، سقطت القنابل العنقودية بني منازلنا وحاولت فرق الدفاع املدين إزالة هذه املخلفات، لكن ذلك تسبب إبصابة أحد 

العناصر، ويُدعى يوسف عزوة بشظية يف ساقه، كما تسبب القصف مبقتل شخصني وإصابة 4 آخرين”.
صور تظهر خملفات القصف العنقودي على البلدة.

- حي امليسر، األربعاء 28/ تشرين األول/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً من نوع RBK-500 حيمل ذخائر من منط AO-2.5RT على حي 

امليسر اخلاضع لسيطرة املعارضة املسلحة؛ تسبب القصف إبصابة 12 مدنياً، بينهم 4 أطفال، و3 سيدات.

صورة تظهر الذخائر 
العنقودية اليت يُعتقد أهنا 

مضادة للدروع.

صورة تظهر بعض الذخائر العنقودية اليت خلفها القصف.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dUQ3cU9wdmc4c0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZGdoSllOSmhuTWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TDdJVHFrUWZnZGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OWJ5VUlfNzBGU3M/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TjRmU2VlZUhBTms/view
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- منطقة مجعية الكهرابء، السبت 7/ تشرين الثاين/ 2015  
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً من نوع RBK-500 حيمل ذخائر من منط ShOAB-0.5 على منطقة 

مجعية الكهرابء الواقعة بني بلدة كفرانها وقرية خان العسل؛ ما تسبب مبقتل مدين يُدعى أمحد حممد قافو. 

خملفات  حيمالن  املدين  الدفاع  من  عنصرين  تظهر  صورة 
القنابل العنقودية اليت خلفها القصف 

- املنطقة بني قرييت الربقوم وخان طومان وبلدة الزربة، اخلميس 19/ تشرين الثاين/ 2015
قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية صاروخاً من نوع RBK-500 حيمل ذخائر من منط ShOAB-0.5 سقط 

على األراضي الزراعية بني قرييت الربقوم وخان طومان وبلدة الزربة يف ريف حلب اجلنويب. 

صورة تظهر ذخرية عنقودية ألقاها طريان حريب يُزعم أنه روسي 

نفذته  الذي  القصف  خملفات  من  عنقودية  قنبلة  تظهر  صورة 
طائرات يُعتقد أهنا روسية يف منطقة مجعية الكهرابء 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Z3JqbFlCSXE3R28/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NmR4X3NpaGdDVUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MS1oWEo2dXktRzg/view
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- بلدة الزربة، األحد 22/ تشرين الثاين/ 2015
قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية صاروخاً من نوع RBK-500 حيمل ذخائر من منط ShOAB-0.5 على بلدة 

الزربة بريف حلب اجلنويب الغريب انفجر بعضها ابلقرب من خزان املياه الرئيس يف البلدة وأدى ذلك الندالع بعض احلرائق.

أنه  يزعم  ألقاها طريان حريب  عنقودية  تظهر حاضنة  صورة 
روسي على بلدة الزربة حبلب يف 22/ تشرين الثاين/ 2015

صورة تظهر حاضنة عنقودي ألقاها طريان حريب يُزعم أنه 
روسي على بلدة الزربة حبلب يف 22/ تشرين الثاين/ 2015

- حي املرجة، اإلثنني 14/ كانون األول/ 2015  
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ RBK-500 حتمل ذخائر من منط AO-2.5RT على املنازل السكنية 

يف حي املرجة؛ تسبب القصف مبقتل 3 مدنيني بينهم طفالن وإصابة 10 آخرين.
أمساء الضحااي:

1 - حممد شيخ اجلب/ 8 أعوام
2 - محدو شيخ اجلب/ 50 عاماً 

3 - الطفلة غصون حاووط  

صورة تظهر خملفات حاضنة عنقودي ألقاها طريان حريب يُزعم 
أنه روسي على بلدة الزربة حبلب يف 22/ تشرين الثاين/ 2015

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bEZwM3JibWlLV2M/view
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0UE5DTWNPa1ZtVVk
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MVhnX2Z3eWZWTTQ/view
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تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد عبد املنعم أحد سكان حي املرجة، الذي أفادان بروايته:

“قرابة الساعة 10:00 صباحاً رأيت طائراتن روسيتان حتلقان معاً، قصفتا حي اجلزمايت وحي طريق الباب 
أواًل مث تعرض حي املرجة للقصف ابلصواريخ العنقودية، كانت الطائراتن حتلقان على ارتفاع شاهق.

توزعت املخلفات على مساحة واسعة مشلت حي املرجة وحي ابب النريب وكرم الطراب، استطاعت وحدات 
الدفاع املدين مجع بعض املخلفات اليت مل تنفجر، إن الواحدة منها تزن ما يزيد عن 2 كغ”.

صور تظهر ذخائر عنقودية وجدت يف حي املرجة حبلب اإلثنني 14/كانون األول/ 2015

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0S1pPS2Fvak5aZTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Y2JSelBkTmFSMW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TUtzQXhldS1YVjA/view
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مدينة مارع، اجلمعة 18/ كانون األول/ 2015
 AO-2.5RTM   /  حيمل ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً من نوع

 AO-2.5RT
على اجلهة الشمالية من مدينة مارع.

- مدينة تل رفعت، اجلمعة 18/ كانون األول/ 2015
 AO-2.5RTM   /  حيمل ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً من نوع
AO-2.5RT على اجلهة الغربية من مدينة تل رفعت على الطريق الواصل بني بلديت دير مجال وكفر أنطون، ما أدى إلة 

إصابة مدين جبروح.
صورة تظهر ذخائر عنقودية وجدت يف مدينة تل رفعت بعد 
قصف نفذته طائرة حربية يزعم أهنا روسية يف 18/ كانون 

األول/ 2015

صورة تظهر خملفات الصاروخ الذي قصفته طائرة حربية يُزعم 
أهنا روسية يف مدينة تل رفعت يف 18/ كانون األول/ 2015

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WVVaeXB4dGVuNVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0R0RBeTBhVmZLZ3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SVo1VEdFaDJhQ1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YjEyWHh6YjNFUGM/view
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- قرية العثمانية، السبت 19/ كانون األول/ 2015
ShOAB-0.5 حيمل ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً من نوع

على حي الزريفة يف قرية العثمانية، تسبب القصف مبقتل السيدة سلوى شحادة وإصابة 7 آخرين جبروح.
صور تظهر ذخائر عنقودية وجدت يف قرية العثمانية حبلب بعد هجوم نفذته طائرات حربية يُزعم أهنا روسية يف 19/ كانون 

األول/ 2015

- مدينة تل رفعت، السبت 19/ كانون األول/ 2015
AO-2.5RTM   / AO-  حيمالن ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخني

2.5RT على املباين السكنية ابلقرب من سكة احلديد؛ ما أدى إىل مقتل مدين “أمحد حممد محدو”، وتضرر بعض الغرف 
مسبقة الصنع واليت تتبع مركز الرباعم التعليمي ما أدى إىل بعض األضرار املادية.

