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أوال: ملخص تنفيذي:

يف يوم السبت 16/آب/2014 أصدر مرصد الذخائر العنقودية عام 2014 تقريراً  حول استخدام الذخائر العنقودية يف العامل، 

اعتمد التقرير فيام يخص سوريا بشكل رئيس، عىل التنسيق والتعاون بني مرصد الذخائر العنقودية وتقارير وإحصائيات 

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، والفرتة التي يغطيها التقرير حتى 4/نيسان/2014.

كام أشار تقرير الزمالء األعزاء يف مرصد الذخائر العنقودية إىل أن الضحايا الذين قتلهم النظام السوري أكرث بكثري من 

ضحايا االستخدام املكثف إلرسائيل للذخائر العنقودية يف عام 2006.

http://www.the-monitor.org/index.php/cp/display/region_profiles/theme/3906 
http://www.the-monitor.org/index.php/cp/display/region_profiles/theme/3906 
http://www.the-monitor.org/index.php/cp/display/region_profiles/theme/3906 
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دوري  بتحديث  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  تقوم 

يف  العنقودية  للذخائر  السوري  النظام  الستخدام 

 2014 عام  يعترب  حيث  السورية،  املحافظات  مختلف 

من  العنقودية  للذخائر  استخداماً  األعوام  أكرث  هو 

الثالث  السنوات  جميع  فاق  فقد  السوري،  النظام  قبل 

بالتايل األسوء يف العامل  املاضية بأضعاف كثرية، وهو 

أجمع منذ عام 2009.

السوري  النظام  استخدام  سابقة  تقارير  يف  وثقنا  لقد 

دمشق  بريف  يربود  من:  كل  يف  العنقودية  للذخائر 

بتاريخ 13 / آذار /2014

ثم أصدرنا تقريراً آخر حول االستخدام املوسع للذخائر 

العنقودية يف ريف حامة الشاميل بتاريخ 26/ آذار /2014

ثالثاً حول استخدامها داخل مدينة حلب  تقريراً   وأيضاً 

بتاريخ 4/ نيسان/2014، وطالبت الشبكة السورية لحقوق 

من  السوري  النظام  ترسانة  تدمري  برضورة  اإلنسان 

الذخائر العنقودية عىل غرار تدمري األسلحة الكيميائية 

املحرمة دولياً.

http://sn4hr.org/blog/2014/03/13/government-forces-use-cluster-munitions-in-bombing-yabrud/ 
http://sn4hr.org/blog/2014/03/13/government-forces-use-cluster-munitions-in-bombing-yabrud/ 
http://sn4hr.org/blog/2014/03/13/government-forces-use-cluster-munitions-in-bombing-yabrud/ 
http://sn4hr.org/blog/2014/03/13/government-forces-use-cluster-munitions-in-bombing-yabrud/ 
http://sn4hr.org/blog/2014/03/26/substitute-the-use-of-chemical-weapons-by-the-use-of-cluster-munitions/ 
http://sn4hr.org/blog/2014/03/26/substitute-the-use-of-chemical-weapons-by-the-use-of-cluster-munitions/ 
http://sn4hr.org/blog/2014/03/26/substitute-the-use-of-chemical-weapons-by-the-use-of-cluster-munitions/ 
http://sn4hr.org/blog/2014/03/26/substitute-the-use-of-chemical-weapons-by-the-use-of-cluster-munitions/ 
http://sn4hr.org/blog/2014/04/04/cluster-weapons-must-be-destroyed-as-well-after-it-was-used-to-shell-aleppo-city-rapidly/ 
http://sn4hr.org/blog/2014/04/04/cluster-weapons-must-be-destroyed-as-well-after-it-was-used-to-shell-aleppo-city-rapidly/ 
http://sn4hr.org/blog/2014/04/04/cluster-weapons-must-be-destroyed-as-well-after-it-was-used-to-shell-aleppo-city-rapidly/ 
http://sn4hr.org/blog/2014/04/04/cluster-weapons-must-be-destroyed-as-well-after-it-was-used-to-shell-aleppo-city-rapidly/ 
http://sn4hr.org/blog/2014/04/04/cluster-weapons-must-be-destroyed-as-well-after-it-was-used-to-shell-aleppo-city-rapidly/ 
http://sn4hr.org/blog/2014/04/04/cluster-weapons-must-be-destroyed-as-well-after-it-was-used-to-shell-aleppo-city-rapidly/ 
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النظام  يوم واحد استخدم  23 نقطة، يف  34 هجوماً يف قرابة  العنقودية مبا اليقل عن  الذخائر  السوري  النظام  استخدم 

السوري الذخائر العنقودية ضد أربعة أحياء سكنية يف مدينة حلب هي الشيخ فارس، والشيخ خرض، وبعيدين، وبستان 

الباشا.

 الثالثاء 18/آذار، قتل إثر تلك الهجامت 22 شخصاً بينهم 21 مدنياً منهم 6 أطفال، و قتيل من قوات املعارضة املسلحة.

استخدم النظام السوري الذخائر العنقودية مبا اليقل عن 18 مرة، أغلبها يف مدينة كفر زيتا حيث تعرضت لوحدها لقرابة 

11 هجمة أدت إىل مقتل 16 شخصاً بينهم 8 أطفال وسيدتان. 

استخدم النظام السوري الذخائر العنقودية مبا اليقل عن 11 مرة  قتل بسببها 7 أشخاص بينهم طفل وسيدة. 

محافظـــة درعــا

 استخدم النظام السوري الذخائر العنقودية مبا اليقل عن 9 مرات قتل بسببها اثنان أحدهام طفلة.

محافظة ريف دمشق

استخدم النظام السوري الذخائر العنقودية مبا اليقل عن 5 مرات، 3 منها يف مدينة يربود لوحدها، قتل بسببها شخص 

واحد.

محافظة حمص

استخدم النظام السوري الذخائر العنقودية ما اليقل عن 3 مرات، مرتان يف مدينة الرسنت ومرة يف قرية الوزاعية.

محافظة القنيطرة

استخدم النظام السوري الذخائر العنقودية مرة واحدة وذلك يف قرية السويسة.

توزيع تلك الهجمات بحسب المحافظات

محافظـــة حلـــب

محافظــة حمــــاة

محافظــة ادلـــب

يف عام 2014 وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ما اليقل عن 83 هجوماً بالذخائر العنقودية، وذلك منذ أول هجوم 

الثاين/2014 وحتى 21/أيلول/2014، وقد تسببت تلك الهجامت مبقتل ما اليقل عن 49 شخصاً، بينهم  بتاريخ 25/ كانون 

مقاتل واحد فقط، و48 مدنياً بينهم 16 طفالً و 4 نساء، وإصابة 250 آخرين بجروح، وذلك بشكل مبارش، أما مخلفات 

تلك الذخائر فقد تسببت مبقتل ما اليقل عن 15 شخصاً نصفهم أطفال أي 7 أطفال و3 نساء، أي أن مجموع الضحايا بلغ 

64 شخصاً بينهم 30 طفالً وامرأة أي أن 50% من الضحايا هم نساء وأطفال، و98% من الضحايا هم مدنيون.
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أنها  العنقودية تصنف على  »الذخائر  اإلنسان:  لحقوق  السورية  الشبكة  رئيس  الغني  عبد  يقول فضل 

سالح عشوائي، يستمر النظام السوري بخرق القانون الدولي مستنداً على ردة الفعل شبه المعدومة 

من قبل المجتمع الدولي، بل يزيد من عدوانه الصارخ عبر استخدام الذخائر العنقودية داخل األحياء 

السكنية بشكل رهيب وهذا يشكل تهديداً جدياً للمجتمع لسنوات«

ظافر حلبي أحد سكان مدينة األتارب تحدث إىل الشبكة السورية لحقوق اإلنسان عن حادثة القصف:

“قرابة الساعة الخامسة فجراً سمعت صوت انفجار مصدره منطقة سوق الخضار يف وسط مدينة األتارب، توجهت 

للمكان، كان هناك عرشات القنيبالت الصغرية التي خلفها القصف بالصاروخ العنقودي، الحمد لله مل يكن هناك ضحايا 

أو إصابات بعد الغارة مبارشة، انترشت املخلفات عىل مساحة السوق، وصلَت بعد ذلك فرقة من كتائب الجيش الحر 

وبدأت بعمليات تفكيك للمخلفات”.

ثانيًا: منهجية التقرير:

ثالثًا: تفاصيل الحوادث:

الشبكة  فريق  تواجه  التي  الهائلة  والصعوبات  األمنية  األوضاع  إن 

غاية يف  أمراً  الحاالت  توثيق جميع  تجعل  اإلنسان  لحقوق  السورية 

ثل الحد األدىن،  الصعوبة، وبالتايل فإن ما ذكر يف هذه الدراسة يمُ

النظام  استخدام  حاالت  من  العديد  هناك  بأن  تام  يقني  عىل  وإننا 

كثرياً  استبعدنا  فقد  توثيقها،  يتم  مل  العنقودية  للذخائر  السوري 

إىل  أرشنا  كام  موثوقة،  معلومات  فيها  تتوفر  ال  التي  الحاالت  من 

حاالت مزعومة مل نتمكن فيها من الحصول عىل أدلة كافية ومازالت 

التحقيقات جارية فيها حتى اآلن.

يحتوي التقرير عىل 32 رواية ألهايل ضحايا وشهود عيان ونشطاء، كام قمنا بتدقيق ما اليقل عن 20 مقطع فيديو، حصلنا 

السورية  الشبكة  بكل جهد مشكور مع  املتعاونني  النشطاء املحليني واملصورين  العديد من  األهايل ومن  عليها من 

لحقوق اإلنسان، وهي تؤكد ماذهب إليه الشهود يف رواياتهم، وقد قمنا بتغيري أسامئهم حفاظاً عىل سالمتهم.

وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان قيام قوات النظام السوري باستهداف محافظة حلب ما اليقل عن 34 مرة، يف قرابة 

23 نقطة، قتل بسبب تلك الهجامت ما اليقل عن 20 شخصاً 19 شخصاً من املدنيني وشخص واحد من املقاتلني، بني 

الضحايا 6 أطفال، كام سجلنا ما اليقل عن 135 جريحاً.

مدينة  يف  الخضار  سوق  السوري  للنظام  التابع   الحريب  الطريان  قصف  حلب،  مدينة  من  الغرب  إىل  األتارب  مدينة  تقع 

األتارب، وأطراف قرية مسقان يف ريف حلب بثالثة صواريخ محملة بذخائر عنقودية.

أ: محافظة حلب:

الحادثة األولى: قصف مدينة األتارب وقرية مسقان في ريف محافظة حلب يوم األحد 13/ نيسان:
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تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد عبد اإلله برادعي وهو من سكان قرية مسقان:

“قرابة الساعة الثانية بعد ظهر يوم األحد كنت موجوداً عىل أطراف قرية مسقان القريبة من طريق حلب تركيا الدويل 

يف ريف حلب الشاميل، سمعت صوت تحليق طائرة حربية، تبعها صوت انفجار؛ كانت القنبلة التي ألقتها الطائرة قد 

انفجرت يف السامء وخلفت عرشات القنيبالت الصغرية التي سقطت يف األرايض الزراعية املحيطة، مل يخلف القصف 

أي إصابات أو ضحايا”

الحادثة الثانية: قصف قرية كفر حمرة  أيام السبت واألحد ثم السبت في 12 و20 و 26 نيسان:

الحادثة الثالثة: قصف مدينة دارة عزة في حلب يوم الثالثاء 22 نيسان:

الحادثة الرابعة: قصف مدينة مارع في ريف حلب في يومي الجمعة واألحد  2 و11 / أيار/ 2014 

ويوم األحد 13/ نيسان/2014

قرية كفر حمرة هي قرية يف جبل سمعان يف الشامل الغريب ملحافظة حلب 

قصف الطريان الحريب قرية كفر حمرة بصاروخ محمل بالقذائف العنقودية، يوم السبت 12/ نيسان، ويف يوم األحد 20 /

بأكرث من 30 قنيبلة عنقودية  للقرية بقذيفة متوسطة املدى محملة  النظام السوري استهدافها  نيسان عاودت  قوات 

استهدفت مدرسة القرية، وبعد ستة أيام أي يوم 26/ نيسان عاد الطريان الحريب وألقى حاوية محملة بالقنابل العنقودية، 

كام أخربنا بذلك سكان محلييون، مل نسجل ضحايا إثر تلك الهجامت.

مدينة دارة عزة تقع يف الريف الغريب ملدينة حلب 

الحي  شوارع  مستهدفاً  متتاليتني  مرتني  العنقودية  بالقنابل  الغريب  الريف  يف  عزة  دارة  مدينة  الحريب  الطريان  قَصَف 

الغريب ووسط املدينة، وقد أدى القصف إىل مقتل شخص وجرح ما اليقل عن 30 آخرين.

تقع مدينة مارع إىل الشامل من محافظة حلب وتبعد عنها 35 كم 

زراعية رشق  أرايض  انترشت يف  العنقودية،  بالذخائر  حاوية محملة  الحربية  الطائرات  نيسان قصفت   /13 األحد  يوم  يف 

مدينة مارع ومل يسفر القصف عن قتىل أو مصابني حتى اآلن.

اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  )إبراهيم.ح(  السيد  أفاد 

بشهادته عن الحادثة:

“قرابة الساعة الثالثة عرصاً كنت مواجوداً يف وسط املدينة، 

عىل  العنقودية  بالقنابل  قصفه  الحريب  الطريان  بدأ  عندما 

شوارع الحي الغريب ووسط املدينة.

شكل  عىل  العنقودية  املخلفات  انفجار  صوت  نسمع  كنا 

عاود  دقائق  العرش  نحو  وبعد  متتالية،  صغرية  انفجارات 

الطريان الحريب القصف وألقى عرشات القنابل العنقودية.

 استشهد شخص عىل الفور نتيجة انفجار أحد القنابل العنقودية أمام منزله، و جرح أكرث من  ثالثني شخصاً بينهم 15 

طفالً بدأنا بإسعافهم عندما غادر الطريان الحريب األجواء”

مقطع فيديو يصور مقتل أحد األشخاص نتيجة القنابل العنقودية وإصابة آخرين من بينهم طفل 

https://www.youtube.com/watch?v=-BSFAw9sV9w&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=-BSFAw9sV9w&feature=youtu.be 
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عن  بروايته  الشبكة  أفاد  الذي  مارع  مدينة  سكان  أحد  مروان،  السيد  مع  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  تحدثت 

تفاصيل القصف العنقودي:

“ظمُهر يوم األحد سمعت أصوات انفجارت متتالية، كان مصدرها انفجار القنابل العنقودية التي ألقتها الطائرة الحربية 

القصف  خلفها  التي  الحفر  وشاهدت  املكان،  إىل  توجهت  النهر،  حوار  بقرية  مارع  مدينة  يصل  الذي  الطريق  قرب 

العنقودي، وكانت الشظايا منترشة يف كل مكان يف األرايض الزراعية املحيطة. مل يمُخلف القصف قتىل أوجرحى إال 

أن بقاء املخلفات يف األرايض الزراعية يرعبنا بشكل كبري، متكنت بعض كتائب الثوار من الوصول إىل مكان القصف 

لجمع بقايا املخلفات وتفكيكها”.

تحدثت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان إىل السيد )نارص.ح( من أهايل بلدة مارع، كان شاهداً عىل القصف، وقد أفاد 

الشبكة بروايته عن قصف مدينة مارع:

“قرابة الساعة 5 عرصاً ألقت طائرة حربية قنبلة عنقودية عىل األرايض الزراعية شامل مدينة مارع، انفجرت القنبلة 

العنقودية قبل وصولها األرض بنحو 300 مرت، ونرشت عرشات القنيبالت الصغرية التي سقطت يف األرايض الزراعية، 

مخلفة ثالث إصابات عىل األقل، بعد أقل من ربع ساعة، ألقت الطائرة قنبلة عنقودية أخرى يف مكان قريب من مكان 

إلقاء األوىل عىل الطريق العام يف مدخل مدينة مارع الشاميل “الطريق املؤدية لبلدة تاللني” شاهدنا انفجار القنبلة 

العنقودية يف الهواء ونرشت عدداً من القنيبالت العنقودية الصغرية التي انفجر العرشات منها عند وصولها األرض، 

يف يوم الجمعة 2 أيار /2014 عاود الطريان الحريب استهدافه املزارع الشاملية ملدينة مارع، والطريق املؤدي لبلدة تلتلني 

عند املدخل الشاميل ملدينة مارع بقنبلتني عنقوديتني.

وثقنا يف هذا القصف مقتل 5 أشخاص وإصابة ما اليقل عن 23 آخرين.

أحد  مع  مقابلة  مع  العنقودية  القنابل  وبقايا  القصف  آثار  يوثق  فيديو 

املزارعني الذين شهدوا الحادثة يف املنطقة

http://www.youtube.com/watch?v=JKpF3wn8dio&fea

ture=youtu.be

مقطع فيديو يوثق إصابة مجموعة من األطفال نتيجة انفجار املخلفات العنقودية 

http://www.youtube.com/watch?v=NIxyrTmPe-U&feature=youtu.be

ما أدى إىل مقتل رجل من بلدة تل جبني، اسمه أحمد الحامدة فوراً، 

وسقوط نحو عرشين إصابة مختلفة تم إسعافها إىل مشفى مدينة مارع 

امليداين، تويف ثالثة أو أربعة منهم يف اليوم التايل متأثرين بجراحهم”

بعد تسعة أيام يف يوم األحد 11/أيار عاد طريان النظام السوري وقصف 

مدينة مارع بصاروخ يحتوي عىل ذخائر عقنودية.

https://www.youtube.com/watch?v=-BSFAw9sV9w&feature=youtu.be 
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الحادثة الخامسة: قصف مدينة تل رفعت يومي اإلثنين 19/ أيار/ 2014 ويوم الخميس 3 تموز/ 2014

تقع مدينة تل رفعت شامل مدينة حلب وعىل بعد 35 كم منها.

ألقى الطريان الحريب يوم اإلثنني 19/ أيار صاروخاً محمالً بالقنابل العنقودية عىل الحارة الرشقية من مدينة تل رفعت بالقرب 

من طريق مارع.

انفجرت اثنتني من مخلفات القصف تحديداً يف شارع »مكتبة الحكيم«، أدى ذلك إىل سقوط 4 جرحى من املدنيني، بينهم 

طفل عمره 14 سنة.

السيد )أحمد -ع( أحد سكان الحي، أفاد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بتفاصيل الحادثة:

ظهر يوم اإلثنني 19 أيار وقرابة الساعة الحادية عرشة والنصف صباحاً، كنت موجوداً أمام معرض سيارات حج حريتاين 

يف الحارة الرشقية من مدينة تل رفعت بالقرب من طريق مارع، كان الطريان يجول يف الريف الشاميل منذ الصباح، 

ومر فوق مدينة تل رفعت مرتني قبل تلك اللحظة لكنه مل يلقي أية قنابل، يف الساعة الحادية عرشة والنصف قامت 

طائرة حربية من طراز سوخوي بإلقاء قنبلة سقطت بشكل شاقويل لألسفل، انفجرت القنبلة يف الجو قبل أن تصل 

األرض بنحو 500 إىل 1000 مرت، ونرثت عدداً من القنيبالت الصغرية »أقدر عددها بنحو 50« انفجر نصفها تقريباً يف الجو 

قبل أن تصل األرض، لينتج عن انفجار كل منها يف الهواء سحابة دخان سوداء صغرية.

