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اخلميس 27 شباط 2020

النظام السوري يعود الستخدام الذخائر 
العنقودية مرات عدة ضد األحياء السكنية يف 
حمافظة إدلب وما حوهلا مما يشكل جرائم حرب

 
توثيق أربع هجمات عنقودية منذ بدء اهلجوم األخري 

يف كانون األول 2019، اثنتان منها ضدَّ مدارس



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 1

احملتوى:
أواًل: املقدمة واملنهجية.

اثنياً: طبيعة الذخائر العنقودية وحصيلة استخدامها يف سوراي حبسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان.
اثلثاً: أثر اهلجمات العنقودية على منطقة مشال غرب سوراي.

رابعاً: هجمات بذخائر عنقودية نفذهتا قوات النظام السوري يف غضون احلملة العسكرية األخرية.
خامساً: االستنتاجات والتوصيات. 

أواًل: املقدمة واملنهجية:
ال يكــرث النظــام الســوري وحلفــاؤه الروســي واإليــراين ابلعشــرات مــن قواعــد قانــون احلــرب يف أثنــاء عملياهتــم العســكرية، وال 
نعتقــد أن نزاعــاً شــهد حجــم خروقــات للقانــون الــدويل يف العصــر احلديــث كمــا هــو النــزاع الســوري، يف هــذا الســياق نالحــظ 
اســتخداماً كثيفــاً لألســلحة العنقوديــة، وبشــكل متكــرر، ومل يعــد حيظــى اســتخدام النظــام الســوري وحليفــه الروســي هلــذا الســالح 
ابلقــدر الــكايف مــن التنديــد واملالحظــة، علــى الرغــم مــن أنَّ عــدد الــدول الــي وقَّعــت علــى اتفاقيــة الذخائــر العنقوديــة حــى أيلــول 
2018، قــد بلــغ 120 دولــة، واحتفــل اجملتمــع الــدويل بتدمــري 99 % مــن خمــزون الذخائــر العنقوديــة املبلــغ عنهــا، واخنفــَض 
بشــكل ملحوظ حجم اســتخدام الذخائر العنقودية يف خمتلف دول العامل، لكنَّ النظام الســوري ال يزال مســتمراً يف اســتخدامها 
علــى حنــو متكــرر، وغــري مبــاٍل إبداانت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة عــر قــرارات عــدة صــدرت عنهــا أبغلبيــة كاســحة، وحبســب 
تقريــر منظمــة مراقبــة األلغــام والذخائــر العنقوديــة األخــري الصــادر يف آب 2019، فــإنَّ مــن بــن الــدول الـــ 75 غــري املوقِّعــة علــى 
اتفاقيــة الذخائــر العنقوديــة فــإنَّ النظــام الســوري ُيشــكِّل اســتثناء صارخــاً يف اســتخدامها، وحيظــى بدعــم النظــام الروســي، العضــو 
الدائــم العضويــة يف جملــس األمــن والســبب األساســي يف إفــالت النظــام الســوري مــن العقــاب واملســؤولية، وهلــذا فــإن الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان تؤكــد علــى أن قــوات النظــام الســوري ال تــزال تعتمــد علــى الذخائــر العنقوديــة لنشــر اإلرهــاب والرعــب 
يف املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرهتا، واســتخدام الذخائــر العنقوديــة عامــل مســاهم يف دفــع األهــايل حنــو الفــرار والتشــريد، وتظهــر 

آاثره املضاعفــة يف خــوف األهــايل مــن قيــام أطفاهلــم بلمــس أو االقــراب مــن خملفــات هــذه الذخائــر العنقوديــة.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

R200212

https://www.un.org/disarmament/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
https://drive.google.com/file/d/1MVRke3GPRV7CzNeZKtMQ6pEMCxN7RZzr/view
https://drive.google.com/file/d/1Udqfpbi_QE8WUWELNXEQtjmhUZ7C8dlY/view
https://drive.google.com/file/d/1aAVhO4IxnLf85Z_xs4AwXjfQKA8s1V6K/view
https://drive.google.com/file/d/1NMXcJC3tWUVWvNnM4NoGnN8EOZZGlj96/view
https://drive.google.com/file/d/1PfHXQv8ObA5THCFxbotIedErct3TJFIE/view
https://drive.google.com/file/d/1cqwg4gfpVwH80q90L7Ak80Sxebt_RJLI/view
https://drive.google.com/file/d/10GGXQLsJYZarGBPV8xyfxRut2CxBJFBb/view
http://www.the-monitor.org/media/3047840/Cluster-Munition-Monitor-2019_online.pdf
http://www.the-monitor.org/media/3047840/Cluster-Munition-Monitor-2019_online.pdf
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ومنذ متوز 2012 –اتريخ أول استخدام موثَّق للذخائر العنقودية يف قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان- كانت 
الذخائــر العنقوديــة مــن أبــرز أصنــاف األســلحة الــي اســتخدمت علــى حنــٍو كثيــف ومتكــرر، وقــد عملــت الشــبكة الســورية حلقــوق 
اإلنســان علــى توثيــق ورصــد اســتخدام قــوات احللــف الســوري الروســي للذخائــر العنقوديــة، وقامــت ببنــاء قاعــدة بيــاانت خاصــة 
هبــذا النــوع اخلطــري مــن األســلحة، وحنــرص علــى تضمــن اإلشــارة إىل اســتخدامها يف كافــة التقاريــر الشــهرية والســنوية، وُنشــري إىل 
انعكاســات ذلــك علــى املمتلــكات واملرافــق احليويــة واألطفــال، وحيتــوي الرابــط التــايل علــى عــدد مــن التقاريــر الــي حتتــوي علــى 
حــوادث اســتخدام النظــام الســوري والروســي للذخائــر العنقوديــة يف ســوراي، مت تســجيلها ضمــن قاعــدة بياانتنــا، حيــث تتضمــن 
احلادثــة توقيــت اهلجــوم ومكانــه، وحصيلــة الضحــااي مــن قتلــى ومصابــن، وأمنــاط الذخائــر املســتخدمة، حيــث اســتطعنا رصــد 
أغلــب أنــواع الصواريــخ والقذائــف املســتخدمة ونوعيــة الذخائــر الفرعيــة املوجــودة داخلهــا، واســتطعنا حتديــد عــدد هــذه الذخائــر 
يف كل نــوع، وابلتــايل تكــوَّن لدينــا تصــوُّر قريــب عــن عــدد الذخائــر املنتشــرة يف ســوراي وأماكــن توزُّعهــا واملناطــق الــي تعرضــت 
للحجــم األكــر مــن اهلجمــات، وقــد اعتمــدان يف ذلــك علــى التواصــل مــع شــهود عيــان، ومــع انجــن مــن احلــوادث، وجمموعــة 