فيديو يظهر خملفات القصف العنقودي على مدينة تل رفعت حبلب يف 19/ كانون األول/ 2015

- مدينة مارع، السبت 19/ كانون األول/ 2015 
 AO-2.5RTM   /  حيمل بذخائر من منط RBK-500 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً من نوع

AO-2.5RT على اجلهة الشرقية من املدينة ابلقرب من مبىن املشفى امليداين فيها.
فيديو يظهر خملفات الصواريخ العنقودية اليت قصفتها طائرات يُعتقد أهنا روسية على مدينة مارع حبلب يف 19/ كانون األول/ 

2015

خملفات ذخائر عنقودية جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي مدينة مارع حبلب يف 19/ كانون األول/ 2015 

- الطريق التجاري بني قرييت احرص وحربل، اخلميس 24/ كانون األول/ 2015
 ShOAB-0.5 حيمل ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي بصاروخني أحدمها من نوع
جتمعاً لسيارات الشحن على الطريق التجاري بني قرية احرص وقرية حربل اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، تسبب القصف 
مبقتل 5 مدنيني بينهم طفلة واحرتاق عدد من سيارات الشحن، السيارات كانت حمملة ابملواد الغذائية وعبوات الغاز ومتجهة 

لبيعها يف مناطق تنظيم داعش.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UXV0OWptVDh2enc/view?usp=sharing
https://youtu.be/hgDsREXZBjw
https://youtu.be/6auGyMC8VAs
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SWVsNUgzRWhLZE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cUw1RkpJWG9QV0k/view


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 14

أمساء الضحااي: 
أمحد علي حيىي الشامي

الطفلة بتول أمحد محيدي
عبد القادر محيدو 
شحود أمحد رستم

نور الدين أمحد رستم

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد مهند أحد عناصر الدفاع املدين من مركز تل رفعت، وقد توجه إىل مكان 
القصف، وأفادان بروايته:

“كانت السيارات ماتزال مشتعلة عند وصولنا إىل املكان، أمخدان احلرائق وانتشلنا اجلرحى والضحااي، كان 
من بينهم جثث حمرتقة، لقد زاد من شدة احلريق وجود سيارات حتمل عبوات من الغاز؛ ما أدى إىل استمرار 

احلريق مدة طويلة.
علمت من املتواجدين يف املنطقة أن القصف حصل قرابة الساعة الواحدة والنصف ظهراً بعدة صواريخ بينها 

صاروخ حيمل ذخائر عنقودية وقد شاهدت املخلفات العنقودية منتشرة يف املكان.
غذائية  مواد  حتمل  واليت كانت  واحرص  حربل  قرييت  بني  الشحن  لسيارات  جتمعاً  املستهدف كان  املكان 
وعبوات غاز، متجهة إىل قرية حربل اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، استشهد يف هذه الغارات 8 أشخاص 

بينهم طفالن”. 

فيديو يظهر حلظة استهداف طائرات حربية يزعم أهنا روسية جتمعاً لشاحنات مدنية، اخلميس 24/ كانون األول/ 2015

فيديو يظهر الشاحنات احملرتقة نتيجة قصف نفذته طائرات حربية يُزعم أهنا روسية اخلميس 24/ كانون األول/ 2015 ويظهر 
يف الفيديو خملفات القنابل العنقودية.

- قرية الشيخ ريح، األحد 13/ كانون األول/ 2015 
 RBK-500 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخ
AO-2.5RTM   / AO-  حيمل ذخائر من منط

الشمايل  حلب  بريف  ريح  الشيخ  قرية  على   2.5RT
مستهدفاً أحد خطوط املواجهة التابعة لفصيل أحرار الشام 

أحد فصائل املعارضة املسلحة.

أحرار  فصيل  بني  مواجهة  خطوط  هي  املستهدفة  املنطقة 
لقرية  الذي يسيطر على قرى حماذية  الشام وتنظيم داعش 

الشيخ ريح.

اليت  العنقودية  الذخائر  خملفات  تظهر  صورة 
يُزعم أهنا روسية على  قصفتها طائرات حربية 
قرية الشيخ ريح حبلب يف  13/ كانون األول/ 

2015

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/Dtto4du2Va8
https://youtu.be/Fdk0h6BlRGk
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0V093UndHMXBiN2M/view
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- مدينة عندان، األربعاء 27/ كانون الثاين/ 2016 
AO-2.5RTM   / AO-  حممل بذخائر من منطRBK-500  قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخ

2.5RT مستهدفاً مبىن مشفى عندان اخلريي، تسبب القصف مبقتل أحد الكوادر الطبية “عبد الرمحن عبيد” وإصابة القابلة 
القانونية وعدد من مراجعي املشفى؛ إضافة اىل أضرار مادية يف مبىن املشفى.

صورة تظهر خملفات القصف العنقودي على مشفى عندان اخلريي

 

صور تظهر األضرار يف مبىن املشفى وسيارة اإلسعاف 

- قرية كفر محرة، اجلمعة 29/كانون الثاين/ 2016 
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخ RBK-500 حممل 
 AO-2.5RTM   / AO-2.5RT  بذخائر من منط
لسيطرة  اخلاضعة  قرية كفر محرة  اللريمون يف  دوار  طريق  استهدف 
فصائل املعارضة املسلحة، تسبب القصف إبصابة 6 أشخاص بينهم 

طفل وسيدة.

صور تظهر خملفات القصف العنقودي على قرية كفر محرة 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPeG1TRGt1d0o1V0U/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPSHVvRlJ6aXZ4a2c/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPaEVMUmxDM1J1a0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eHJicjNXRWFBZVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cENOZE1nNmpGckU/view
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- مدينة مارع، اجلمعة 29/ كانون الثاين/ 2016
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخ RBK-500 حممل  
 AO-2.5RTM   / AO-2.5RT  بذخائر من منط
فصائل  لسيطرة  اخلاضعة  مارع  مدينة  يف  اجلنويب  احلي  مستهدفاً 

املعارضة املسلحة، تسبب القصف مبقتل 4 مدنيني، بينهم طفلة.

أمساء الضحااي: 
1.  حممود حممد احلمود عباس/ 65 عاماً 
2. عبد هللا حممود حممد عباس/ 35 عاماً 

3. خدجية رشيد انصر/ 14 عاماً 
4. جابر حممد عباس/ 37 عاماً 

صور تظهر خملفات القصف ابلذخائر العنقودية على مدينة مارع 

- مدينة حريتان، األربعاء 3/ شباط/ 2016
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخ RBK-500 حيمل 
 AO-2.5RTM   / AO-2.5RT  منط من  ذخائر 
مستهدفاً األحياء الشمالية الشرقية يف مدينة حريتان اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، تسبب القصف إبصابة 3 مدنيني إضافة 

إىل احرتاق عدد من السيارات.
صور تظهر خملفات القصف ابلذخائر العنقودية على مدينة حريتان 

- بلدة حيان، األربعاء 3/ شباط/ 2016
AO-2.5RTM   / AO-  حممل بذخائر من منط RBK-500 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخ

2.5RT مستهدفاً اجلهة الشمالية من املدينة ابلقرب من الطريق املؤدي إىل بلدة بيانون.
فيديو يظهر أحد عناصر الدفاع املدين وهو حيمل خملفات القصف ابلذخائر العنقودية على حيان حبلب يف 3/ شباط/ 2016
   