بعد ذلك سقطت القنيبالت الصغرية التي مل تنفجر فوق بيوت ويف شوارع الحارة الرشقية. أغلب القنيبالت سقطت 

عىل األسطحة، وانترشت حالة رعب بني األهايل واألطفال املوجودين هناك.

انفجار  عن  ناجمني  أنهام  بعد  فيام  علمت  متتالني،  انفجارين  سمعت  حتى  طويل  وقت  ييض  »مل  أحمد  يمُضيف 

مخلفات القصف العنقودي، وقد تسببوا بإصابة أربعة أطفال«.

وصل بعدها عنارص الكتيبة األمنية التابعة للجيش الحر يف تل رفعت ومتكنوا من جمع 17 قنيبالت صغرية وتفكيك 

صواعقها«

مقطع فيديو يمُظهر محاولة إسعاف أحد األطفال جراء إصابته بالقنابل العنقودية التي ألقيت عىل املدينة

http://youtu.be/Bcud0gYYVdY

أفادنا األهايل بحادثة أخرى مزعومة يف يوم الخميس 3/متوز حيث ألقى الطريان الحريب حاوية محملة بالقنابل العنقودية 

عىل البلدة، مل نسجل قتىل أو جرحى، مازال التحقيق جارياً يف هذه الحادثة للحصول عىل مزيد من املعلومات والتفاصيل.
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الحادثة السادسة: قصف حي بستان الباشا يوم األحد  1/ حزيران 

الحادثة السابعة: قصف حي بعيدين يوم الثالثاء 3/ حزيران 

يقع حي بستان الباشا يف القسم الشاميل من مدينة حلب.

بالذخائر  محمل  بصاروخ  املسلحة  املعارضة  سيطرة  تحت  الواقع  الباشا  بستان  حي  السوري  النظام  قوات  استهدفت 

العنقودية، سقط يف شارع مشفى الحميات، مل يسفر القصف عن إصابات يف صفوف املدنيني.

الباشا، فقد  فيها بقصف حي بستان  السوري  النظام  يقوم  التي  الثانية  أنها املرة  تؤكد  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة 

رصدنا استهدافه يوم الثالثاء 18/آذار.

استهدف الطريان الحريب حي بعيدين يف القسم الشاميل من مدينة حلب بالقنابل العنقودية التي سقطت تحديداً يف 

نزلة حي الهلك قرب نهاية حي بعيدين، سجلنا مقتل شخص وجرح ما اليقل عن 3 آخرين بسبب القصف.

كانت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان قد رصدت تعرض هذا الحي للقصف بالقنابل العنقودية يف يوم الثالثاء 18/ آذار من 

قبل الطريان الحريب، مل نسجل يف ذلك القصف سقوط قتىل أو جرحى.

السيد إبراهيم الحالق أحد سكان حي بستان الباشا أفاد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بروايته: 

»ظهر يوم األحد، ويف شارع مشفى الحميات سمعت صوت انفجار تبعه انتشار سحب دخانية صغرية عىل ارتفاع يقارب 

500 مرت، سقطت هذه القنيبالت يف  املنطقة القريبة من خط الجبهة بني حيي امليدان الذي يسيطر عليه النظام 

السوري وحي بستان الباشا الذي يسيطر عليه الثوار وهذه املنطقة خالية من املدنيني، ولذلك مل يسفر القصف عن 

إصابات مبارشة لكن أصيبت عرشات األبنية الضخمة التي دمر بعضها بفعل الرباميل املتفجرة«

الشبكة  أفاد  والذي  بعيدين  حي  سكان  أحد  الحموي  اإلله  عبد  السيد  مع  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  تحدثت 

بروايته عن الحادثة:

»قرابة الساعة الواحدة ظهراً كنت موجوداً يف شارع املغسلة يف حي بعيدين الواقع شامل مدينة حلب، سمعت 

الدخانية  السحب  من  مجموعة  فشاهدت  األعىل  إىل  نظرت  انفجار،  صوت  ذلك   تال  الحريب،  الطريان  تحليق  صوت 

البيضاء الصغرية، بعد ثوان بدأت أسمع أصوات انفجارات »غري كبرية« من املنطقة القريبة من نزلة الهلك يف نهاية 

حي بعيدين.

توجهت نحو مصدر الصوت، كان السكان واألطفال بحالة هلع.

ناتجة  أنها  بعد  فيام  وتبني  املباين،  أحد  سطح  عىل  تشتعل  النريان  شاهدت  لكن  الشارع،  يف  دمار  آثار  تظهر  مل 

عن اشتعال خزان مازوت نتيجة انفجار قنيبلة عنقودية صغرية قربه، بعد نحو 10 دقائق وصلت فرق الدفاع املدين 

بالبحث عن الجرحى، شاهدتهم يقومون بنقل ثالثة  واإلطفاء واإلسعاف، وبدأوا بعملهم، حيث بدأت فرق اإلسعاف 

جرحى، وقامت فرق الدفاع املدين بإخراج جثة رجل من سطح بناء كان موجوداً عليه وأدت إصابته بشظايا يف الصدر 

والرأس نتيجة انفجار قنيبلة قربه إىل استشهاده، إن املنطقة التي استهدفها القصف هي منطقة سكنية خالية من 

أي من النقاط العسكرية«
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الحادثة الثامنة: قصف الطريق الممتد من دوار الجندول في مدخل مدينة  حلب الشمالي ومشفى 

الكندي يوم الجمعة 27/ حزيران:

الحادثة التاسعة: قصف حي الهلك يومي الثالثاء 3/حزيران /2014 والخميس 17 تموز:

الحادثة العاشرة: قصف مدينة منبج يومي اإلثنين 14/ تموز، والخميس 21/ آب:

استهدفت قوات النظام السوري الطريق املمتد من دوار الجندول حتى مشفى الكندي بتسعة صواريخ محملة بالذخائر 

العنقودية سقطت جميعها ضمن أرايض زراعية.

يقع حي الهلك يف الشامل الرشقي ملدينة حلب.

يوم الخميس 17/ متوز ألقى الطريان الحريب صاروخاً محمالً بالقنيبالت العنقودية، استهدف جنوب حي الهلك عىل مقربة 

من حي بستان الباشا، أدى القصف إىل إصابة أكرث من عرشة مدنيني بينهم طفالن.

تقع مدينة منبج يف الريف الرشقي ملدينة حلب.

يف املرة األوىل التي استهدف فيها الطريان الحريب مدينة منبج يوم اإلثنني 14/متوز بحاوية محملة بالقنابل العنقودية مل 

يؤدي ذلك القصف إىل سقوط ضحايا أو جرحى، بحسب أهايل املنطقة.

انتشار  إىل  أدى  مام  العنقودية  بالقنيبالت  املدينة  استهداف  تم  حيث  آب   /21 الخميس  يوم  يف  تكررت  الثانية  الحادثة 

السورية لحقوق  الشبكة  السبع بحرات حتى كراج حلب، وقد وثقت  امتدت بني ساحة  املخلفات عىل مساحة واسعة  

اإلنسان مقتل 4 أشخاص بينهم 3 أطفال وجرح ما اليقل عن 10 آخرين.

مشفى  من  القريبة  العويجة  منطقة  يف  املوجودين  املسلحة  املعارضة  عنارص  أحد  النرص«  أبو  »ياسني  السيد 

الكندي، أفاد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بروايته:

»بدأ القصف مع حلول عرص يوم الجمعة حيث أطلقت قوات النظام 9 صواريخ عنقودية استهدفت الطريق الواصل 

بني مشفى الكندي ودوار الجندول الواقع يف مدخل حلب الشاميل، كنت موجوداً يف سياريت عىل مقربة من مكان 

القصف سمعت صوت فرقعة وانفجارات متتالية، وانترشت عرشات السحب الدخانية الناتجة عن انفجار املخلفات.

مل يؤدي القصف إىل إصابة أحد، و لكن املخلفات التي انترشت يف األرايض الزراعي عىل نطاق 3 كم تقريباً«

السيد براء حامدة من سكان حي الهلك تحدث إىل الشبكة السورية لحقوق اإلنسان عن مشاهدته يف القصف الذي 

تعرض له الحي:

»قرابة  الساعة الثانية عرشة ظهراً كانت طائرة حربية تحلق فوق مثلث الراعي وهي منطقة ندعوها ساحة الكراجات 

وسط حي الهلك ثم أطلقت صاروخاً سقط  جنوب الحي، لكن قبل  وصول الصاروخ إىل األرض انفجر يف الهواء ونرث 

عدداً كبرياً من القنيبالت العنقودية التي انفجر بعضها يف الهواء، ووصل بعضها اآلخر ليسقط عىل األبنية السكنية 

الحي  سكان  من  عرشة  بإصابة  تسببت  العنقودية  القنيبالت  هذه  انفجار  نتيجة  متتالية  انفجارات  حصلت  والشوارع، 

بينهم طفل وطفلة بعمر نحو سبع سنوات، قام الجوار من السكان بإسعافهم إىل املشايف«

أفادنا بعض األهايل من حي الهلك أيضاً بتعرض الحي للقصف بصاروخ محمل بالذخائر العنقودية من راجمة صواريخ 

يوم الثالثاء 3/حزيران، مل تتمكن الشبكة السورية لحقوق اإلنسان حتى اللحظة من التحقق من الحادثة املزعومة، 

والحصول عىل الروايات والصور التي تؤيدها.
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السيد جميل خلف من سكان حي الهوارنة يف مدينة منبج، أفاد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

»كنت موجوداً يف شارع الفرن بحي الهوارنة قرابة الساعة الرابعة عرصاً يوم الخميس وكان الطريان الحريب يحلق فوق 

سامء املدينة تال ذلك صوت انفجار نتج عن قصف حاضنة محملة بالقنيبالت الصغرية التي انفجر بعضها يف السامء 

وبعضها اآلخر انترش عىل مساحة تتعدى ال 2 كم مربع، تكرر أمر االنفجار مرة ثانية حيث سمعت من جديد صوت 

انفجار يف السامء تلته أصوات طقطقة عىل شكل انفجارات صغرية، كانت االنفجارات ترتك سحابة دخان بيضاء صغرية 

تخرج من بني األبنية السكنية، حيث تسقط القنابل التي تبني أنها من نوع القنابل العنقودية.