ضخمــة مــن الصُّــور واملقاطــع املصــورة الــي وردت إلينــا وقمنــا مبعاينتهــا والتَّحقــق مــن صدقيتهــا، وغــري ذلــك مــن األدلــة:
https://bit.ly/2GoQKSJ

http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
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http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
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يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“ملا كان النظام الســوري حمصناً من احملاســبة بســبب حليفه الروســي العضو الدائم يف جملس األمن؛ فالباب أمامه 
مفتــوح الســتخدام مــا يريــد مــن أســلحة بطريقــة حمرمــة دوليــاً ضــدَّ مناطــق مأهولــة ابلســكان، لقــد عــاىن أطفــال ســوراي 
وشــعبها مــن مئــات حــاالت بــر األطــراف واإلعاقــة؛ بســبب اســتخدام قــوات النظــام الســوري/ الروســي للذخائــر 
ــح مواقــع هــذه  العنقوديــة هبــذا احلجــم وهبــذه الكثافــة وعلــى مناطــق واســعة، وحنــن بصــدد رســم خريطــة شــاملة توضِّ

االســتخدامات مجيعهــا مــن أجــل حتذيــر املدنيــن واألطفــال منهــا”.
 

منهجية:
ُيســلِّط هــذا التَّقريــر الضــوء علــى واقــع اســتخدام الذَّخائــر العنقوديــة يف منطقــة مشــال غــرب ســوراي منــذ التصعيــد العســكري األخــري 
الــذي طــال مناطــق وقــرى وبلــدات عــدة يف أرايف إدلــب وحلــب، وأســفر عــن تشــريد مئــات اآلالف مــن الســكان منــذ 1/ كانــون 
األول/ 2019 حــى 25/ شــباط/ 2020، كمــا يتضمَّــن حصيلــة اســتخدام الذخائــر العنقوديــة مــن قبــل قــوات احللــف الســوري 
ل الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان  الروســي منذ أوَّل اســتخدام موثَّق هلا يف متوز/ 2012 حى 25/ شــباط/ 2020، ومل ُتســجِّ
أيَّة حادثة استخدام للذخائر العنقودية من قبل قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الدميقراطي(، وال من 

قبــل التَّنظيمــات اإلســالمية املتشــددة أو فصائــل يف املعارضــة املســلحة، وال مــن قبــل قــوات التَّحالــف الــدويل.
وقــد اعتمــدان علــى ابحثــن ميدانيــن عاملــن لدينــا، حيــث قمنــا أبخــذ شــهادات مباشــرة مــن انجــن أو مــن أقــرابء لضحــااي أو عمــال 
إغاثة ونشطاء إعالمين، ذلك ابالعتماد على شبكة العالقات الواسعة الي منتلكها من خالل عملنا املستمر منذ تسع سنوات. 
ونســتعرض يف هــذا التقريــر ثــالث رواايت حصلنــا عليهــا عــر حديــث مباشــر مــع شــهود أو انجــن وليســت مأخــوذة مــن مصــادر 
مفتوحــة، وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــالت، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُقدِّموهنــا يف هــذا 
ــر  التَّقريــر دوَن أن نُقــدِّم أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيــب الشــهود معــاانة تذكُّ

االنتهــاك، ومتَّ منــُح ضمــاٍن بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار.
 

