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لناحية عقريبات في ريف حماة الشرقي بالقنابل  توثيق قصف القوات الحكومية :مجال التقرير
 4172آذار /  72ويوم الجمعة /  4172شباط/  71االثنين / العنقودية يوم 

 
 التقرير يتضمن :

 مقدمة
 تفاصيل

 توصيات
 شكر

 

 مقدمة :

ا بالقنابل تقع منطقة عقريبات في ريف حماة الشرقي وقد قامت القوات الحكومية بقصفها مؤخر
 .العنقودية بشكل متكرر

لقد الحظ فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان توسع القوات الحكومية في استخدامها للقنابل 

العنقودية ، يشجعها في ذلك صمت دولي شبه مطبق حتى عن مجرد إدانة لفظية الستخدامها 

للقنابل العنقودية التي يحظرها القانون الدولي اإلنساني ، فلقد قامت القوات الحكومية بتاريخ 

، وقبل ذلك مدينة يبرود بالقنابل العنقودية بقصف 4172/آذار/7و  4172كانون الثاني//17

، وكأنها بذلك تستعيض عن 4172/ شباط/74بريف حماة بتاريخ  قصفت مدينة كفر زيتا

 .ائية باستخدام القنابل العنقوديةاستخدام األسلحة الكيمي

ية لحقوق اإلنسان أن المنطقة المستهدفة وقد أظهرت التحريات التي أجرها فريق الشبكة السور

تابعين للمعارضة في تلك  توجد دالئل ملموسة على تواجد مقاتلين هي منطقة مدنية وال

 .المناطق

 ،حافظات سورية شملت عشرات المناطقم 9استخدمت القوات الحكومية القنابل العنقودية في 

يقل عن  ال هذه الهجمات بحياة ما، أودت هجوم على منطقة يبرود بريف دمشقكان آخرها ال

% أي أن نسبة  74امرأة بنسبة  72%  و 21طفل بنسبة بلغت  42شخص مدني بينهم   711

فقط هم من المقاتلين أي بنسبة  1رجل مدني و  21لى إ% إضافة  41نساء و األطفال تبلغ ال

 % من مجموع الضحايا. 4.2

عملية القتل المباشر بل بعد انتهاء الهجمات حيث  إن التهديد الحقيقي للقنابل العنقودية ليس في

تعتبر  بمثابة قنابل موقوتة ألن مئات "الذخائر غير المتفجرة " التي خلفتها تلك القنابل سوف 

 .صابتهمإمون بوجودها وتسبب في مقتلهم أو يعل تنفجر لدى اقتراب أشخاص منها ال

ايا و اإلصابات في مختلف سجلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان عشرات من الضح

فجار تلك الذخائر الغير متفجرة والمنتشرة ضمن األحياء المحافظات السورية بسبب ان

 .والمدارس والمزارع

 القوات الحكومية تستعيض عن
 استخدام األسلحة الكيميائية باستخدام القنابل العنقودية
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وقد أكد زمالئنا األعزاء في هيومان رايتس ووتش عبر عدة تقارير سابقة استخدام القوات 
 .سبعة أنواع من القنابل العنقوديةالحكومية ل

هذا التقرير على التحقيقات التي أجراها فريق الشبكة السورية مع ناشطين وشهود  تعتمد منهجية
ضافة إعيان مسجلة في التقرير  اية شاهدعيان من محافظة حماة حيث يحتوي التقرير على رو

ين متعاونين معنا من داخل المدينة شطلفيديوهات التي أرسلها إلينا ناإلى التحقق من الصور و ا
تعذر وصل أحد من أعضاء فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان إلى المنطقة و ذلك نظرا ل

 .سماء الشهود وفقاً لرغبتهمأقد تم تغيير المستهدفة ، ونشير إلى أنه 
لرجاء االطالع على الرابط من أجل معلومات أوسع حول منهجية الشبكة في توثيق الضحايا ا

 :التالي
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/english/SNHR02%Methodology.pdf 

 

 تفاصيل الحادثة:

قنابل بال 4172منذ بداية عام   ناحية العقريبات مرتين  قصفت القوات الحكومية السورية
العنقودية , وقد تم القصف عبر صاروخ أرض أرض يحمل بداخلة القنابل العنقودية وقد أطلق 