- حي األشرفية، الثالاثء 16/ شباط/ 2016
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً حمماًل بذخائر عنقودية مستهدفاً األجزاء اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة 

من حي األشرفية.
فيديو يظهر حلظة القصف بصاروخ عنقودي وانفجار املخلفات يف حي األشرفية

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B7O1jbPIaDd0bmo5NmQtRTZFM2c
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cFdTRFJvQ1BiUk0/view?usp=sharing
https://youtu.be/bJC88eG9-1o
https://youtu.be/0j4zlc430jo
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UW5KaVZGRENPc1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aHVqTU5YUnJyTUk/view
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- بلدة كفرانها، اجلمعة 19/ شباط/ 2016
نوع  من  صاروخ  روسي  أنه  يُزعم  حريب  طريان  قصف 
 ShOAB-0.5 حيمل ذخائر من منط RBK-500
مستهدفاً األحياء السكنية يف منطقة مجعية الكهرابء؛ تسبب 
القصف مبقتل طفل “بكر أسامة البرييين، 3 أعوام” وإصابة 

6 آخرين. 
صور تظهر خملفات القصف العنقودي على بلدة كفرانها 

- قرية عنجارة، األحد 21/ شباط/ 2016
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخني من نوع RBK-500 حيمالن ذخائر من منط ShOAB-0.5 مستهدفاً 

املنازل السكنية ابلقرب من الدوار املؤدي إىل بلدة بسرطون. 
فيديو يظهر خملفات القصف العنقودي على قرية عنجارة 

- بلدة كفرانها، األحد 21/ شباط/ 2016
نوع  من  صاروخاً  روسي  أنه  يُزعم  حريب  طريان  قصف 
AO- منط   من  ذخائر  حيمل   RBK-500

املنازل  مستهدفاً   2.5RTM   / AO-2.5RT
السكنية ابلقرب من الطريق العام؛ تسبب القصف إبصابة 

10 أشخاص.
صورة تظهر ذخائر عنقودية من خملفات القصف على بلدة 

كفرانها 

مدينة عندان، اخلميس 25/ شباط/ 2016
حمملني  صاروخني  روسي  أنه  يُزعم  حريب  طريان  قصف 

بذخائر عنقودية مستهدفاً األحياء الغربية من املدينة.
أهنا  يُعتقد  طائرات  قصفتها  عنقودية  ذخائر  تظهر  صورة 

روسية على مدينة عندان

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0T1g0MXFRbVRTSDQ/
https://youtu.be/ovHX-EJWz8Q
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0d2NJWHF3WDJCUGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OGlQRzB6dm01LVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0LWVjaWZvZ1d0REk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZHBzdWU2c3h2NjQ/view
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مدينة مارع، اخلميس 25/ شباط/ 2016
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ما اليقل عن 4 
األحياء  مستهدفاً  عنقودية  بذخائر  حمملة  صواريخ 
الغربية والشمالية من املدينة، تسبب القصف إبصابة 

6 أشخاص.

صور تظهر جرحى أصيبوا نتيجة القصف ابلذخائر 
العنقودية

حمافظة محاة:
بلدة كفر نبودة، األربعاء 7/ تشرين األول/ 2015 

استهدف صاروخان عنقوداين نوعهما 9m55k حيمالن 
ذخائر من منط 9n235، مصدرمها رامجة صواريخ يُعتقد 
أهنا روسية، استهدفا شرق بلدة كفر نبودة يف حمافظة محاة 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، مل ترد معلومات 

عن إصاابت بشرية أو أضرار مادية.
صورة تظهر خملفات قنابل عنقودية جراء قصف بلدة كفر 
تشرين   /7 يف  العنقودية  ابلصواريخ  محاة  مبحافظة  نبودة 

األول/ 2015

- مدينة اللطامنة، اإلثنني 23/ تشرين الثاين/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخني RBK-500 حيمالن ذخائر من منط  AO-2.5RTعلى اجلهة الشرقية 

من مدينة اللطامنة ما أدى إىل أضرار طفيفة يف األراضي الزراعية.
فيديو يظهر خملفات وذخائر عنقودية جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي مدينة اللطامنة حبماة يف 23/ تشرين الثاين/ 2015  

-  مدينة اللطامنة، السبت 28/ تشرين الثاين/ 2015
 ShOAB-0.5 حيمالن ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي يوم السبت صاروخني من نوع

على اجلبهة الشمالية الشرقية من املدينة؛ تسبب القصف إبصابة مدين واحد وأضرار مادية خفيفة يف األبنية واآلليات.
فيديو يظهر بقااي القنابل العقودية واألضرار املادية اليت تسببت هبا 

صورة تظهر ذخائر عنقودية قصفتها طائرات يُعتقد أهنا روسية على مدينة مارع 

صورة تظهر خملفات ذخائر عنقودية يف بلدة كفر نبودة مبحافظة 
محاة يف 7/ تشرين األول/ 2015

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QWQ0WGdZWnQzTGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cGg0YVQ4bGRvMHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SGFGRFR2TDU1TW8/view
https://youtu.be/nVucVhxvf6c
https://youtu.be/ysYOg27gd5k
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZGZmLTJILW95dHc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VUFYMHFCd3dVY0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VzhGSUxGVmJ1aFk/view
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حمافظة درعا:
- بلدة إبطع، السبت 27/كانون الثاين/ 2016 

 RBK-500 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي 4 صواريخ اثنان منها من نوع
حيمالن ذخائر من منط  AO-2.5RTM   / AO-2.5RTعلى اجلهة 
الشمالية الشرقية من بلدة إبطع اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى 
إىل مقتل سيدة “رضوة عبد الرزاق الطلفاح” ودمار منزلني وحملني جتاريني بشكل 

شبه كامل.
حممود النصريات انشط إعالمي حملي وشاهد عيان على حادثة القصف أفاد الشبكة 

السورية حلقوق اإلنسان:

“قرابة الساعة 9:40 مساًء قصف الطريان الروسي 4 صواريخ، سقط اثنان 
منها على اجلهة الشمالية الشرقية من البلدة من جهة منطقة قرفا، أخربين 
سكان تلك املنطقة أن أحد الصواريخ كان فراغياً واآلخر كان حمماًل بقنابل 

عنقودية.
الصاروخان اآلخران سقطا يف شارع السوق اجلديد على مقربة مين، أحدمها 
وتوزعت  السماء  يف  متتاٍل  بشكل  انفجرت  عنقودية  بذخائر  حمماًل  كان 
أن  دون  املخلفات  بعض  وبقيت  300م  عن  تزيد  مسافة  على  شظاايها 
تنفجر، تسبب الصاروخان بدمار ما اليقل عن 9 حمال جتارية ومنزلني إضافة 

إىل استشهاد سيدة.
أتكدت من كون الطريان روسي عرب مراصد اجليش احلر، إضافة إىل توقيت القصف الليلي والذي ال ينفذه 

طريان النظام عادة.
البلدة ختضع لسيطرة اجليش احلر وال تواجد للتنظيمات اإلسالمية فيها وكذلك فإن املنطقة املستهدفة ختلو من 

أية مظاهر عسكرية أو مقرات تتبع للجيش احلر”.