أثبتــت التَّحقيقــات الــواردة يف هــذا التقريــر أنَّ املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيــة وال يوجــد فيهــا أيــة مراكــز عســكرية 
أو خمــازن أســلحة اتبعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة أو التنظيمــات اإلســالمية املتشــددة يف أثنــاء اهلجمــات أو حــى قبلهــا، كمــا 

أنــه مل يتــم توجيــه أي حتذيــر مــن قبــل قــوات النظــام الســوري للمدنيــن قُبيــل اهلجمــات كمــا يشــرط القانــون الــدويل اإلنســاين.
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كمــا راجعنــا الصــور واملقاطــع املصــورة الــواردة إلينــا وحتقَّقنــا مــن صدقيتهــا، وقــد أظهــرت ذخائــر صغــرية غــري منفجــرة وبقــااي 
حواضــن حمملــة بذخائــر عنقوديــة، واســتبعدان العديــد مــن اهلجمــات الــي مل تتوافــر فيهــا أدلــة بصريــة أو صــور ملخلفــات هــذه 
األســلحة. وحنتفــظ بنســخ مــن مجيــع املقاطــع املصــورة والصُّــور املذكــورة يف هــذا التَّقريــر، ضمــَن قاعــدة بيــاانت إلكرونيــة ســرية، 

ونســٍخ احتياطيــة علــى أقــراص صلبــة، وملزيــد مــن التَّفاصيــل نرجــو االطــالع علــى منهجيــة عملنــا العامــة.
 

مــا ورَد يف هــذا التقريــر مُيثِّــل احلــدَّ األدىن، الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية والدميغرافيــة. 

اثنيــاً: طبيعــة الذخائــر العنقوديــة وحصيلــة اســتخدامها يف ســوراي حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية 
حلقوق اإلنســان:

متثِّــل الذخائــر العنقوديــة أســلحة جموَّفــة ُمصممــة لتنفجــر يف اهلــواء وتنثــر أعــداداً كبــرية مــن القنيبــالت أو الذَّخائــر الصغــرية املتفجــرة 
ــات  علــى -مســاحة واســعة تصــل يف األنــواع احلديثــة إىل مــا يقــارب 2500م2 ويتــمُّ إطــالق الذَّخائــر العنقوديــة إمــا عــر منصَّ
أرضيــة ومنظومــات مدفعيــة أو عــر إلقائهــا مــن ســالح اجلــو، ومُيكــن أن يــراوح عــدد الذَّخائــر الصغــرية مــن عــدة عشــرات إىل مــا 
يزيــد عــن 600، اجلــزء األعظــم منهــا معــدٌّ لالنفجــار عنــد االصطــدام، وتتســمُّ هــذه الذخائــر بعشــوائيتها فهــي ليســت موجَّهــة 
بدقــة، وميكــن أن تتأثَّــر دقَّتهــا ابلطَّقــس والعوامــل البيئيــة األخــرى، وغالبــاً مــا ُتصيــب هــذه الذخائــر مناطــق بعيــدة عــن اهلــدف 
العســكري املســتهدف وتكمــن خطورهتــا يف اآلاثر املرتبــة عليهــا، الــي تتجــاوز حقبــة احلــروب والنزاعــات، فإضافــة إىل الضحــااي 
الذيــن يقتلــون بفعــل انفجــار الذخائــر العنقوديــة وقــت اهلجــوم فــإنَّ هنــاك قرابــة 10 - 40 % مــن هــذه الذخائــر يبقــى وال 
ينفجــر، وتؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أن املئــات مــن الذخائــر العنقوديــة يف ســوراي قــد حتولــت إىل مــا ُيشــبه األلغــام 
األرضيــة، الــي تــؤدي إىل قتــل أو تشــويه املدنيــن وحتقيــق إصــاابت بليغــة يف صفوفهــم، حيــث ختــرق مئــات الشــظااي جســم 
املصــاب، وقــد تــؤدي إىل بــر أعضــاء يف اجلســم، ومتزيــق اخلــالاي والشــراين، إضافــة إىل أهنــا قــد تــؤدي إىل إصــاابت عينيــة أو 
مسعيــة، كمــا ُنشــري إىل أنَّ هــذه املخلفــات الــي ال تــزال منتشــرة علــى حنــو كثيــف يف ســوراي ُتشــكِّل عائقــاً كبــرياً أمــام عمليــات 
عــودة النَّازحــن وحتــرُّك عمــال اإلغاثــة والدفــاع املــدين وآلياهتــم، وُتشــكِّل خطــراً علــى عمليــة إعــادة اإلعمــار والتنميــة، واألخطــر 
مــن ذلــك كلــه أنَّ ذخائرهــا الفرعيــة غالبــاً مــا يكــون هلــا ألــوان ســاطعة وبرَّاقــة مُيكــن أن جتــذَب األطفــال وهــو مــا جيعلهــم الفئــَة 
األكثــَر تعرُّضــاً للخطــر، وقــد رصــد فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــر ســنوات عــدة اســتخداماً كثيفــاً ومتكــرراً للذَّخائــر 
العنقوديــة يف معظــم احملافظــات الســورية، حيــث اســُتهِدَفت هبــا عشــرات املــدن والبلــدات مبــا فيهــا مــن مناطــق ســكنيَّة أو زراعيــة.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 6

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 492 هجومــاً بذخائــر عنقوديــة منــذ أول اســتخدام موثَّــق هلــا يف متــوز/ 
2012 حــى 25/ شــباط/ 2020، هــذه اهلجمــات موثَّقــة ضمــن قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــر 
عمليــات التوثيــق املراكمــة، حيــث ُتســجَّل كل حادثــة مــع املعلومــات الــي اســتطعنا احلصــول عليهــا مــن الزمــان واملــكان ونــوع 
الذخائــر املســتخدمة ومــا نتــَج عنهــا مــن ضحــااي وإصــاابت، وتتــوزع حصيلــة اهلجمــات حبســب اجلهــة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:

قوات النظام السوري: 248	 
القوات الروسية: 236	 
هجمات روسية/ سورية: 8	 

تســبَّبت تلــك اهلجمــات يف مقتــل 1030 مدنيــاً بينهــم 382 طفــاًل و217 ســيدة )أنثــى ابلغــة( إثــَر هجمــات بذخائــر عنقوديــة 
شــنَّتها قوات احللف الســوري الروســي منذ متوز/ 2012 حى 25/ شــباط/ 2020.