بدأت فرق اإلسعاف والدفاع املدين بإسعاف الجرحى، كان هناك أكرث من 10 جرحى إضافة إىل 4 شهداء«

كام سجلنا قيام النظام السوري باستهداف عدة مناطق في محافظة حلب التي هي األكثر تضرراً في سوريا من حيث حجم 

وغزارة استخدام الذخائر العقنودية:

• صاروخان محمالن بالذخائر العنقودية عىل منطقة الوضيحي يف ريف حلب الجنويب يوم األحد 13/ نيسان /2014

• صاروخ محمل بالذخائر العنقودية يف منطقة عني التل يف شامل مدينة حلب قرب حي بستان الباشا يوم السبت 5 متوز/ 

2014

• 3 صواريخ محملة بالقنابل العنقودية أيام األحد 6 نيسان واألربعاء 4حزيران والجمعة  4 متوز يف منطقة سد الشهباء.

• صاروخ محمل بالقنابل العنقودية عىل حي اللريمون قرب فرع املخابرات الجوية يوم األربعاء 16 متوز/ 2014

• صاروخ محمل بالذخائر العنقودية عىل حي امليرس يوم الثالثاء 5 آب/ 2014.

تعرضت محافظة حامه للقصف باألسلحة العنقودية ما اليقل عن 17 مرة، أغلبها يف مدينة كفرزيتا التي تم استهدفها مبا 

اليقل عن 11مرة، يف حني سجلنا استهداف منطقة عقريبات ثالث مرات.

تسببت تلك الهجامت بحسب فريق توثيق الضحايا يف الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مبقتل  16 شخص بينهم 8 أطفال 

وسيدتان، إضافة إىل إصابة قرابة 35 آخرين.

املعارضة  سيطرة  تحت  تقع  وهي  مرتاً  كيلو   35 عنها  وتبعد  حامة  مدينة  من  الغريب  الشامل  إىل  كفرزيتا  مدينة  تقع 

املسلحة منذ بداية عام 2013.

قصفت قوات النظام السوري مدينة كفرزيتا الواقعة يف ريف حامة الغريب مبا اليقل عن مثانية صواريخ عنقودية:

صاروخني عنقودين يوم الثالثاء 25/ آذار استهدفا األحياء السكنية يف مدينة كفرزيتا 

صاروخ عنقودي يوم الجمعة 28/ آذار استهدف األحياء السكنية يف مدينة كفرزيتا

صاروخ عنقودي يوم السبت 29/ نيسان استهدف األحياء السكنية يف مدينة كفرزيتا.

صاروخني عنقودين يوم الثالثاء 1/ نيسان استهدفا األرايض الزراعية بني مدينتي كفرزيتا ومورك يف ريف حامة. 

صاروخ عنقودي يوم الخميس 10/ نيسان استهدف األرايض الزراعية يف كفرزيتا يف الجهة الرشقية من املدينة. 

صاروخ عنقودي يوم الجمعة 11/ نيسان استهدف وسط مدينة كفرزيتا. 

ثالثة صواريخ عنقودية يوم السبت 12/ نيسان استهدفت وسط مدينة كفرزيتا. 

أ: محافظة حماه:

الحادثة االولى: قصف مدينة كفرزيتا 
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املدنيني  والنشطاء  األهايل  من  عدد  بحسب  العسكري،  حامة  مطار  يف  إطالق  محطة  من  إطالقها  يتم  الصواريخ   

والعسكريني يف املدينة، تسببت تلك الهجامت بحسب فريق توثيق الضحايا يف الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مبقتل 

ما اليقل عن 5 أشخاص بينهم طفلني، وبينهم شخص من ذوي االحتياجات الخاصة، كام سجلنا إصابة عرشة آخرين.

تسبب القصف الكثيف بالذخائر العنقودية والغازات السامة عىل مدينة كفر زيتا إىل نزوح 85% من سكانها.

يف يوم الخميس 18/أيلول/ 2014 قصف الطريان الحريب صاروخاً 

عنقودياً عىل املدينة سقط عىل األرايض الزراعية شامل وغرب 

املدينة، مل نسجل أية ضحايا أومصابني.

بها  قصفت  التي  العنقودية  القنابل  حاضنة  يصور  فيديو  مقطع 

املدينة 

http://youtu.be/SXo4jPOv7C4

تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع أحد النشطاء املحليني يف املدينة، ويدعى أمري وأفاد الشبكة بروايته 

عن قصف املدينة بالقنابل العنقودية:

»يوم الثالثاء 1 نيسان ونحو الساعة الثامنة صباحاً شاهدت قصف قوات النظام للمدينة بصاروخني عنقوديني، القصف 

استهدف مركز املدينة وأدى الستشهاد شخص مختل عقلياً وجرح 5 أشخاص.

أصبح قصف الصواريخ العنقودية شبه يومي يف الفرتة األخرية، فأثناء أسبوع تقريباً تعرضنا للقصف أكرث من 4 مرات 

الحر  الجيش  أن معظم عنارص  الحر حيث  الجيش  فيها  يوجد  التي ال  أحياء املدينة  القصف  ويف كل مرة يستهدف 

موجودون عىل أطراف املدنية، أصبحنا نخىش التجول داخل املدينة من كرثة املخلفات العنقودية«

يف يوم األربعاء 30/ متوز/ 2014 قصفت املدينة أيضاً بالقنابل العنقودية، لكن هذه املرة قصفت عن طريق الطريان 

الحريب، الذي ألقى حاضنات تحوي القنابل العنقودية مستهدفاً الحارة الرشقية يف املدينة، سجلنا إصابة ما اليقل عن 

10 أشخاص كلهم مدنيون.

محمد العبد الله أحد سكان مدينة كفرزيتا أفاد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بروايته حول هذه الحادثة:

العنقودية  بالقنابل  القصف  الحريب عىل مدينة كفرزيتا وتركز  الطريان  أغار  األربعاء  الثانية من ظهر  الساعة  »قرابة 

عىل الحارة الرشقية منها، كانت الطائرات تلقي بحاضنات تحوي عدداً كبرياً من القنابل الصغرية، بعضها كنا نشاهده 

ينفجر يف الهواء، بعضها اآلخر كان يخرتق سطوح املنازل وقد ترافق القصف العنقودي مع إطالق صواريخ فراغية«

حسن أحد سكان مدينة كفرزيتا أخرب الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

أحياء سكنية  تتجاوز أسبوعاً، جميعها استهدفت  بأكرث من 6 صواريخ عنقودية خالل مدة ال  النظام  »قصفتنا قوات 

وسط املدينة، الصواريخ تنطلق من مطار حامة العسكري وتنترش مخلفاتها عىل كامل مساحة الحي، خرباء كتيبة 

عملهم  أثناء  منهم  اثنان  استشهد  حيث  املخلفات،  هذه  من  التخلص  مسؤولية  يتولون  الحر  الجيش  يف  الهندسة 

بسبب عدم امتالكهم الخربة الالزمة، كام جرح أكرث من ثالثة آخرين منذ بدء عملهم عىل تفكيك املخلفات، جميعهم 

من أبناء البلدة«

http://youtu.be/SXo4jPOv7C4 
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مقطع فيديو يظهر مجموعة من املخلفات التي تركتها األسلحة العنقودية داخل املدينة

http://youtu.be/0fUcA2LZQng

صور تظهر مخلفات القنابل العنقودية داخل مدينة كفرزيتا:



      www.sn4hr.org                                                                                              info@sn4hr.org

14

الحادثة الثانية: قصف قرية الدهش يوم الخميس 10/ تموز:

تتبع قرية الدهش لناحية السعن يف ريف حامة الرشقي.

استهدفت قوات النظام السوري قرية الدهش الواقعة تحت سيطرة املعارضة املسلحة  بصاروخني محملني بالذخائر 

العنقودية سقطا عىل األطراف الرشقية للقرية، وذلك يف يوم الخميس 10/متوز.

 السيد وليد من أبناء منطقة السعن بريف حامة الرشقي أفاد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بروايته عن تفاصيل 

القصف الذي تعرضت له القرية:

»مساء يوم الخميس يف العارش من متوز شهدت املنطقة معركة تحرير الرهجان بني عنارص من الجيش الحر و 

قوات النظام، كان ذلك قرابة الساعة الحادية عرش ليالً تبع ذلك إطالق  صاروخني محملني بالقنابل العنقودية، كان 

ذلك نتيجة تخوف النظام من هجوم محتمل للجيش الحر عىل منطقة السعن أيضاً.