- بلدة طفس، اجلمعة 5/ شباط/ 2016
 AO-2.5RTM   /  حتمل ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي قرابة 10 صواريخ
AO-2.5RT حمملة بذخائر عنقودية على عدة مناطق يف بلدة طفس اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، تسبب 
القصف إبصابة 4 أشخاص مدنيني وأضرار مادية بسيطة يف املشفى امليداين للبلدة التابع ملنظمة أطباء بال حدود إضافة إىل 

أضرار يف مسجد البعل ومسجد الغزايل واملسجد العمري القدمي.

تنفجر   مل  عنقودية  ذخائر  تظهر  صور 
مصدر الصورة حممود النصريات. 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ck1RSzZ4c3M0dG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0anNqTWNaWkM2VVE/view
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أبو رعد اجلبايب انشط إعالمي حملي يف بلدة طفس كان حاضراً أثناء 
القصف وأفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بروايته:

البلدة،  على  الغارات  بدأت  مساًء  الساعة 9:30  “قرابة 
كانت الطائرة حتلق على ارتفاع عاٍل جداً وهذا جعلين أجزم 
أن القصف كان من طريان روسي فهو األقدر على توجيه 

الضرابت لياًل ومن علٍو مرتفع.

عدد الصواريخ كان تقريباً 14 صاروخاً عنقودايً استهدفت 
فقد  املساجد  مآذن  استهدفت  صواريخ   3 مناطق،  عدة 
تضرر مسجد البعل والغزايل واملسجد العمري القدمي؛ إضافة 
إىل استهداف املشفى امليداين يف البلدة التابع ملنظمة أطباء 
قنابل عنقودية سقط األول  بال حدود بصاروخني حيمالن 
داخل املشفى والثاين أمام السور اخلارجي للمشفى؛ إضافة 
حيتوي  البلدة،  أطراف  على  حي  يف  سقط  صاروخ  إىل 
الشكل ترتاوح  قنابل عنقودية كروية  الواحد على  الصاروخ 
أعدداها بني 200 إىل 300 قنبلة انفجر أقل من نصفها، 
بينما قامت فرق الدفاع املدين جبمع بقية القنابل وإتالفها، 
خملفات  بتصوير  وقمت  مجيعها  املستهدفة  األماكن  زرت 

القنابل العنقودية”. 

 
- بلدة الصورة، األحد 14/ شباط/ 2016

AO-2.5RTM   / AO-  حيمالن ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخني
2.5RT على أحياء سكنية يف بلدة الصورة، ما أدى إىل إصابة 3 أشخاص  وأضرار يف ثالثة منازل.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع الناشط اإلعالمي أمحد األنور والذي أفاد بروايته عن القصف:

“قرابة الساعة 11:00 صباحاً مسعت صواتً قوايً انجتاً عن قصف صاروخ على احلي الشمايل من البلدة تبع 
ذلك بثواٍن صوت فرقعة تشبه األلعاب النارية، وبعد قرابة ربع ساعة تكرر صوت القصف، ومن مث صوت 

الفرقعة، لكن من جهة احلي اجلنويب.
كان القصف من طائرة روسية ألقت حاضنتني حمملتني بقنابل عنقودية، كل حاضنة محلت ما يقارب 50 
قنبلة  انتشرت على مساحة جتاوزت 200م، ختضع بلدة الصورة للواء املهاجرين واألنصار وهو أحد كتائب 

اجليش احلر وال يوجد أي مقر عسكري يتبع لتنظيم داعش أو جبهة النصرة”.

صور تظهر خملفات قنابل عنقودية جراء قصف طريان حريب 
يُزعم أنه روسي ابلصواريخ العنقودية بلدة طفس يف حمافظة 

درعا يف 5/ شباط/ 2016  

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dmJHOTkxeWpvRVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SS1jYjg3SUVzbHM/view
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فيديو يظهر حواضن القنابل العنقودية جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي على بلدة الصورة بدرعا يف 14/ شباط/ 
2016

 
فيديو يظهر طريان حريب يُزعم أنه روسي يف مساء بلدة الصورة بدرعا يف 14/ شباط/ 2016

 
فيديو يظهر ذخائر عنقودية جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي على بلدة الصورة بدرعا يف 14/ شباط/ 2016

صور تظهر ذخائر عنقودية جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي على بلدة الصورة بدرعا يف 14/ شباط/ 2016

حمافظة محص:
- قرية كيسني، اجلمعة 22/ كانون الثاين/ 2016 

قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي 3 صواريخ من نوع RBK-500 حتمل ذخائر من منط ShOAB-0.5 على قرية 
كيسني يف حمافظة محص اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسببت أبضرار مادية يف عدة منازل يف القرية. 

عباس أبو أسامة انشط إعالمي حملي كان شاهداً على احلادثة أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بروايته:

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/cUqxXsFqv3U
https://youtu.be/UtTj9Pt7TN4
https://youtu.be/PXD2W2H86pU
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aVlZVVc0blJDNlk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0N25Yc0I4Z2tGc0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZDlESUFGRnYtQWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0U0FCbi1hTWRBRGM/view
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“قبيل صالة اجلمعة وقرابة الساعة 11:00 ظهراً  كان الطريان الروسي حيلق فوق مساء ريف محص الشمايل 
اثنتان على  القرية فيما سقطت  بكثافة مث ألقى 3 حاوايت حمملة بقنابل عنقودية، سقطت إحداها مشال 
يتعدى وزن  قنبلة ال   200 تقريباً  فيها  بنفسه، كل حاوية كان  الواصل بني قرية كيسني وقرية حر  الطريق 
القنابل يف  انغرس بعض  بينما   100 يزيد عن  مبا  املنفجرة  القنابل  400 غرام، قدرت عدد  منها  الواحدة 
األراضي الزراعية وابتت تشكل خطراً على أهل القرية، أكدت يل مراصد اجليش احلر أن القصف حصل من 

طريان روسي حيث استطاعوا التنصت على أجهزة االتصال”.

صورة تظهر خملفات قنابل عنقودية جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي قرية كيسني يف حمافظة محص بصواريخ حتمل 
ذخائر عنقودية يف 22/ كانون الثاين/ 2016

صورة تظهر خملفات قنابل عنقودية جراء قصف طريان حريب يزعم أنه روسي قرية كيسني يف حمافظة محص بصواريخ حتمل 
ذخائر عنقودية يف 22/ كانون الثاين/ 2016

- مدينة كفرالها، األربعاء 27/ كانون الثاين/ 2016
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخ من نوع RBK-500 حيمل ذخائر من منط ShOAB-0.5 على حي 
سكين يف مدينة كفرالها التابعة لناحية احلولة؛ ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص من املدنيني بينهم سيدة وطفالن، وإصابة حنو 

30 شخصاً آخرين، كما أدى إىل أضرار بسيطة يف مكان سقوط القنابل. 
أمساء الضحااي 

1. سامر عبد الباري حراب/ 38 عامًا
2. فهمية إبراهيم اليوسف/ 50 عامًا
3. أمل أمحد السيد علي/ 13 عامًا

4. حممد حممود اليونس/ 6 أعوام
5. عالء رايض إبراهيم/ 32 عامًا

متكنت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من التواصل مع السيد أبو علي وهو انشط إعالمي حملي وشاهد عيان على القصف، 
وأفادان بروايته:

“انفجار متوسط الشدة وتبعه صوت انفجارات متتالية مسعتها غرب املدينة، كانت الساعة قرابة 14:10، 
حدث القصف بصاروخ عنقودي ألقته طائرة حربية روسية من ارتفاع عاٍل جداً وهذا ما يفسر ضعف شدة 

االنفجار.
أصابت بعض املخلفات أطفااًل وشباانً كانوا يلعبون يف ابحة املدرسة اجملاورة، كما سقط بعضها على املنازل 

ما أدى إىل إصابة أكثر من 45 مدنياً، واستشهاد 6 آخرين بينهم سيدة”.
استخدمت روسيا هذا النوع من األسلحة يف مناطق مكتظة ابملدنيني إليقاع أكرب عدد من اجلرحى والشهداء 

وخاصة بعد نزوح سكان ريف محاة اجلنويب إىل املدينة”.