كمــا وثَّقنــا مقتــل مــا ال يقــل عــن 357 مدنيــاً بينهــم 107 طفــاًل و31 ســيدة )أنثــى ابلغــة( إثــر انفجــار ذخائــر فرعيــة تعــود إىل 
هجمــات ســابقة بذخائــر عنقوديــة، وعلــى الرَّغــم مــن صعوبــة حتديــد عــدد اجلرحــى الذيــن ُأصيبــوا نتيجــة انفجــار الذخائــر العنقوديــة 
إال أنَّ الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تُقــدِّره بـــقرابة 4350 مــدين تعــرَّض لإلصابــة، عــدد كبــري منهــم تعــرَّض لبــر يف األطــراف 

وحيتاجــون أطرافــاً صناعيــة وسلســلة مــن عمليــات إعــادة التَّأهيــل والدَّعــم.

اثلثاً: أثر اهلجمات العنقودية على منطقة مشال غرب سوراي:
شــكَّلت منطقــة مشــال غــرب ســوراي قبــل التصعيــد العســكري األخــري مــالذاً ملئــات آالف املواطنــن الســورين الذيــن تشــرَّدوا مــن 
مناطقهــم قبــل تشــريد أهــايل مناطــق خفــض التَّصعيــد الثــالث، الــي ســيطرت عليهــا روســيا والنظــام الســوري بشــكل كامــل يف 
الثلــث األخــري مــن عــام 2018، ونــزح إليهــا عشــرات اآلالف مــن حمافظــات محــص ومحــاة وريــف دمشــق، وتشــري إحصائيــات 
مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية إىل أن املنطقــة تضــم أكثــر مــن 3.5 مليــون مواطــن ســوري، ومتثِّــل اهلجمــات 
العشــوائية واســتخدام الذخائــر املرجتلــة والذخائــر العنقوديــة هتديــداً كبــرياً للوضــع اإلنســاين داخــل منطقــة إدلــب، إذ تكمــن امليــزة 
العســكرية الســتخدام الذخائــر العنقوديــة يف أنَّ إلقــاء شــحنة تفجرييــة واحــدة حيــِدُث أضــراراً ابلغــة وعلــى نطــاق واســع جــداً، 
وإن كانــت هــذه الذخائــر ال حتــدث دمــاراً واســعاً وهائــاًل كمــا هــو احلــال مــع الراميــل املتفجــرة أو صواريــخ الســكود والصواريــخ 
ــا قــادرة علــى إحــداث أضــرار ابلغــة يف املمتلــكات، وضمــان قتــل وإصابــة أكــر عــدد ممكــن مــن األشــخاص  الفراغيــة، إال أهنَّ

املوجوديــن يف املنطقــة، واألطفــال بشــكل خــاص.
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وال تقتصــر أضــرار الذخائــر العنقوديــة علــى آاثرهــا املباشــرة علــى حيــاة املدنيــن ولكــن أيضــاً فيمــا يتصــل ابآلاثر الالحقــة مــن 
حيــث األضــرار الــي تلحــق ابحلقــول الزراعيــة واملبــاين الســكنية وشــبكات امليــاه والصــرف الصحــي وغريهــا مــن املرافــق الضروريــة 
حليــاة النــاس، وتعمــد قــوات احللــف الســوري الروســي يف اســتخدام الذخائــر العنقوديــة إىل شــلِّ حركــة احليــاة متامــاً يف املناطــق الــي 
تتعــرض للقصــف، والــي تتحــوَّل إىل مــا يشــبه حقــول ألغــام نتيجــة وجــود مئــات املخلفــات العنقوديــة الــي فشــلت ابالنفجــار، هــذه 
املخلفــات تبقــى نشــطة إىل أن تنفجــر ذاتيــاً أو مبجــرد اقــراب أي جســم منهــا، وهــي بذلــك قــادرة علــى قتــل وتشــويه عشــرات 
األبــرايء، ولــن يكــون بوســع املدنيــن الذيــن يقطنــون يف املناطــق الــي تعرضــت للهجمــات العنقوديــة أن يعيشــوا يف أمــان إال بعــد 
حتديــد املناطــق امللوَّثــة ابملخلفــات يف منازهلــم وأراضيهــم الزراعيــة وأســواقهم وتطهريهــا مــن الذخائــر الصغــرية املميتــة النامجــة عــن 
القنابــل العنقوديــة؛ لذلــك فــإن معظــم ســكان املناطــق الــي تســتهدف ابهلجمــات عنقوديــة يتعرضــون للتشــريد القســري بســبب 
اســتحالة إمكانيــة احليــاة وبنــاء ســبل العيــش يف تلــك املناطــق، ويف ظــلِّ الظــروف اجلويــة الســيئة الــي متــر هبــا البــالد يف اآلونــة 
األخرية، وتســاقط األمطار والثلوج بغزارة فإن عملية تطهري املناطق من األلغام والقنابل تصبح أمراً ُملحاً اآلن إذ أنَّ املخلفات 
ســتغوص يف الطــن املتشــكل مــن األمطــار، أو تدفــن حتــت الثلــج، فتصبــح فعــاًل مبثابــة ألغــام بريــة ويســتحيل مــع ذلــك إمكانيــة 
البقــاء، ويشــكل ذلــك مــع اهلجــوم العســكري العنيــف مبختلــف الذخائــر والتقــدم العســكري لقــوات احللــف الســوري الروســي علــى 
األرض؛ الســبب األبــرز للتشــريد القســري الــذي تعــرَّض لــه مــا يزيــد عــن 900 ألــف شــخص منــذ 1/ كانــون األول/ 2019 
حبســب مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، وســوف يســتمر خطــر خملفــات الذخائــر العنقوديــة حــى لــو فكــر 