 الصاروخني الذين سقطا عىل حدود القرية لهام شكلني مختلفني، نعتقد أنهام تم إطالقهام من راجمة صواريخ، 

جسمي  ألن  وذلك  سقوطهام  قبل  الجو  يف  انفجرا  أنهام  تبني  التايل،  اليوم  يف  القصف  مكان  إىل  توجهت  وعندما 

الصاروخني موجودان رشق القرية بينام توجد املخلفات غريب القرية ومعظم هذه املخلفات منفجرة ومتوزعة عىل 

مساحة شاسعة.

قرية دهش خالية من السكان متاماً ويوجد فيها عنارص مقاتلة من املعارضة املسلحة بشكل مؤقت أثناء حصول 

اشتباكات لذلك مل يؤدي القصف إىل أية إصابات مبارشة«

مقاطع فيديو تصور بقايا القنابل العنقودية عرث عليها األهايل يف 

قرية الدهش 

http://youtu.be/YcOMvl2Ugs0

http://youtu.be/YSv9udDJ6gg

http://youtu.be/x-exD_NPaR4

http://youtu.be/YcOMvl2Ugs0 
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الحادثة الثالثة: قصف بلدة معرزاف في ريف حماة الغربي يوم الجمعة 1/ آب:

تقع بلدة معرزاف يف الغرب من مدينة حامة.

الغربية،  معرزاف  بلدة  بساتني  أحد  عىل  عنقودية  ذخائر  يحمل  صاروخاً  السوري  للنظام  التابع  الحريب  الطريان  ألقى 

انترشت مخلفات الصاروخ بشكل شاسع يف البلدة، تسبب لعب األطفال بتلك املخلفات مبقتل ما اليقل عن 11 شخصاً 

األشخاص بسبب مخلفات  األفظع ملقتل عدد كبري من  الحادثة  كانت هذه  واحدة،  عائلة  أطفال وسيدتان من   6 بينهم 

الذخائر العنقودية.

أبو وسام الحموي من سكان بلدة معزراف أفاد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بروايته عن الحادثة:

» بلدة معرزاف بلدة رزاعية محاطة بالحواجز والقطع العسكرية وال تواجد فيها ألي عنرص مسلح من الجيش الحر , 

يوم الجمعة وقرابة الساعة السابعة صباحاً سقط صاروخ عىل املزراع الغربية يف البلدة، كان الصاروخ محمالً بقنيبالت 

صغرية ومل تنفجر، بعد ذلك  قام عدد من األطفال بإحضار ثالث قنيبالت منها إىل الحي الرشقي الجنويب لبلدة معرزاف 

حيث يسكنون من أجل اللعب بها، مل يكن يدرك هؤالء األطفال ما نوع تلك القنابل ومدى خطورتها، بعد نحو 3 ساعات 

انفجرت إحدى القنابل يف الحي أثناء عبث األطفال بها، وقتل عىل الفور 7 مدنيني، وبعدها بنحو ساعة قتل 4 آخرين 

متأثرين بجراحهم ليصل عدد الضحايا حينها إىل 11 مدنياً.

األطفال  أحد  مع  مقابلة  بإجراء  وقاموا  البلدة،  لهم  تابع  إعالمي  فريق  مع  النظام  قوات  اقتحمت  نفسه  اليوم  ويف 

أحد عنارص  قنبلة وضعها  انفجار  ناتج عن  القرية  الذي حدث يف  االنفجار  أن  يومها  الحديث  البلدة وأجربوه عىل  من 

املجموعات املسلحة اإلرهابية.

عدد كبري من سكان البلدة شاهدوا الطريان الحريب عندما قصف الصاروخ عىل بساتني القرية، ويستطيعون جميعاً 

التحدث إليكم«.

الناشط املحيل أحمد كان شاهداً عىل حادثة القصف الذي تعرضت له البلدة:

»انفجر الصاروخ الذي ألقته الطائرة الحربية وسط البلدة وانفجرت بعض القنيبالت العنقودية وتسببت بأرضار بسيطة 

يف بعض املنازل، والحمد لله مل يمُصب أحد من أهايل القرية، ال سيام أن البلدة باتت شبه خالية من سكانها بعد نزوح 

معظم املدنيني منها، حاولت الوصول إىل مكان القصف من أجل التصوير وإرسال الصور، مل أمتكن من ذلك حتى اآلن 

بسبب منع تنظيم داعش أي أحد من التصوير«

أصدرت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تقريراً وثقت فيه تعرض البلدة لحاالت استهداف مامثلة يف يومي اإلثنني 17/

شباط والجمعة 14/آذار.

الحادثة الرابعة: قصف بلدة عقيربات يوم األربعاء 6/ آب:

الحادثة الخامسة: قصف بلدة أرزة يوم الجمعة 15/ آب:

تقع بلدة عقريبات يف الريف الرشقي ملحافظة حامة 

استهدف الطريان الحريب التابع للنظام السوري وسط بلدة عقريبات الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش بصاروخ يحمل 

ذخائر عنقودية.

بعد أن سيطرت املعارضة املسلحة عىل البلدة الواقعة يف ريف حامة الشاميل، قام الطريان الحريب يف يوم الجمعة 15/

آب بقصفها بصاروخ يحتوي عىل قنيبالت عنقودية.
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الحادثة السادسة: قصف بلدة عقرب يوم الجمعة 22/ آب:

حوداث مازالت قيد التحقق في محافظة حماة:

الحادثة األولى: قصف مدينة خان شيخون في ريف ادلب 

قامت مدفعية النظام السوري املرتكزة عند حاجز مؤسسة املياه بقصف بلدة عقرب بقنابل تحتوي قنيبالت عنقودية، 

الخزانات، وقد سجلنا إصابة شخص واحد بسبب نزوح  البلدة، وبشكل خاص حي  أحياء يف  القصف عدة  وقد استهدف 

أغلب سكان البلدة.

ورد إىل الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مزاعم عن استخدام األسلحة العنقودية يف منطقة قرى الزوار، و زور النارصية 

يوم  الرشقي  الريف  يف  قسطل  قرية  تعرضت  وأيضاً  آب،   /14 الخميس  يوم  يف  وذلك  حامة،  ملدينة  الشاميل  الريف  يف 

التحقق من ذلك ومل يردها صور أو  السبت 9/ آب للقصف بأسلحة تحتوي عىل ذخائر عنقودية، مل تتمكن الشبكة من 

مقاطع فيديو تؤكد القصف لكون املناطق املذكورة سابقاً هي مناطق اشتباكات وال وجود لناشطني محليني أو إعالميني 

فيها، كام هجرها أغلب أهلها، ومل نتمكن من الوصول إليها أيضاً.

رصدت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان قيام قوات النظام السوري بقصف محافظة إدلب عرب الذخائر العنقودية مبا اليقل 

11 مرة، نالت خان شيخون النصيب األكرب حيث قصفت 4 مرات بينام تم استهداف كل من مدينتي رساقب ومعرة  عن 

النعامن مرتني.

طفل  بينهم  أشخاص   7 مقتل  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  يف  الضحايا  توثيق  فريق  بحسب  الهجامت  هذه  خلفت 

وسيدة وجرح ما اليقل عن 55 آخرين.

تبعد مدينة خان شيخون مسافة 35 كم عن مدينة حامة و 70 كم عن مدينة إدلب، تعرضت مدينة خان شيخون للقصف 

باألسلحة العنقودية 4 مرات منذ بداية عام 2014.

قام الطريان املروحي بإلقاء حاويات محملة بالقنابل العنقودية أيام األربعاء 19 شباط/ 2014 واألحد والثالثاء 23 و 25 آذار عىل 

التوايل.

كام استهدفت قوات النظام املدينة يف يوم الخميس 15/ أيار بصاروخ أرض أرض يحمل ذخائر عنقودية، مصدر اإلطالق 

كان مطار حامة العسكري .

متكن فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من توثيق مقتل 4 أشخاص بينهم سيدة، إضافة إىل إصابة ما اليقل عن 20 

شخصاً بجروح.

تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد »حكم أبو ريان« وهو ناشط إعالمي محيل من بلدة عقرب:

»صباح يوم الجمعة بدأ حاجز مؤسسة املياه التابع لقوات النظام واملوجود عىل أطراف مدينة الحولة بقصف بلدة 

عقرب باستخدام القنابل العنقودية.

شاهدنا القنابل تنفجر يف السامء وتخرج منها قنابل أصغر تنترش عىل مساحة واسعة، استهدف القصف عدة أحياء 

يف البلدة منها حارة الخزانات، مل يكن بإمكاين إحصاء عدد القذائف بدقة، القصف كان متواتراً وكان الفاصل الزمني بني 

القذيفة واألخرى ما يقارب الربع ساعة«.

ت: محافظة ادلب 
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السيد عثامن ناشط محيل يف مدينة خان شيخون أفاد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

»ازدادت وترية القصف علينا باستخدام القنابل العنقودية منذ بدء معركة تحرير خان شيخون يف منتصف شهر شباط 

2014، أكرث من 90% من حوادث القصف تستهدف أحياء سكنية ال تواجد للجيش الحر فيها عىل اإلطالق، لقد أصبحت 

الحياة خطرة يف املدنية لألطفال وللجميع«.

محمد سلوم ناشط إعالمي من مدينة خان شيخون، تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان معه: 

»بتاريخ 19 شباط كان القصف يتم من الطريان املروحي وانتقل بعدها النظام لقصفنا بصواريخ تحمل قنابل عنقودية 

من طراز أرض أرض، ويف يوم 25 آذار استهدف النظام أحد األحياء السكنية بصاروخ عنقودي أدى الستشهاد 4 أشخاص 

وجرح أكرث من 20 آخرين، ولقد شاهدت القصف بنفيس«.