صورة تظهر ذخائر عنقودية يف بلدة كفرالها 
صورة تظهر طائرة روسية يف مساء مدينة احلولة يوم 27/ كانون الثاين/ 2016

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0d3pfYWIxSDJraTA
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0eTZRbDhxLTdoTzA
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cXlZMWV1cU1SN2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0a3k4dFlaSTJyaUE/view?usp=sharing
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- مدينة تلبيسة، اجلمعة 5/ شباط/ 2016   
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ما اليقل عن 14 صاروخاً، 6 منها من نوع 
RBK-500 حتمل ذخائر من منط ShOAB-0.5 على األحياء السكنية 
أدى  املسلحة؛  املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة  تلبيسة يف حمافظة محص،  ملدينة 

القصف ابلذخائر العنقودية إىل إصابة طفلني وأضرار مادية يف بعض املنازل. 
الذي كان  فراس  اإلعالمي  الناشط  مع  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  حتدثت 

شاهداً على القصف وأفادان بروايته: 
“كانت املرة األوىل اليت يقصفنا هبا الطريان الروسي لياًل، 3 طائرات أغارت 
حيمل  صاروخاً   16 وقصفت  املدينة  وجنوب  وسط  السكنية  األحياء  على 
مل  قنبلة   25 حنو  تصوير  استطعت  التايل  اليوم  يف  عنقودية،  قنابل  معظمها 
تنفجر من خملفات القصف، مل يسبب القصف العنقودي سوى أضرار مادية 
وإصابة طفلني، بينما تسبب القصف ابلصواريخ الفراغية مبقتل طفلة بعد دمار 

منزهلا بشكل كامل ومقتل اثنني من الثوار كاان يف منطقة سكنية”. 

مقطع فيديو يظهر انفجار قنابل عنقودية جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي مدينة تلبيسة يف حمافظة محص يف 5/ 
شباط/ 2016 

- بلدة الدار الكبرية، اإلثنني 8/ شباط/ 2016  
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي 6 صواريخ وسط بلدة 
الدار الكبرية، اثنان منها من نوع  RBK-500حيمالن   
 ،AO-2.5RTM   /AO-2.5RT  ذخائر من منط

أدى القصف إىل إصابة 12 شخصاً.

الناشط  مع  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  حتدثت 
اإلعالمي أبو الرباء احلمصي والذي أفادان بروايته:

“بعد منتصف الليل تقريباً بدأت الغارات على البلدة، ما يزيد عن 6 غارات اثنتان منها بصواريخ عنقودية 
استهدفت الشارع العام ابلقرب من برج االتصاالت )سريايتل( وسط البلدة، بقية الصواريخ كانت من النوع 
الفراغي وتسببت بدمار أكثر من 15 منزاًل بشكل جزئي و3 حمال جتارية تدمرت ابلكامل، أكثر من 200 

قنبلة عنقودية يف كل صاروخ وتوزعت املخلفات على مساحات واسعة.
استهدفت الغارات أكثر املناطق ازدحاماً ابلسكان واملدنيني وابلرغم من خلو بلدتنا من التنظيمات اإلسالمية 

إال أهنا مل تسلم من الغارات الروسية.
علمت من املرصد التابع للثوار أن القصف حصل من 3 طائرات روسية”.

عنقودية جراء قصف  قنابل  ُتظهر خملفات  صورة 
طريان يُزعم أنه روسي صواريخ عنقودية على مدينة 

تلبيسة يف حمافظة محص يف 5/ شباط/ 2016

صورة تظهر ذخائر عنقودية ألقتها طائرات يزعم أهنا روسية على البلدة  
- مصدر الصورة الناشط اإلعالمي أبو الرباء احلمصي.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/09dYSUmDP6c
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0V25uM0x0R3NUdWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RHJCZFRKcEhreXc/view
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صور تظهر آاثر الدمار جراء قصف طريان حريب يزعم أنه روسي بلدة الدار الكبرية 
فيديو يظهر آاثر الدمار جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي بلدة الدار الكبرية حبمص يف 8/ شباط/ 2016

   

- قرية املكرمية، يوم اخلميس 18/ شباط/ 2016 
AO-2.5RTM   / AO-  حتمل ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي 4 صواريخ

2.5RT على أراٍض زراعية على أطراف قرية املكرمية، تضم هذه األراضي بعض اخليام اليت يسكنها انزحون من قرى جماورة، 
أسفر القصف عن مقتل السيدة ثراي عصرها، وجرح 10 مدنيني آخرين، إضافة إىل أضرار مادية بسيطة يف بعض اخليام، 

وحبسب األهايل فإن املنطقة املستهدفة بعيدة عن أي تواجد عسكري لفصائل املعارضة املسلحة. 
مقطع فيديو يظهر قنابل عنقودية غري منفجرة جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي قرية املكرمية يف ريف محص الشمايل 

ابلصواريخ العنقودية يف 18/ شباط/ 2016

- بلدة الغنطو، األربعاء 24/ شباط/ 2016
PTAB-1M  حتمل ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي 8 صواريخ من نوع

على بلدة الغنطو، تسبب القصف إبصابة مدين وتضرر كبري يف منزلني.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد معتصم ابهلل صويص وهو انشط إعالمي حملي يف بلدة الغنطو كان حاضراً 

حلظة القصف وأفادان بروايته:

“انفجر صاروخان من أصل مثانية مت قصفهم قرابة الساعة 23:45، سقطا على منزلني مدنيني؛ ما أدى إىل 
تضررمها بشكل كبري واشتعال النريان فيهما، قامت فرقة اهلندسة التابعة جليش التوحيد بتفجري 6 قنابل مت العثور 
عليها قبل أن تنفجر، أستطيع أن أجزم أن القصف مل يكن من قبل قوات النظام وإمنا من قبل الطريان الروسي 
ألنه حدث لياًل إضافة إىل التحليق على ارتفاع كبري فلم نسمع صوت الطائرة كما اعتدان يف قصف النظام”. 