النازحــون ابلعــودة إىل مناطقهــم ممــا يشــكل هتديــداً إضافيــاً وعائقــاً لعــدم عودهتــم.
 

رابعاً: هجمات بذخائر عنقودية نفذهتا قوات النظام السوري يف غضون احلملة العسكرية األخرية:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 4 هجمــات بذخائــر عنقوديــة منــذ 1/ كانــون األول/ 2019 حــى 
25/ شــباط/ 2020 نفذهتــا قــوات النظــام الســوري يف حمافظــة إدلــب؛ تســبَّبت هــذه اهلجمــات يف مقتــل 12 مدنيــن بينهــم 7 
طفــاًل و2 ســيدة )أنثــى ابلغــة( وإصابــة 27 آخريــن، كمــا أن هجمتــن اثنتــن منهــا اســتهدفتا مرافــق تعليميــة وتســبَّبتا يف إصــاابت 

يف صفــوف الطــالب واملعلمــن.
 

  BM-30 SMERCH وقد رصدان ارتفاعاً يف استخدام النظام السوري لذخائر عنقودية من نوع
 ،)9M55K - 9M27K - 9M27K1( ًوغالباً ما قد مت استخدام هذه األمناط حتديدا BM-27 URGANو

الي يتم إطالقها من منصات اثبتة، ومتتاز هذه الذخائر أبنَّ شظاايها الفرعية الي ميكن أن تكون من نوعن مها
9N235 - 9N210  قادرة على التشظي بشكل كبري.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/flash_update_nws_20200220.pdf
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وُتظهــر اخلريطــة التاليــة مواقــع مناطــق شــهدت هجمــات بذخائــر عنقوديــة منــذ 1 كانــون األول 2019 حــى 25 شــباط 
 :2020

https://drive.google.com/file/d/1Bi-ew6IF1ilhoUPdBC1YNMxnEhO-Joja/view
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الثــالاثء 31/ كانــون األول/ 2019 قرابــة الســاعة 19:08، قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري نعتقــد أهنــا 
متمركــزة يف ريــف منطقــة أبــو الظهــور صاروخــن مــن منــط 9M55K حمملــن بذخائــر عنقوديــة مــن منــط 9N235، اســتهدفا 
احلــي الشــرقي مــن مدينــة ســراقب “منطقــة األوتســراد الــدويل”، انفجــرت معظــم الذخائــر ابلقــرب مــن فــرن الوصــال، ومقســم 
ســراقب اآليل، ومدرســة عبــد الباســط ابكــري؛ مــا أدى إىل أضــرار ماديــة متوســطة يف تلــك املراكــز احليويــة، ختضــع املدينــة لســيطرة 

مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام يــوم اهلجــوم.

 تصميم يستعرض ذخرية من منط 9N235 ُتطَلق من صاروخ من منط 9M55K، عثَر عليها يف مدينة سراقب إثَر اهلجوم: 

https://drive.google.com/open?id=1nYZSgWjB1QENWy34TSoDRtNZpNntiKSZ
https://drive.google.com/file/d/1xaMqwduKOwi1bxhhF3atk8eF-4FdOWrQ/view
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األربعــاء 1/ كانــون الثــاين/ 2020 قرابــة الســاعة 11:43، أطلقــت منصــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري نعتقــد أهنــا 
متمركــزة يف منطقــة جبــل عــزان بريــف حلــب اجلنــويب صاروخــاً مــن منــط Tochka 9M79 حممــاًل بذخائــر عنقوديــة مــن منــط 
9N24، ســقط علــى احلــي الشــرقي مــن مدينــة ســرمن بريــف إدلــب الشــرقي؛ انتشــرت معظــم الذخائــر الفرعيــة يف منطقــة مدنيــة 
تضــم مدرســة ومعهــد شــرعي ومركــز إيــواء لعائــالت انزحــة مــن مناطــق ريــف إدلــب اجلنــويب؛ وتســبَّب القصــف يف مقتــل 11 