صورة تظهر الصاروخ الذي استهدف املدينة وهو صاروخ أرض أرض محمل بالقنابل العنقودية:

الحادثة الثانية: قصف مدينة سراقب في ريف إدلب يوم األحد والجمعة 13 و18/ نيسان

الحادثة الثالثة: قصف معرة النعمان يوم الخميس 22/ أيار/ 2014 والجمعة 12/ أيلول:

تقع مدينة رساقب يف الجنوب الرشقي من مدينة إدلب.

الغريب  الواقع يف شاملها  أحياء مدينة رساقب  أحد  نيسان  األحد 13/  يوم  السوري  للنظام  التابع  الحريب  الطريان  قصف 

بقذيفة عنقودية، سجلنا مقتل شخص وإصابة ما اليقل عن 7 آخرين، بسبب ذلك القصف.

الزراعية،  األرايض  القصف  نيسان، استهدف   18 بتاريخ  أيام وقصف املدنية مرة أخرى  الحريب بعد خمسة  الطريان  عاد 

وسلجنا إصابة سيدتني كانتا تعمالن يف األرايض الزراعية.

تقع مدينة املعرة جنوب محافظة إدلب.

قصفت الطائرات الحربية التابعة للنظام السوري يوم الخميس 22/ أيار صاروخاً محمالً بالقنابل العنقودية استهدف الحي 

الغريب يف املدينة، سجلنا سقوط طفل وأكرث من 10 جرحى، بسبب القصف.
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يقول هاين - وهو ناشط إعالمي من مدينة معرة النعامن- للشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

»قرابة الساعة الواحدة ظهراً من يوم 22/ أيار حلق الطريان املروحي فوق سامء املدينة، ثم ألقت الطائرة صاروخاً 

يحمل قنابل عنقودية، استهدفت حياً سكنياً يقع غرب املدينة.

مل يتسبب الصاروخ بإحداث دمار كبري يف املنطقة، لكن املخلفات التي تركها انترشت عىل مساحة كبرية من الحي، 

وتسبب يف سقوط شهداء وجرحى«.

أيلول   /12 الجمعة  يوم  يف  عاد  الحريب  الطريان  بأن  اإلنسان،  لحقوق  السورية  الشبكة  املدنية  من  أهايل  عدة  أخرب  وقد 

وقصف غرب املدينة بصاروخ محمل بالقنابل العنقودية، مل نسجل ضحايا إثر القصف.

الحادثة الرابعة: قصف قرية كفرومة يوم السبت 28/ حزيران

الحادثة الخامسة: قصف قرية كفرسجنة يوم اإلثنين 7/ تموز:

تتبع قرية كفرومة منطقة معرة النعامن يف محافظة إدلب.

قصف الطريان الحريب من طراز سوخوي التابع للنظام السوري قرية كفرومة بصاروخني عنقوديني، األول استهدف جهة 

الجنوب واآلخر وسط القرية، استطعنا تسجيل إصابة ما اليقل عن 15 شخص إثر ذلك القصف.

الجنوب  إىل  وتقع  النعامن  معرة  مدينة  كفرسجنة  قرية  تتبع 

التابع للنظام السوري قرية  الغريب منها، قصف الطريان الحريب 

نسجل  مل  متوز،   /7 اإلثنني  يوم  العنقودية،  بالقنابل  كفرسجنة 

سقوط ضحايا إثر القصف.

ألقاها  التي  العنقودية  القنابل  فوارغ  بعض  يصور  فيديو  مقطع 

الطريان الحريب عىل قرية كفرسجنة

http://www.youtube.com/watch?v=HnL0F7w2_

r4&feature=youtu.be

تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع الناشط اإلعالمي فادي ياسني:

»بدأ النظام السوري صباح يوم السبت باستهداف القرية بالرباميل املتفجرة، وتال ذلك قصفها باألسلحة العنقودية 

حيث استهدف الصاروخ األول جبهة قتال بني النظام والجيش الحر من جهة معسكر الحامدية،  بينام سقط الصاروخ 

الثاين وسط القرية، انترشت القنابل العنقودية عىل مساحة واسعة وأدت إىل إصابات عديدة يف صفوف املدنيني«.

http://www.youtube.com/watch?v=HnL0F7w2_r4&feature=youtu.be 
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الحادثة السادسة: قصف مدينة سرمدا يوم الجمعة 1/ آب:

محافظة  من  الشاميل  القسم  يف  رسمدا  بلدة  تقع 

السوري  للنظام   التابع  الحريب  الطريان  قصف  إدلب، 

مام  العنقودية  بالذخائر  محمل  بصاروخ  رسمدا  بلدة 

كبرية  مساحة  عىل  العنقودية  املخلفات  النتشار  أدى 

شخص  مقتل  سجلنا  الدانا،   – رسمدا  طريق  عىل 

وإصابة 5 آخرين، إثر ذلك القصف.

باألسلحة  القصف  صور تظهر بعض املصابني بسبب 

العنقودية عىل مدينة رسمدا
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السيد »رشيف عبد الرحمن الشيخ« من سكان بلدة رسمدا أفاد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بروايته عن تفاصيل 

القصف الذي تعرضت له البلدة:

»قرابة الساعة الرابعة عرصاً أطلقت طائرة حربية صاروخاً يحتوي قنابل عنقودية انفجر يف السامء وانترشت القنيبالت 

العنقودية من داخله، وبدأت تسقط عىل مساكن املدنيني، أكرث من 30 قنيبلة انفجرت يف مساحة كبرية جداً امتدت 

يف املنطقة املقابلة لكازية »قدور« عىل طريق رسمدا_الدانا  حيث تساقطت القنابل عىل األرايض الزراعية واملباين 

السكنية وعىل األوتسرتاد، كام متكنا من إحصاء قرابة 20  قنيبلة بقيت دون أن تنفجر.

بدأت الحرائق تشتعل وبدأنا بإسعاف الجرحى، ثم حرض رجال اإلسعاف والدفاع املدين، وأخمدوا النريان، وأسعفوا 

الجرحى، أدى القصف إىل مقتل شخص يدعى »متيم حبل« من بلدة حزانو إضافة إىل 5 إصابات بعضها حرجة ».

ث: محافظة درعا:

لها  البلد كان  العنقودية تسع مرات منذ بداية عام 2014، درعا  النظام السوري محافظة درعا باألسلحة  استهدفت قوات 

النصيب األكرب، حيث تم استهدافها 4 مرات عىل األقل، بينام تم استهداف مدينتي جاسم وداعل مرتني، تسببت تلك 

الهجامت بحسب فريق توثيق الضحايا يف الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مبقتل شخصني أحدهام طفلة، وإصابة ما 

اليقل عن 40 آخرين.

تعرضت درعا البلد للقصف باألسلحة العنقودية ما اليقل عن 4 مرات منذ بداية عام 2014، سجلنا وقع ما اليقل عن 10 إصابات 

خلفتها تلك الهجامت.

يف منتصف شهر شباط أثناء اشتباكات بني قوات النظام السوري وكتائب املعارضة املسلحة بالقرب  القصف األول: 

من سجن عرز وصوامع الحبوب، قامت قوات النظام السوري بقصف منطقة االشتباك بقذيفة محملة بذخائر عنقودية، 

مل نسجل وقوع إصابات.

القصف الثاني: يف يوم الخميس 15/ أيار قصفت قوات النظام السوري حي املنشية بصاروخ محمل بالقنابل العنقودية، 

الحي  بقصف  النظام  قوات  تكتف  كتائب املعارضة املسلحة، ومل  بينها وبني  دارت  إثر معارك  منه  انسحابها  بعد  وذلك 

املذكور بل استهدفت األحياء السكنية املجاورة له كحي العباسية ومنطقة محيط الجمرك القديم.

القصف الثالث: يف يوم اإلثنني 2/ حزيران قصفت قوات النظام السوري حي البحار الواقع جنوب درعا البلد بقذيفة محملة 

بالقنابل العنقودية، مل نسجل سقوط قتىل أو جرحى.

القصف الرابع: يف يوم الثالثاء 3/ حزيران قصفت قوات النظام السوري حي األربعني بقذيفة محملة بقنابل عنقودية، 

وكان ذلك بالتزامن مع قيام النظام السوري إجراء انتخابات الرئاسية.

الحادثة األولى: قصف درعا البلد:

إحدى  عن  بروايته  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  أفاد  درعا،  مدينة  سكان  من  محيل  إعالمي  ناشط  ف(  )محمد. 

الحوادث التي عاينها بنفسه«.

قذيفة  من  العنقودية  باألسلحة  للقصف  البحار  حي  تعرض  ظهراً  الواحدة  الساعة  وقرابة  حزيران  من  األول  »اليوم 

الحي ولقد شاهدتها بعيني ومتكنت من  العنقودية والتي انترشت مخلفاتها عىل مساحة كبرية يف  بالقنابل  محملة 

تصويرها أيضاً.

العنقودية  بالقذائف  األربعني  حي  قصف  االنتخابات  مبرسحية  النظام  قيام  وأثناء  من حزيران  الثاين  التايل،  اليوم  يف 

أيضاً، ماهذه االنتخابات؟«
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القصف  اإلنسان عن حوادث  السورية لحقوق  الشبكة  النشطاء املحليني يف املدينة تحدث إىل  أحد  السيد محمد 

باألسلحة العنقودية: 

»قصف النظام حي املنشية وحي العباسية، ومحيط جمرك درعا القديم يف 15/ أيار، وذلك أثناء معركة تحرير حي 

املنشية من قبل كتائب الجيش الحر، يبدو أن القصف كان من مدفعية ثقيلة وانترشت مخلفات هذه القنابل يف هذه 

األحياء بكثافة وخاصة املزراع املحيطة بحي املنشية وحي سجنة.

تكرر القصف بالذخائر العنقودية يف شهر حزيران عىل حي األربعني، وأدى هذا القصف إىل إصابة أكرث من 5 جرحى«.