صور تظهر ذخائر عنقودية جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي بلدة الغنطو يف حمافظة محص ابلصواريخ العنقودية يف 
24/ شباط/ 2016

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aTg5cnJoWDhMTUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NjEydllsQldiSjA/view?usp=sharing
https://youtu.be/Tg1DOFzYeQc
https://youtu.be/_igB3wRviWE
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0T0FsZklSdTNUZ1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0M1Q0SWZSdGRsRTg/view
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حمافظة إدلب:
- بلدة إحسم، األربعاء 7/ تشرين األول/ 2015 

AO-2.5RTM   / AO-  حتمل ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي 4 صواريخ
2.5RT مستهدفاً أراٍض زراعية جنوب بلدة إحسم.

صورة تظهر خملفات ذخائر عنقودية جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي قرية إحسم يف حمافظة إدلب ابلصواريخ العنقودية 
يف 7/ تشرين األول/ 2015

صورة تظهر خملفات ذخائر عنقودية جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي قرية إحسم يف حمافظة إدلب ابلصواريخ العنقودية 
يف 7/ تشرين األول/ 2015

- مدينة معرة النعمان، األربعاء 7/ تشرين األول/ 2015
AO-2.5RTM   / AO-  حتمل ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي 3 صواريخ

2.5RT على حي سكين مشال مدينة معرة النعمان؛ ما أدى إىل إصابة طفل ودمار بسيط يف املباين.
صورة تظهر خملفات ذخائر عنقودية ألقاها طريان حريب يُزعم أنه روسي على مدينة معرة النعمان يف 7/ تشرين األول/ 2015

صورة تظهر قنبلة عنقودية مل تنفجر ألقاها طريان حريب يُزعم أنه روسي على معرة النعمان يف 7/ تشرين األول/ 2015 

قرية معصران، األربعاء 7/ تشرين األول/ 2015 
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي 8 صواريخ استهدفت منازل سكنية يف مدخل قرية معصران، اثنان من الصواريخ من 
نوع RBK-500 حيمالن ذخائر من منط AO-2.5RT، تسبب القصف ابلصواريخ الفراغية مبقتل 6 مدنيني بينهم 

طفالن و3 سيدات.
معاذ الشامي انشط إعالمي، متكنا من احلديث معه وأفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بشهادته:

“قصفتنا الطائرات احلربية الروسية بـ 8 صواريخ على األقل، 6 منها يبدو أهنا من النوع الفراغي، واثنان كان 
داخلهما ذخائر عنقودية، استهدف القصف منازل مدنيني على أطراف القرية فيما انتشرت خملفات القصف 

على مساحة تتجاوز 50م.
توجهت إىل مكان القصف، وبدأت تصوير الدمار وجثث الضحااي، وأثناء ذلك مسعت صواتً  كان انجتاً عن 
انفجار أحد خملفات القصف العنقودي بيد أحد األهايل عندما حاول االقرتاب منها؛ ما أدى إىل إصابته يف 

صدره وقدمه.
لقد نتج عن القصف مقتل عائلة بكاملها، كان منهم أطفال عالقون حتت األنقاض، شاهدت جثة طفلة 

عمرها 3 سنوات كانت مشوهة وحمروقة بفعل القصف. من بني الضحااي سيدة أيضاً. 
ال وجود ملقرات عسكرية يف املنطقة املستهدفة وكذلك تنظيم داعش فهو يبعد عن القرية ما اليقل عن 80 

كم، لكن الطائرات الروسية تستهدف املدنيني فحسب”.

فيديو يُظهر الدمار الناتج عن قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي قرية معصران إبدلب يف 7/ تشرين األول/ 2015 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0MDltTWd5MTJZekU
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Q2NOSm91Q3psUkE
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RjEyN09NR3c0NUk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0S1NDRDM4Sk9SQ1E
https://youtu.be/RVL8BaNrsRA
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- خميم النقرّي إبدلب، اخلميس 9/ تشرين األول/ 2015 
استهدفت رامجات صواريخ بقذائف صاروخية يُعتقد أهنا روسية خميَم النقرّي بريف حمافظة إدلب، ما أدى إىل مقتل 5 مدنيني، 

بينهم طفالن وسيدة وإصابة 20 جبروح، إضافة إىل أضرار مادية كبري يف 20 خيمة.
أمساء الضحااي:

الطفلة بتول حممد مشة/ 5 أعوام 
الطفل مراون عبد الكرمي أبو علي 

كرمو مروان الدرويش 
أمحد إبراهيم الدرويش 

فاطمة إبراهيم الدرويش 

الناشط اإلعالمي يف ريف إدلب اجلنويب وريف محاة الشمايل، إبراهيم الشمايل أخرب الشبكة السورية حلقوق اإلنسان: “يقع 
املخيم مشال بلدة اهلبيط يف األراضي الزراعية، استهدفنا النظام العام املاضي ابلرباميل املتفجرة وهذه املرة كان االستهداف 
ابلقذائف العنقودية من مطار محاة؛ الذي أصبح منذ التدخل الروسي غرفة عمليات روسية، أخربان األهايل أهنا املرة األوىل اليت 

يسمعون فيها هذه األصوات، االنفجارات كانت قوية وأحدثت أضراراً كبرية يف األراضي الزراعية.
فيديو يظهر خملفات القنابل العنقودية جراء قصف رامجات صواريخ حكومية خميم النقرّي يف 9/ تشرين األول/ 2015 

- بلدة كنصفرة، األربعاء 28/ تشرين األول/ 2015  
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخني من نوع RBK-500 حيمالن ذخائر من منط AO-2.5RT وسط 

بلدة كنصفرة.

حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع الناشط اإلعالمي عبد الرزاق خليل، الذي أفادان بروايته:

“بدأ القصف قرابة الساعة 18:00 مسعت صوت حتليق الطائرة على الرغم من أن اجلو كان ماطراً وهذا مينع 
عادة طائرات النظام من التحليق وهذا ما أكد يل أن الطائرة روسية إضافة إىل أتكيد مراصد الثوار.

مسعت صوت ارتطام صاروخني يف األرض ومل أمسع صوت انفجار، وعندما توجهت إىل املكان مع فرق الدفاع 
املدين أخربين عناصر الدفاع بضرورة عدم االقرتاب نظراً لوجود ذخائر عنقودية يف املكان؛ وقد انتشرت على 

مساحة تتجاوز 500م.
القصف استهدف وسط البلدة وعلى بعد 200م من اثنوية للذكور، وهي منطقة مأهولة ابلسكان وخالية 

من املقرات العسكرية”. 

صور تظهر خملفات الذخائر العنقودية يف بلدة  كنصفرة 

 

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=2iqZYGlJTzM&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WWVRRTNDRHMxYUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VkRPSTl2N1hRNE0/view?usp=sharing
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مدينة معرة النعمان، اخلميس 29/ تشرين األول/ 2015 
AO-2.5RTM   / AO-  حيمالن ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي بصاروخني

2.5RT منطقة تسمى حرش معرة النعمان يف معرة النعمان، ما أدى إىل أضرار مادية يف املعدات اخلارجية لبئر ماء يغذي 
املدينة. 

مصطفى غريب، انشط إعالمي حملي من أهايل املدينة أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بروايته: 

“كانت طائراتن حربيتان روسيتان يف األجواء، أطلقت صاروخني، كان الصاروخ ينفجر يف السماء وتنتشر 
القنابل على مسافة قدرانها بـ 1 – 2 كم، انتشرت القنابل يف األراضي الزراعية، قرب بئر ماء يغذي معرة 

النعمان، وتضررت معدات البئر اخلارجية، مجعت أان وحدي 97 قنبلة عنقودية مل تنفجر”.