مدنيــاً، بينهــم 7 طفــاًل و2 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، وإصابــة مــا ال يقــل عــن 20 آخريــن.
كمــا انتشــرت بعــض الذخائــر الفرعيــة يف ســوق مدينــة ســرمن الرئيــس، وابلقــرب مــن مســجد الفــردوس ومســجد عثمــان بــن 
عفــان، وتســبَّب انفجارهــا يف أضــرار ماديــة متفاوتــة يف مرافــق الســوق ومبــى املســجدين. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام يــوم اهلجــوم.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد معاويــة حســن آغــا1 ، أحــد ســكان بلــدة ســرمن بريــف إدلــب الشــرقي، 
وأفــادان: “كنــت يف منــزيل جنــوب البلــدة عندمــا وقــع اهلجــوم كان ذلــك قرابــة الســاعة 11:45 مسعــت صــوت انفجــار قــوي 
وتــاه انفجــارات متعــددة أقــل قــوة، ومــن خــال متييــز صــوت االنفجــارات املتتاليــة علمــت أنــه قصــف ابلقنابــل العنقوديــة 
ألننــا تعرضنــا خــال الســنوات املاضيــة لكثــري مــن القصــف وأصبحنــا منيــز أنواعهــا مــن خــال مســاع أصواهتــا، وصلــت إىل 
املــكان يف غضــون دقائــق وشــاهدت مــا خلفــه اهلجــوم مــن ضحــااي ومصابــن، أحصيــت مــا ال يقــل عــن 12 إصابــة يف حــن 
فــارق عــدد مــن املدنيــن احليــاة بســبب إصاابهتــم البالغــة وكانــت جثثهــم منتشــرة يف كل مــكان، مــن بــن املصابــن كان أحــد 
أقرابئــي، الــذي كان يعمــل يف حمــل لبيــع الدجــاج ابلقــرب مــن مدرســة عبــدو ســامة، توجَّهــت إىل احملــل وشــاهدته ملقــى 
علــى األرض فأســعفته علــى الفــور، كانــت شــظية قــد أصابــت ســاقه وأخــرى أصابــت ســاعده فتســبَّبت يف ضيــاع عظــم 

الســاعد، كمــا اخرتقــت شــظية أخــرى صــدره”.
وصــف لنــا معاويــة مــكان اهلجــوم، وقــال إن املــكان املســتهدف حيــوي وفيــه العديــد مــن املرافــق احليويــة، كمدرســة عبــدو ســالمة، 
الــي تقــع غرهبــا أبنيــة ســكنية وســوق جتــاري لألقمشــة واملــواد الغذائيــة: “لقــد كانــت منطقــة حيويــة ومكتظــة ابلســكان، وكان 
عــدد الضحــااي ســيكون أكــر بكثــري لــو مل تقــم إدارة املدرســة بصــرف الطــاب إىل منازهلــم قبــل اهلجــوم بربــع ســاعة فقــط 
ختوفــاً مــن هجــوم حمتمــل، ومــع ذلــك فلــم يســلم مجيــع الطــاب والــكادر التدريســي مــن اإلصــاابت فقــد أصيبــت معلمتــان 

فارقــت إحدامهــا احليــاة”.
وصــف لنــا معاويــة الذخائــر العنقوديــة الفرعيــة الــي انتشــرت يف املــكان: “يبلــغ حجــم كل قنبلــة حبجــم كفــي اليــد عنــد مجعهمــا 
ســوايً، أي أهنــا قنابــل كبــرية احلجــم وليســت قنابــل صغــرية، حبســب مــا أخــرين بــه أهــل البلــدة فــإن الصــاروخ العنقــودي انفجــر 
يف الســماء وانتشــرت القنابــل العنقوديــة علــى مســاحة مــا ال يقــل عــن 800 مــرت، وهــذا مــا ســبب عــدد كبــري مــن اإلصــاابت”. 

أكَّــد معاويــة أن املــكان املســتهدف خــاٍل مــن املقــرات العســكرية وأن أقــرب مقــر عســكر يبعــد عــن املدينــة مــا ال يقــل عــن 4 كــم.

1  عر تطبيق واتساب يف 20 شباط 2020

https://drive.google.com/file/d/1isglExgbdDnDOu22F1Hk6JbdKehmVBvK/view
https://drive.google.com/file/d/1rT_tiskig025MriVNsJWZy4-6A-lXWPF/view
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حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيدة هنــادي2 ، إحــدى املعلمــات اللــوايت أصــَن إثــَر اهلجــوم:يف ذلــك اليــوم 
قــررت إدارة املدرســة صــرف الطــاب إىل منازهلــم قبيــل انتهــاء وقــت الــدوام الرمســي وبقيــت أنتظــر مــع زميلــة يل يف ابحــة 
املدرســة حــى خلوهــا متامــاً مــن الطــاب، وكان رضيعــي الــذي يبلــغ مــن العمــر 6 أشــهر برفقــي، مث مسعنــا صــوت الصــاروخ، 
مل يســبقه أي صــوت طائــرة أو حــى حتذيــر مــن املراصــد الــي حتــذران عــادة، شــاهدت الصــاروخ وهــو ينفجــر يف الســماء مث 
فقــدت الوعــي متامــاً، بقيــت 4 أايم يف غرفــة اإلنعــاش، أصبــت بكســر يف ســاعدي األميــن كمــا دخلــت شــظية يف صــدري 
وأصابــت رئــي اليســرى، وتعرضــت إلصابــة يف الوجــه، وإصابــة يف الفخــذ األميــن، وأصبــت بشــظااي خمتلفــة األحجــام يف 
ظهــري وأطــرايف، اســتطاع األطبــاء إخــراج بعضهــا فيمــا بقــي بعضهــا اآلخــر يف جســدي، مل يصــب طفلــي أبذى فقــد كان 
جالســاً يف عربتــه الــي درأت عنهــا الشــظااي، لكــن إصابــي تســبَّبت يف وفــاة جنيــين، كمــا توفيــت زميلــي صفيــة الــي كانــت 

برفقــي”.