القصف  بها  تسبب  التي  العنقودية  املخلفات  يصور  فيديو  مقطع 

العنقودي 

http://www.youtube.com/watch?v=TWUDv6H7Gqo

صور تظهر بقايا املخلفات العنقودية يف مدينة درعا 

الحادثة الثانية: قصف مدينة جاسم يوم األربعاء 7 /أيار والجمعة 16/ أيار:

تقع مدينة جاسم يف الشامل الغريب من محافظة درعا، تعرضت مدينة جاسم يوم األربعاء 7 أيار للقصف بصاروخ عنقودي 

من قبل قوات النظام السوري، سجلنا مقتل طفلة، وإصابة 8 أشخاص بجروح بينها حالة حرجة.

السيد »ماهر سعيد« من سكان مدينة جاسم أفاد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بروايته عن القصف الذي تعرضت 

له املدينة:

»قرابة الساعة الخامسة مساًء كنت يف فناء بيتي عندما سمعت أصوات انفجارات تشبه الفرقعة النارية وكان صوتها 

يعلو و يعلو، عرفت فيام بعد بأنها قنابل عنقودية ألن مدينتي قمُصفت بهذا النوع من القنابل أكرث من مرة كان مكان 

سقوطها قريباً جداً من منزيل، ركضتمُ باتجاه مكان القصف عندما وصلت رأيت طفالً وطفلة، ورجالً كبرياً يف السن 

عىل الرصيف مصابون يف معظم أنحاء أجسادهم والدماء تغطي معامل وجوهم وعرفت ممن وجدتهم قبيل يف املكان 

أنه تم إسعاف 6 أشخاص آخرين من الحي نفسه.

»لقد كانت مشاهد الدم واألشالء واألطفال الجرحى والشهداء مؤملة للغاية، وانترش خرب بني أهايل الحي أن الطفلة 

املصابة قد فارقت الحياة يف املشفى متأثرة بإصابتها«.

http://www.youtube.com/watch?v=TWUDv6H7Gqo 
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التي  العنقودية  القنابل  بعض  يظهر  فيديو  مقطع 

-17 بتاريخ  جاسم  مدينة  عىل  الحريب  الطريان  ألقاها 

 2014-5

القصف الثاني: يف يوم الجمعة 16/ أيار، قصفت الطائرات الحربية التابعة للنظام السوري املدينة بصاروخ محمل بالقنابل 

العنقودية، وذلك يف أثناء قيام األهايل بإسعاف املصابني الذين سقطوا إثر قصف الطائرات الحربية نفسها لعدة قنابل 

برميلية قبل أن تتبعها بصاروخ يحتوي ذخائر عنقودية لتوقع مزيداً من القتىل والجرحى، سجلنا إثر القصف العنقودي 

وحده مقتل شخص وإصابة 6 آخرين.

السيد »أبو مهجر« أحد سكان مدينة جاسم أفاد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بروايته:

هدير  صوت  سمعت  عندما  للمدينة،  العامة  الساحة  يف  كنت  الجمعة  يوم  يف  عرش صباحاً  الحادية  الساعة  »قرابة 

طائرة حربية، ثم أصوات انفجارات كثيفة جداً دون فواصل زمنية مع سامع أصوات اصطدام شظايا أو قطع معدنية، 

شاهدت بقايا الصاروخ الذي استهدفنا، كان مليئاً بقنيبالت صغرية.

قمنا  بعدها  امليدانية،  املشايف  أحد  إىل  نقل  وقد  صديقي،  الجرحى  بني  من  كان  الجرحى،  بنقل  السيارات  بدأت 

بإسعافه إىل األردن، استشهد صديقي يف اليوم التايل متأثراً بجراحه، لن ننىس مافعلوه بنا«.

http://youtu.be/pI7X5qh8Cyc 
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الحادثة الثالثة: قصف مدينة إنخل يوم الخميس 7/ آب:

تقع مدينة إنخل شامل غرب مدينة درعا، استهدفت قوات النظام السوري الحي الجنويب يف مدينة إنخل يف ريف درعا بأكرث 

من عرشة صواريخ محملة بالذخائر العنقودية، وذلك باستخدام راجامت الصواريخ املتمركزة يف الفرقة الرابعة يف مدينة 

الصنمني، سجلنا سقوط ما اليقل عن 10 مصابني إثر ذلك القصف. 

صورة لصاروخ عنقودي مل ينفجر عىل مدينة إنخل 

تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع »أبو املجد الحوراين« أحد شهود العيان،  والذي أفاد الشبكة بروايته 

عن القصف الذي تعرضت له املدينة:

مدينة  املتفجرة  بالرباميل  السوري  النظام  لقوات  التابع  املروحي  الطريان  قصف   ، عرصاً  الرابعة  الساعة  »قرابة 

عىل  بعضها  سقط  حيث  الصوراريخ،  راجامت  من  عنقودية  صواريخ   10 نحو  سقوط  القصف  ذلك  مع  وتزامن  إنخل، 

الحي الجنويب وبعضها سقط عىل وسط املدينة، وبدأت عرشات القنيبالت التي تناثرت يف أماكن متفرقة من األحياء 

باالنفجار مسببة الرعب بني األهايل وجرح 10 أشخاص عىل األقل، تم إسعافهم للمشفى امليداين بإنخل، كام ترضر 

عدد من األبينة.

الحمد لله مل يؤدي القصف إىل سقوط  شهداء ألن معظم األهايل نزحوا منها منذ مدة نظراً لتعرضها للقصف اليومي 

املستمر، كذلك كانت الشوارع شبه خالية من املارة.

هذه هي املرة الخامسة أو السادسة التي تقصف فيها مدينة إنخل بالصواريخ العنقودية، نعتقد أن القصف يأيت من 

مقر الفرقة التاسعة مبدينة الصنمني ومن كتيبة السحيلية جنويب املدينة«.
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الحادثة الرابعة: قصف مدينة داعل يوم السبت 23/ آب ويوم الجمعة 12/ أيلول:

الحادثة األولى: قصف بلدة المليحة يوم الجمعة/ 4 نيسان:

تقع مدينة داعل شامل محافظة درعا، سجلنا حادثة القصف األوىل عىل املدينة يف يوم السبت 23/آب حيث قصفت قوات 

النظام السوري مدينة داعل بريف درعا بالقنابل العنقودية من املدفعيات املتمركزة بالقرب من املدينة، ومن منطقة تل 

حمد، ومن تجمعات قوات النظام السوري يف بلدة خربة غزالة، مل نسجل أي قتىل أو جرحى فقد نزح أغلب أهايل املدينة، 

اقترصت األرضار عىل الجوانب املادية فقط.

داعل  مدرسة  عند  سقطت  عنقودية  بقذيفة  للقصف  املدينة  تعرض  سجلنا  أيلول   /12 الجمعة  يوم  يف  الثانية:  الحادثة 

الثانوية، مل نوثق أي قتىل أو جرحى.

استخدمت قوات النظام السوري األسلحة العنقودية يف قصفها عىل محافظة ريف دمشق خمس مرات يف عام 2014، 

ثالثة منها يف قصفها عىل مدينة يربود، وقد وثقنا ذلك يف تقرير سابق، مرة يف دوما، مرة يف بلدة املليحة، وهي التي 

نوردها يف هذا التقرير.

بصاروخ  دمشق  ريف  يف  الواقعة  املليحة  بلدة  الحربية  الطائرات  قصفت  دمشق،  مدينة  رشق  يف  املليحة  بلدة  تقع 

محمل بالقنابل العنقودية سقط يف الساحة التي تتوسط البلدة.

صورة تظهر مخلفات األسلحة العنقودية يف بلدة املليحة 

ضياء الحريري أحد شهود العيان وهو من سكان البلدة، أفاد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بروايته عن الحادثة:

املدفعيات  من  وذلك  العنقودية،  بالقنابل  املدينة  السوري  النظام  قوات  قصفت  صباحاً  التاسعة  الساعة  »قرابة 

املتمركزة حول املدينة، استهدف القصف ساحة السوق يف املدينة.

 نستطيع أن منيز صوت القذائف العنقودية من خالل صوت االنفجارات املتتالية الذي تصدره عند ارتطامها يف األرض، 

لقد أصابت تلك القذائف العنقودية العديد من املنازل وسببت أرضاراً مادية وبعضها سقط يف شوارع املدينة.

عاودت قوات النظام استخدام األسلحة العنقودية يف ليل الثاين عرش من شهر أيلول حيث سقطت قذيفة عنقودية 

بالقرب من مدرسة داعل الثانوية والحمد لله مل يؤدي القصف إىل إصابات«

األستاذ »عبدو الصباغ« ناشط إعالمي محيل يف املدينة أفاد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بروايته:

»القصف العنقودي تركز يف بداية الحملة العسكرية التي شنها النظام عىل مدينتنا يف الثاين من نيسان عام 2014، 

حيث تعرضنا للقصف بالصواريخ املحملة بالقنابل العنقودية مرات عديدة، 

ال أستطيع أن أحدد لكم متاماً أعداد الجرحى أو الشهداء إثر القصف باألسلحة العنقودية لوحدها، ألن النظام يقوم 

إىل  إضافة  واملدفعية  الصواريخ  و  املتفجرة  كالرباميل  معاً،  األسحلة  من  أصناف  عدة  مستخدماً  املدينة  بقصف 

األسلحة العنقودية.