فيديو يصور القنابل العنقودية اليت ألقاها طريان حريب يُزعم 
أنه روسي على معرة النعمان يف 29/ تشرين األول/ 2015
صور تظهر ذخائر عنقودية يُزعم أهنا روسية يف مدينة معرة 

النعمان

- قرية كفر عويد، اخلميس 29/ تشرين األول/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخ RBK-500 حيمل ذخائر من منط  AO-2.5RT على احلي الغريب يف 

قرية كفر عويد؛ ما أدى إىل إصابة طفل وأضرار يف مدرسة أمحد مغالج.
صور تزعم خملفات القنابل العنقودية جراء قصف طريان حريب يزعم أنه روسي

 

- خميم أوبني - قرية أوبني، اإلثنني 9/ تشرين الثاين/ 2015
يقع خميم أوبني قرب قرية اليونسية يف ريف جسر الشغور الغريب، املخيم خمصص للمدنيني وال يوجد فيه أو بقربه أية مراكز 

اتبعة للمعارضة املسلحة.
استهدف صاروخ ابلسيت من منط 9m79 حُمّمل بذخائر عنقودية يُعتقد أهنا روسية، مشال شرق املخيم، ما أدى إىل إصابة 

قرابة 9 أشخاص كما تسبب القصف بتضرر ما اليقل عن 15 خيمة.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد أبو حممد حسام مدير مركز الدفاع املدين يف بلدة بداما اجملاورة لقرية أوبني، 
توجه إىل موقع القصف وأفادان بروايته:

صورة تظهر حاضنة الذخائر العنقودية اليت ألقاها 
طريان حريب يُزعم أنه روسي 

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/zTY9j4cXDMo
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0T2k3cEkwM1dISTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0NXlYczFGdmxwZU0
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0NkNxeHBuTVgydms
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0a2xIR0FmTzNuc2s
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0S2NwdzBGM1c5ZTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0b2NFQWt2bVdWY00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZDl3cHJGXzY0ak0/view?usp=sharing+
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“بني الساعة 1:30 – 2:00 ظهراً وصلتنا أنباء عن سقوط صاروخ ابلسيت كبري احلجم يف القسم الشمايل 
الشرقي من املخيم، توجهت إىل املكان إلسعاف املصابني والضحااي.

أخربين سكان املخيم أن الصاروخ انفجر يف السماء قبل سقوطه إىل قسمني القسم الدافع والرأس الذي حيوي 
قنابل عنقودية، سقطت منه حنو 20 قنبلة بني خيم النازحني، انفجرت 7 قنابل وقد قام فريقنا إبزالة 13 قنبلة 

مل تنفجر، انتشرت القنابل يف مساحة تقارب 150م.
اخلفيفة  بني  جراحهم  تراوحت  جرحى   10 األقل  وعلى  القصف  هذا  ضحااي  حصيلة  مدنيني كانت   5
واملتوسطة والشديدة، معظمهم من النساء واألطفال، كما أدى القصف إىل أضرار مادية يف قرابة 15 خيمة.
شاهدت خملفات الصاروخ، يبدو يل أنه أطلق من البوارج الروسية فقد كان كبرياً جداً وال أعتقد أنه من رامجة 

أرضية  كما أننا مل نلحظ طائرات يف األجواء حلظة القصف.
يقطن مئاٌت ممن تقطعت هبم السبل ونزحوا من ريف حلب وريف إدلب، لكن الغارات الروسية مل تدعهم 

وشأهنم”.

صور تظهر خملفات عنقودية جراء قصف صاروخ ابلسيت يزعم أنه روسي على خميم أوبني يف 9/ تشرين الثاين/ 2015

- مدينة معرة النعمان، اإلثنني 14/ كانون األول/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخني RBK-500 حيمالن ذخائر من منط  AO-2.5RTM   على اجلهة 
الغربية من مدينة معرة النعمان؛ ما أدى إىل مقتل 5 مدنيني، بينهم طفلة، وجرح قرابة 10 آخرين؛ كما أدى القصف إىل 

حريق يف أحد احملال وتضرر األبنية اجملاورة. 
ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني تنظيم جبهة النصرة وفصائل املعارضة املسلحة.

متكنت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من التواصل مع السيد أبو ضياء من املرصد الذي يتابع حركة الطائرات وأفادان بروايته:

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0NHdCbDVCOUlvR0E
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eXpJekwySnhJcjg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NHdCbDVCOUlvR0E/view
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“استطعنا رصد خروج طائرة روسية من مطار محيم يف الالذقية وكان الطيار يتواصل مع القاعدة العسكرية 
شارع  على  الساعة 13:00  قرابة  القصف  8 كم، حصل  يتجاوز  ارتفاع  على  الصواريخ  قصفت  عندما 
الكورنيش يف احلارة الغربية من املدينة، بصاروخني علمت أهنما من النوع العنقودي وقد تركت عشرات القنابل 
دون أن تنفجر، قامت جمموعة من الدفاع املدين بتفكيك القنابل العنقودية اليت مل تنفجر وإزالتها من الشوارع، 

تسبب القصف بتضرر دكان وعدد من املنازل احمليطة به ومقتل 4 مدنيني، وأصيب قرابة 10 آخرين”.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد محود من سكان مدينة معرة النعمان أفادان بروايته:

“قرابة 12:30 ظهراً شاهدت الطائرة الروسية كانت مميزة يف السماء فلوهنا أبيض وهلا رأس طويل، قصفت 
الكورنيش  انفجر قرب فرن سعود -  ينفجر، واآلخر  الدلة ومل  الطائرة صاروخني أحدمها سقط على دوار 
اليت كان حيملها  العنقودية  املخلفات  انفجار  متتالية نتجت عن  انفجارات  الشمايل ومسعت بعدها صوت 
الصاروخ، وجد الدفاع املدين قرابة عشرين قنبلة يف احلاضنة مل تنفجر، كما أدى سقوط الصاروخ إىل دمار يف 

حمل جتاري واحرتاق حمل جتاري آخر، بينما جتاوز عدد ضحااي القصف 14 بني شهيد وجريح”.

أمساء الضحااي
فيديو يظهر حاضنة الصاروخ وعدداً من خملفات الذخائر العنقودية 
جراء قصف طريان حريب يزعم أنه روسي مدينة معرة النعمان إبدلب 

يف 14/ كانون األول/ 2015
صورة تظهر قنبلة عنقودية مل تنفجر

صور تظهر خملفات ذخائر عنقودية

- قرية معارة النعسان، الثالاثء 15/كانون األول/ 2015
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي 5 صواريخ، أحدها حمّمل بذخائر عنقودية استهدفت سوقاً للمحروقات مشال شرق قرية 

معارة النعسان، ما أدى إىل حرائق يف السوق وسيارات نقل احملروقات، ودمار يف أبنية السوق. 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bUNWVU53WHBIY2M/view?usp=sharing
https://youtu.be/k-bphQ5v7Ms
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0Y0FHMDJhUkhkR3c
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RHNXR3pCSlJQVTQ
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SThXVi1zelhoV2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RV9pZWJ4aGNLeWc/view
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حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل الناشط اإلعالمي توفيق كتيان والذي أفادان بروايته:

“قرابة الساعة 9:30 صباحاً، أغارت طائرات روسية حبسب مراصد الثوار على سوق للمازوت يف القرية 
مرتني، األوىل بثالثة صواريخ أعتقد أهنا فراغية بسبب شدة االنفجار الناتج عنها وحجم احلفر اليت خلفتها، 
االستهداف األول كان جلنازة صادف مرورها ابلقرب من السوق بينما كان القصف الثاين بصاروخني أحدمها 
عنقودي استهدفا وسط السوق، احتوت احلاضنة قرابة 32 قنبلة وهذا النوع مل يكن الطريان احلريب النظامي 
يتمكن من قصفه بل كان حيمله املروحي. وقد انتشرت شظااي العنقودي يف مساحة قدرانها بـ 10كم تقريباً.