 ذكــر بــالل بيــوش للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان3  أنــه توجــه إىل مــكان اهلجــوم بعــد مساعــه أصــوات انفجــارات قادمــة مــن 
ــز أعمــدة الدخــان املتصاعــدة مــن  جهــة ســرمن الــي تبعــد عنــه قرابــة 7 كــم: “مسعــت أصــوات انفجــارات واســتطعت متيي
املدينــة، عندمــا وصلــت شــاهدت بقــع الدمــاء املتناثــرة يف كل مــكان وكانــت الســيارات املركونــة إىل جانــب املدرســة قــد 
تضــررت بشــكل كبــري بســبب انفجــار خملفــات عنقوديــة ابلقــرب منهــا، مت نقــل الضحــااي واملصابــن إىل املشــفى، توجهــت 
إىل هنــاك وشــاهدت إصــاابت مروعــة وضحــااي مــن األطفــال، كانــت هنــاك طفلــة صغــرية فقــدت حياهتــا وطفــل آخــر أصيــب 
بشــظية يف وجهــه تســبَّبت يف تشــوهه.” قــال بــالل إنــه عــاد إىل موقــع اهلجــوم حبثــاً عــن بقــااي الســالح: “رأيــت احلاضنــة الــي 

كانــت حمملــة ابلقنابــل العنقوديــة وكان طوهلــا يبلــغ حنــو أربعــة أمتــار، وبقطــر دائــري يبلــغ حنــو نصــف مــرت.”

اجلمعــة 10/ كانــون الثــاين/ 2020 بــن الســاعة 23:11 و23:47 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري 
صواريــخ عــدة مــن منــط  Urgan 9M27Kحمملــة بذخــرية عنقوديــة علــى قريــة ســرجة يف جبــل الزاويــة بريــف إدلــب اجلنــويب، 
ســقطت الصواريــخ بــن منــازل املدنيــن وعلــى أطــراف القريــة؛ مــا أدى إىل إصابــة مدنيــن اثنــن، ختضــع املنطقــة لســيطرة فصائــل 

يف املعارضــة املســلحة. ختضــع املنطقــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة يــوم اهلجــوم.

2  تواصلنا معها عر تطبيق واتساب يف 21 شباط 2020 

3 تواصلنا معها عر تطبيق واتساب يف 20 شباط 2020

https://drive.google.com/file/d/1naA4iPzcJSPEYvyVVG9FSu370_nW4A7t/view
https://drive.google.com/file/d/1sr8QfH4wpvWFONUnQcueD4319bu_olGh/view
https://drive.google.com/file/d/1Z6SITG5D2I6aof_9Wfnr_298FxUFgfLf/view
https://drive.google.com/file/d/1ogCVOJmbcPM-xyuYbD4AtnZJ7sWaUh-g/view
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الثــالاثء 25/ شــباط/ 2020 قصفــت مدفعيــة ورامجــة صواريــخ النظــام الســوري قذائــف وصواريــخ عــدة اســتهدفت مدينــة إدلــب 
مركــز احملافظــة، مــن بــن هــذه الصواريــخ اســتطعنا التحقــق مــن وجــود صــاروخ واحــد علــى األقــل حممــل بذخــرية عنقوديــة، ســقطت 
الصواريــخ العنقوديــة علــى مدرســة الثــورة؛ مــا أدى إىل مقتــل مــدرس، وإصابــة مخســة أشــخاص آخريــن. ختضــع املدينــة لســيطرة 

هيئــة حتريــر الشــام وفصائــل املعارضــة املســلحة مــن اجليــش الوطــي يــوم اهلجــوم.

خامساً: االستنتاجات والتوصيات:
إنَّ اســتخدام قــوات النظــام الســوري بقيــادة الفريــق بشــار األســد، وكذلــك القــوات الروســية لذخائــر عنقوديــة يُعتــر انتهــاكاً 	 

لــكلٍّ مــن مبــدأي التمييــز والتناســب يف القانــون الــدويل اإلنســاين، ويُعتــر مبثابــة جرميــة حــرب.
ُتشــري األدلــة املتضمنــة يف احلــوادث الــواردة يف هــذا التقريــر إىل أنَّ اســتخدام الذخائــر العنقوديــة قــد مت مــن قبــل قــوات النظــام 	 

ــه إىل غــرض عســكري حمــدَّد، وُتشــكِّل ابلتــايل جرائــم حــرب. الســوري، وضــدَّ أهــداف مدنيَّــة، ومل توجَّ
لقــد وافقــت الــدول ابإلمجــاع يف قمــة عــام 2005 علــى مســؤولية كل دولــة عــن محايــة ســكاهنا مــن اجلرائــم ضــد اإلنســانية 	 

وجرائــم احلــرب، إن هــذه املســؤولية تســتلزم منــع هــذه اجلرائــم، ومنــع التحريــض علــى ارتكاهبــا بكافــة الوســائل املمكنــة، وعندمــا 
ختفــق الدولــة بشــكل واضــح يف محايــة ســكاهنا مــن اجلرائــم الفظيعــة، أو تقــوم هــي ابرتــكاب هــذه اجلرائــم كمــا يف حالــة النظــام 

الســوري، فــإن مــن مســؤولية اجملتمــع الــدويل التدخــل ابختــاذ إجــراءات محايــة بطريقــة مجاعيــة وحامســة ويف الوقــت املناســب.