يتم قصف مختلف  من مطار حماة العسكري بحسب سمت سقوط الصاروخ وأبعاده ، وعادة ما
 .بالصواريخ من مطار حماة العسكري بلدات ريف حماة الشمالي

 :نسان عن حادثة القصفالسورية لحقوق اإللى الشبكة إث علي ناشط من عقريبات تحد
للقصف بالقنابل العنقودية   " تعرضنا منذ يومين وحوالي الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل

رض مملوء بعدد كبير من أرض أوهي المرة الثانية خالل هذا العام  يتم القصف عبر صاروخ 
راضي الزراعية وال ط الصاروخ ضمن األهلل في الحادثتين يسق القنابل العنقودية, ولكن الحمد

 يسبب سقوط ضحايا .
منطقتنا تعرضت للقصف مرات عديدة بالقنابل العنقودية منذ بداية القصف على ريف حماة و 

راضي فيها صحرواية ويجوبها رعاة الغنم، وقد أصيب عدة قريبة من البادية السورية فاأل  نهاأل
لعدم وجود أي جهة تساعدنا في  القنابل العنقودية، ونظراً رعاة غنم و مزارعين بسبب مخلفات 

 إزالتها فقد قمنا بالمحاولة بأنفسنا "
  

 أبو أنس من قرية العقريبات:  نسان مع الدكتورتواصلت الشبكة السورية للحقوق اإل
 بداية وتكرر ذلك مع ذ بداية الثورةللقصف مرات عديدة بالقنابل العنقودية من " تعرضت منطقتنا

, مرات بالقنابل العنقودية 2فقد قامت القوات الحكومية بقصف المنطقة أكثر من   4172عام 
قامت قوات النظام بقصفنا ليال   شهر شباط  , في نهايةتطيع تذكر التواريخ الغارات بدقةأس ال

فلم يسقط لدينا بصواريخ تحمل قنابل عنقودية وسقط أغلبها في مناطق زراعية وهذا بفضل هللا 
 و شهداء "أجرحى 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/english/SNHR%20Methodology.pdf
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 :الصور والمرفقات

 صورة توثق مخلفات القنابل العنقودية التي خلفها القصف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقارير سابقة:

 يبرود منطقة قصفها في عديدة مرات العنقودية القنابل تستخدم الحكومية القوات 
http://sn4hr.org/arabic/?p=501 

 سورية في العنقودية القنابل ضحايا 
http://sn4hr.org/arabic/?p=174 

 

 :االستنتاجات و التوصيات

بر انتهاكا لكل من مبدأ التمييز ومبدأ عتإن استخدام القوات الحكومية للقنابل العنقودية ي (7

 التناسب في القانون الدولي اإلنساني و يعتبر بمثابة جريمة حرب.

مداد الحكومة إيتوجب على الحكومة الروسية وغيرها من الحكومات التوقف عن  (4

سلحة ألنه قد ثبت استخدام القوات الحكومية لتلك األسلحة في جرائم ضد السورية باأل

حية أخرى يجب على أصدقاء اإلنسانية وجرائم حرب تجاه مواطنين مدنيين، ومن نا

صعدة االقتصادية والسياسية الشعب السوري ممارسة ضغط حقيقي على مختلف األ

 على الحكومة الروسية من أجل ذلك.

يتوجب على االتحاد األوربي ممارسة ضغط أكبر على مجلس األمن كي تتم إحالة  (1

 الوضع في سورية إلى محكمة الجنايات الدولية.

عداد دراسات واسعة حول المواقع التي استخدمت إيتوجب على األمم المتحدة منذ اآلن  (2

سراع فيها القوات الحكومية القنابل العنقودية من أجل تحذير أهالي تلك المناطق و اإل

 في عمليات إزالة المتفجرات التي لم تنفجر.

 

http://sn4hr.org/arabic/?p=501
http://sn4hr.org/arabic/?p=501
http://sn4hr.org/arabic/?p=174
http://sn4hr.org/arabic/?p=174
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18RnVVNlJUX3hXLW8/edit
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 وتقدير شكر

أسر الضحايا، والشهود، واإلعالميين والنشطاء، الذين تشكر الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 

 .لوال جهودهم معنا لما تمكنا من أنجاز هذا التقرير على هذا المستوى