قامت كتيبة الهندسة يف الجيش السوري الحر بتفكيك العديد من مخلفات األسلحة العنقودية«

ج: محافظة ريف دمشق:
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الحادثة الثانية: قصف مدينة دوما يوم الجمعة 2/ أيار:

مدينة دوما تقع يف الشامل الغريب للعاصمة دمشق وتبعد عنها )14 كم(، قامت قوات النظام السوري بقصف مدينة دوما 

بصاروخ يحتوي ذخائر عنقودية سقط عىل أحد األبنية يف حي املساكن قرب حديقة الجالء، سجلنا وقوع أرضار مادية فقط.

السيد »أبو ماجد« شاهد عيان يقطن يف حي املساكن، متكنت الشبكة السورية لحقوق

اإلنسان من االتصال معه، وأفادنا بروايته حول الحادثة:

أحد  استهدف  صاروخ  مصدرها  كان  املدينة،  قوية  انفجارات  ثالث  هزت  الليل  منتصف  بعد  الواحدة  الساعة  »قرابة 

األقبية يف حي املساكن.

نتج عن هذا القصف دخان كثيف جداً غطى منطقة القصف قرابة 15 دقيقة، مل يؤدي القصف إىل إصابات أو شهداء 

الحمد لله، واقترصت األرضار عىل البناء.

الحر  الجيش  من  عنارص  تجمع  ذلك  بعد  الصاروخ،  عن  نتجت  صغرية  قنيبالت  شاهدت  القصف  مكان  من  بالقرب 

وأخربونا أنها مخلفات عنقودية قد تنفجر عند االقرتاب منها«.

السيد »أبو محمد« شاهد آخر عىل حادثة القصف عاين القنابل العنقودية بنفسه:

»قرابة  الساعة الثانية عرش والنصف بعد منتصف الليل سمعت صوتاً قوياً جداً، بعد دقائق من االنفجار خرجت إىل 

الحي ورأيت آثار القصف حيث كان هناك فتحة كبرية يف قبو البناء القريب من منزيل، علمت أن صاروخاً قد سقط يف 

هذه املنطقة، بعد االنفجار األول سمعنا عدة انفجارات متتالية قرب منطقة القصف وعىل بعد 250 مرت منها شاهدت 

الكثري من القنيبالت الصغرية التي خلفها القصف«.
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ح: محافظة حمص 

استهدفت قوات النظام السوري محافظة حمص مرتني باألسلحة العنقودية يف عام 2014، سجلنا إصابة ثالث نساء إثر ذلك 

القصف. 

مدينة  من  الجنوبية  الجهة  السوري  للنظام  التابعة  الحربية  الطائرات  قصفت  أيار   /29 الخميس  يوم  يف  األول:  القصف 

الرسنت بالقرب من قرية أم رششوح، استهدف القصف تجمعاً لألهايل النازحني.

االقصف الثاين: يف يوم األحد 1/ حزيران قصفت الطائرات الحربية الجهة الجنوبية الغربية من مدينة الرسنت وتحديداً بني 

قريتي أم رششوح وغرناطة، وذلك عرب عدة صواريخ محملة بقنيبالت عنقودية، استهدف القصف أماكن االشتباكات بني 

قوات النظام وكتائب املعارضة، متكنا من توثيق إصابة ثالث نساء، اثنتان منهن لحظة القصف، والثالثة أصيبت بعد عدة 

أيام نتيجة انفجار أحد املخلفات.

مقطع فيديو يصور القصف عىل املزارع الغربية يف الرسنت:

https://www.youtube.com/watch?v=J6qPHGi7wMA&feature=youtu.be

الحادثة األولى: قصف مدينة الرستن في حمص مرتين في يوم الخميس 29/ أيار و األحد 1 حزيران

http://youtu.be/pI7X5qh8Cyc 
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الحادثة الثانية: قصف بلدة الوزاعية يوم اإلثنين 21/ تموز

قصفت قوات النظام السوري املوجودة يف كتيبة الهندسة شامل مدينة الرسنت، بلدة الوزاعية الواقعة يف ريف حمص 

الشاميل بصاروخ محمل بقنيبالت عنقودية، سقط عىل األرايض الزراعية املحيطة بالبلدة، واقترصت األرضار عىل املاديات 

فقط، وتناثرت القنيبالت العنقودية يف املنطقة بشكل واسع.

السيد »أرشف داغستاين«  شاهد العيان عىل القصف الذي تعرضت له البلدة، أفاد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 

بروايته حول الحادثة:

»أثناء وجودي يف منزيل تعرضت البلدة لقصف بصاروخ يحتوي عىل قنابل عنقودية، كانت الساعة قرابة 1 تقريباً بعد 

الظهر مل ينجم عن القصف إصابات ألن القذائف سقطت عىل األرايض الزراعية للبلدة، ولكنني أؤكد لكم أنها ليست 

املرة األوىل التي تستهدف فيها البلدة بهذا النوع من القذائف.

مصدر هذه القذائف هو مدفعية القوات الحكومية املتمركزة يف كتيبة الهندسة شامل مدينة الرسنت ويتم القصف 

منها عىل عدة أماكن يف ريف حمص الشاميل«.
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خ: محافظة القنيطرة 

قصف قرية السويسة يف القنيطرة بالقنابل العنقودية األربعاء 23/ 

نيسان:

قرية السويسة إحدى قرى ريف القنيطرة يف جنوب سوريا، قصفت 

قوات النظام السوري قرية السويسة بصاروخ عنقودي، وذلك من 

استهدف  الجابية،  تل  منطقة  يف  واقعة  صواريخ  إطالق  محطة 

القصف تجمعاً لكتائب املعارضة املسلحة.

مقطع فيديو يصور مخلفات الذخائر العنقودية يف قرية السويسة:

http://youtu.be/pZkR0awl4f0

املناطق  يف  العنقودية  للذخائر  داعش  تنظيم  استخدام  حول  تقريراً  ووتش  رايتس  هيومان  يف  األعزاء  الزمالء  أصدر 

تكن  مل  املستخدمة  األسلحة  ألن  ذلك،  إمكانية  عدم  أظهرت  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  تحريات  ولكن  الكردية، 

أسلحة عنقودية، وتم إرسال نسخة من التحقيق إىل الزمالء ومازلنا ننظر تعقيبهم عليه حتى اآلن.

إن استخدام القوات الحكومية للقنابل العنقودية يتعرب انتهاكاً لكل من مبدأ التمييز، ومبدأ التناسب يف القانون الدويل 

اإلنساين و يعترب مبثابة جرية حرب، وخاصة أن األدلة كلها تشري إىل استخدامها ضد أهداف مدنية ومل توجه إىل أغراض 

عسكرية محددة.

السوري  النظام  باستخدام  املتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  عرب  العامل  حول  دولة   140 من  أكرث  تنديد  من  الرغم  عىل 

للذخائر العنقودية، مازال مرصاً عىل استخدامها، بل توسع بشكل رهيب يف عام 2014، مام يدل عىل إهانة واستخفاف 

واضح بالرغم من إجامع تلك الدول جميعاً.

صور وأسامء وفيديوهات ضحايا القصف بالذخائر العنقودية الذين قتلوا بشكل مبارش:

وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 49 شخصاً، بينهم مقاتل واحد فقط، و47 مدنياً بينهم 16 طفالً و4 سيدات، 

وجرح ما اليقل عن 250 جريحاً.

https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B3ocSy4sMXm8T0hBU2g1ZXRacHc/edit

صور وأسامء وفيديوهات للضحايا الذين قتلوا جراء انفجار مخلفات تلك الذخائر العنقودية:

وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 15 شخصاً بينهم 7 أطفال و3 سيدات جراء انفجار مخلفات الذخائر العنقودية

https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B3ocSy4sMXm8eGhOWm1tZWpNR0k/

edit?usp=drive_web

رابعا: تنظيم داعش:

خامسا: الملحقات والمرفقات:

االستنتاجات والتوصيات:

https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B3ocSy4sMXm8T0hBU2g1ZXRacHc/edit 
https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B3ocSy4sMXm8T0hBU2g1ZXRacHc/edit 
https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B3ocSy4sMXm8T0hBU2g1ZXRacHc/edit 
https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B3ocSy4sMXm8T0hBU2g1ZXRacHc/edit 
https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B3ocSy4sMXm8T0hBU2g1ZXRacHc/edit 
http://youtu.be/pZkR0awl4f0 
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يجب عىل مجلس األمن إصدار قرار ملزم بتدمري كافة الذخائر العنقودية يف سوريا عىل غرار تدمري األسلحة الكيميائية.

يتوجب عىل الحكومة الروسية تحديداً التوقف عن إمداد الحكومة السورية باألسلحة ألنه قد ثبت استخدام القوات الحكومية 

لتلك األسلحة يف جرائم ضد اإلنسانية، وجرائم حرب تجاه مواطنني مدنيني، ومن ناحية أخرى يجب عىل أصدقاء الشعب 

السوري مامرسة ضغط حقيقي عىل مختلف األصعدة االقتصادية والسياسية عىل الحكومة الروسية من أجل ذلك.

يتوجب عىل االتحاد األوريب مامرسة ضغط أكرب عىل مجلس األمن يك تتم إحالة الوضع يف سورية إىل محكمة الجنايات 

الدولية.

يتوجب عىل األمم املتحدة منذ اآلن إعداد دراسات واسعة حول املواقع التي استخدمت فيها القوات الحكومية القنابل 

آالف  تلوثت  لقد  تنفجر،  مل  التي  املتفجرات  إزالة  عمليات  يف  واإلرساع  املناطق  تلك  أهايل  تحذير  أجل  من  العنقودية 

الهيكتارات يف سوريا مبخلفات الذخائر العنقودية.

لوال جهودهم معنا ملا  الذين  الضحايا، والشهود، واإلعالميني والنشطاء،  اإلنسان أرس  السورية لحقوق  الشبكة  تشكر 

متكنا من إنجاز هذا التقرير عىل هذا املستوى.

شكر 
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