بقااي صاروخ من منط URGAN 9M27K اســتخدمته قوات النظام الســوري يف قصف مدرســة 
الراعم النموذجية يف مدينة إدلب يف 25/ شباط/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1vIDcMUJg9sGW_ruALIVGlO3eUOGtHh7y/view
https://drive.google.com/file/d/1Bz8zblXV1kWpS1gkAKOMT5q23lbcRyCG/view
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التوصيات:
إىل جملس األمن:

جيــب علــى جملــس األمــن إصــدار قــرار خــاص حبظــر اســتخدام الذخائــر العنقوديــة يف ســوراي علــى غــرار حظــر اســتخدام 	 
ــن نقــاط لكيفيــة نــزع خملفــات تلــك األســلحة اخلطــرية. األســلحة الكيميائيــة ويتضمَّ

جيــب أن ال متنــع عضويــة روســيا الدائمــة يف جملــس األمــن مســاَءلَتها مــن قبــل اجمللــس نفســه، وإال فــإنَّ هــذا يُفقــده مصداقيتــه 	 
املتبقية.

إن اســتخدام الذخائــر العنقوديــة مــن قبــل النظــام الســوري يُهــدِّد أمــن وســالمة عشــرات اآلالف مــن اجملتمــع الســوري وعلــى 	 
جملــس األمــن التَّدخــل املباشــر والعاجــل حلمايــة الشــعب الســوري مــن اعتــداءات الســلطة احلاكمــة، الــي ُتشــكِّل جرائــم حــرب.

:COI جملس حقوق اإلنسان وجلنة التَّحقيق الدولية
إصدار بيان يُدين استخدام احللف السوري الروسي للذَّخائر العنقودية.	 
االهتمام بتوثيق احلوادث الي ُتشري إىل استخدام قوات احللف السوري الروسي للذخائر العنقودية.	 
إعداد دراســات واســعة حول املواقع الي اســتخدمت فيها قوات احللف الســوري الروســي القنابل العنقودية من أجل حتذير 	 

أهايل تلك املناطق واإلســراع يف عمليات إزالة املتفجرات الي مل تنفجر، لقد تلوثت آالف اهليكتارات يف ســوراي مبخلفات 
الذخائر العنقودية، والشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مســتعدة للمســامهة يف ذلك.

 
إىل دول أصدقاء الشعب السوري:

إدانــة اســتخدام قــوات احللــف الســوري الروســي الذخائــر العنقوديــة ضــدَّ اجملتمــع الســوري، والضَّغــط عليهــا لوقــف اعتداءاهتــا 	 
ــا سياســة الدولــة الروســية. املتكــررة واملســتمرة، وهــذا يــدلُّ علــى أهنَّ

رفــض اعتبــار احلكومــة الروســية طرفــاً يف احلــوار واالنتقــال السياســي يف ســوراي يف حــال إصرارهــا علــى ارتــكاب انتهــاكات 	 
ــعب الســوري، وال أوضــَح مــن اســتخدام الذخائــر العنقوديــة كدليــل صــارخ علــى انتهاكاهتــا. واســعة وممنهجــة حبــقِّ الشَّ

 
إىل احلكومة الروسية:

التَّوقــف الفــوري عــن إنتــاج الذخائــر العنقوديــة واســتخدامها يف ســوراي، والبــدء بتدمــري خمزوهنــا واالنضمــام إىل معاهــدة حظــر 	 
اســتخدام الذخائــر العنقوديــة.

التَّحقيــق يف مجيــع االنتهــاكات الــواردة يف هــذا التَّقريــر، وحنــن علــى اســتعداد للمســاعدة والتَّزويــد جبميــع األدلــة التفصيليــة، 	 
وحماســبة مجيــع املتورطــن هبــا.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 14

نشــر خرائــط تفصيليــة ابملواقــع الــي شــنَّت فيهــا هجمــات ابلذخائــر العنقوديــة، وتزويــد األمــم املتحــدة هبــا وإطــالع اجملتمــع 	 
الســوري عليهــا، وهــذا يُيســر عمليــات إزالــة املخلفــات الــي مل تنفجــر بعــد.

تعويــض اجملتمــع الســوري بشــكل خــاص الضحــااي وُأســرهم عــن مجيــع مــا تســبَّبت بــه تلــك اهلجمــات مــن أضــرار ماديــة 	 
ومعنويــة.

 
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:

إدانــة االســتخدام الواســع واملفــرط للذخائــر العنقوديــة ضــدَّ املدنيــن يف منطقــة إدلــب، وتوجيــه رســالة إىل جملــس األمــن الــدويل 	 
يف هــذا اخلصــوص. 

منظمة األمم املتحدة للطفولة:
إدانة استهداف النظام السوري وحلفائه للمراكز التعليمية واملدارس ورايض األطفال بشكل خاص.	 
بيان خطر استخدام النظام السوري وحليفه الروسي للذخائر العقنودية على أطفال الشعب السوري حالياً ويف املستقبل.	 

شكر وعزاء
خالــص العــزاء جلميــع ُأســِر الضحــااي واملتضرريــن الذيــن متكنَّــا مــن التَّعــرف عليهــم وتوثيــق أمسائهــم، وكل الشــكر لألهــايل والنشــطاء 

احملليــن وذوي الضحــااي، الذيــن لــوال تعاوهنــم مل نكــن لنتمكــن مــن بنــاء مثــل هكــذا قاعــدة بيــاانت وإصــدار هــذا التقريــر.
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