ال يوجد يف السوق أو قربه أي مقر عسكري يتبع للفصائل اليت تسيطر على القرية، وهي أحرار الشام وصقور 
الشام إضافة إىل جتمع بسيط لتنظيم جبهة النصرة إال أن مقرات التنظيم مجيعها خارج القرية”.

فيديو يظهر خملفات الذخائر العنقودية يف قرية معارة النعسان  
صورة تظهر بقااي حاضنة ذخائر عنقودية ألقتها طائرات يزعم أهنا روسية

- مدينة سراقب، اجلمعة 22/ كانون الثاين/ 2016
AO-2.5RTM   / AO-  حتمل ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي عدة صواريخ

2.5RT على منطقة زراعية تبعد 4كم مشال مدينة سراقب.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد ليث فارس أحد عناصر الدفاع املدين، الذي أفادان بروايته:

“قرابة الساعة 6:30 مساء قصف طرين حريب روسي 4 صواريخ حتمل قنابل عنقودية يف كل منها 60 
قنبلة تقريباً،

سقط صاروخان شرق األتسرتاد وصاروخان غرب األتسرتاد، مل يتسبب القصف إبصاابت بشرية؛ لذلك مل 
نتوجه إىل املنطقة حىت اليوم التايل، ومجعنا قرابة 50 قنبلة مل تنفجر، انتشرت يف مساحة تقارب 1.5كم2.

علمت أن الطريان كان روسياً من مراصد الثوار كما أن شهوداً أخربوين أن صوته كان منخفضاً ومل يسمعوا 
صوته إال بعد أن غادر املكان”.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/k2IzzuQdoeA
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TWxERC1iRERpSXc/view?usp=sharing
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صورة تظهر ذخائر عنقودية مل تنفجر ألقاها طريان حريب يزعم أنه روسي
صورة تظهر حاضنة ذخائر عنقودية ألقاها طريان حريب يزعم أنه روسي

صورة تظهر حفرة تركتها أحد الذخائر العنقودية يف األرض

- قرية تل مرديخ، األربعاء 17/ شباط/ 2016
نوع  من  صاروخني  روسي  أنه  يُزعم  حريب  طريان  قصف 
ShO- منط  من  ذخائر  حيمالن   RBK-500
بلدة  أطراف  على  الزراعية  األراضي  استهدفا   AB-0.5

مرديخ.
صور تظهر ذخائر عنقودية جراء قصف طريان حريب يُزعم 

أنه روسي على قرية مرديخ 

ابء: مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم داعش:
حمافظة دير الزور:

- بلدة البوليل، الثالاثء 19/ كانون الثاين/ 2016
 AO-2.5RTM   /  حيمل ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً من نوع
AO-2.5RT “حي رويدة” يف بلدة البوليل بريف دير الزور الشرقي؛ ما أدى إىل مقتل 7 أشخاص بينهم طفالن، 

وإصابة ما اليقل عن 25 آخرين.
أمساء الضحااي:

1. غسان حممد محود العفات
2. مزعل الشامان

3. مهيدي صاحل احلسن الشحيلي 
4. طفلة بنت أمحد صاحل احملل/ 8 سنوات
5. بشار جابر املخلف/ من مدينة موحسن

6. طفل )مل يصل امسه( ابن فواز محد العفات
7. املهندس عثمان احلسن الشحيلي أبو احلسن

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RTV3X0ZMX0Y0OEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RHhrdnlUa3kwYVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WXZUSWk3a0tiWnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NDBRV2g4ZEJ1b00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0b3FQbmxGLWNxNDQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OWNXRFYyaVA3ZjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OWRJOWljLWYxbzA/view
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صور تظهر ذخائر عنقودية ألقتها طائرات حربية يُزعم أهنا روسية على حي رويدة يف بلدة البوليل بدير الزور يف 19/ كانون 
الثاين/ 2016

- بلدة حطلة، اجلمعة 5/ شباط/ 2016 
 AO-2.5RTM   /  حيمل ذخائر من منط RBK-500 قصف طريان حريب يزعم أنُه روسي صاروخاً من نوع

AO-2.5RTمستهدفاً األراضي الزراعية يف بلدة حطلة الواقعة بريف دير الزور الشرقي.
صورة تظهر ذخائر عنقودية ألقتها طائرات حربية يُزعم أهنا روسية على بلدة حطلة 

حمافظة الرقة:
- بلدة معدان، اإلثنني 1/ شباط/ 2016 

قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً من نوع RBK-500 حيمل 
ذخائر من منط  AO-2.5RTM   / AO-2.5RTعلى بلدة 
معدان يف ريف دير الزور الشرقي؛ ما أدى إىل مقتل 8 أشخاص بينهم طفل 

وسيداتن. 
أمساء الضحااي:

١- أمحد فياض الناصر
٢- جهاد غازي الناصر
٣- أمحد كامل الناصر

-4 حممود احليد  
-5 زوجة حسني العلي الطراد

-8-7-6 ميزر الشاويش وزجته وطفله
أنه روسي  يُزعم  صور تظهر حاضنة وذخائر عنقودية قصفها طريان حريب 

على معدان

رابعًا: االستنتاجات والتوصيات:
إن استخدام القوات الروسية للذخائر العنقودية يعترب 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.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0N3pGaDRyVElBdDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NFdzV2lRcXZ2YzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZU5GWkJxTWNJQTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bFFzR1RGQU9JZGs/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZXR2Q0lKVXQ3RlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cjU3RHdoTU5jTU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0czF4VkhmcHFLQWM/view


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 33

التوصيات:
إىل احلكومة الروسية:

• التوقف الفوري عن استخدام وإنتاج الذخائر العنقودية 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 شنت فيها هجمات ابلذخائر العنقودية، وتزويد األمم املتحدة وإطالع اجملتمع السوري 
عليها، وهذا ييسر عمليات إزالة املخلفات اليت مل تنفجر بعد.

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

إىل جملس األمن:
• جيب على جملس األمن إصدار قرار خاص حبظر استخدام الذخائر العنقودية يف سوراي على غرار حظر األسلحة الكيميائية.
• جيب أن المينع كون روسيا أحد األعضاء الدائمني يف جملس األمن من مساءلتها من قبل اجمللس نفسه، وإال فإن 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 يدل 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 
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.

http://www.sn4hr.org

