


ــد  ــة، وق ــل العنقودي ــة جــداً بالقناب ــات كثيف ــذ آذار 2014 لهجم ــدات محافظــة درعــا ومن ــدن وبل ــرى وم ــد مــن ق تعرضــت العدي

اســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات توثيــق عشــرات الحــوادث التــي قامــت قــوات النظــام باســتخدام هــذه القنابــل وخاصــة فــي 

بلــدة تســيل.

     مــن المعلــوم أّن ســوريا ليســت طرفــاً فــي )اتفاقيــة الذخائــر العنقوديــة( حيــث قامــت 112 بالتوقيــع / االلتحــاق بهــذه المعاهــدة 

مــن العــام 2008 وهنالــك أكثــر مــن 80 دولــة ملزمــة قانونــاً بتنفيــذ بنــود هــذا االتفــاق، أّمــا الــدول البقيــة فقــد وقعــت علــى االتفاقيــة 

ــل  ــق قناب ــر أو تطل ــةٌ تنث ــرةٌ تقليدي ــا ذخي ــى أنّه ــة عل ــي االتفاقي ــة ف ــرة العنقودي ــف الذخي ــد جــاء تعري ــق عليهــا، وق دون التصدي

هــة ) كلٌّ منهــا وزنــه أقــل مــن 20 كيلــو جرامــًـا( مصممــة لالنفجــار قبــل االصطــدام  صغيــرة أو متفجــرات صغيــرة غيــر موجَّ

أو عنــده أو بعــده.

     اســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا ومنــذ بدايــة الثــورة توثيــق مئــات الهجمــات اســتخدمت فيهــا قــوات النظــام 

القنابــل العنقوديــة، ويبــدو أّن أول هجــوم بهــذه القنابــل كان فــي أيــار مــن العــام 2012 وتحديــداً فــي محافظــة الالذقيــة.

قــال مراســل مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا الناشــط عــاء الفقيــر حــول الهجمــات التــي اســتهدفت مؤخــراً مــدن وقــرى 
محافظــة درعــا:

     »طبيعــة المنــازل فــي عمــوم محافظــة درعــا تتميــز بأنهــا منــازل متناثــرة وبيــوت بعيــدة عــن بعضهــا البعــض، ويوجــد 

ــكل منــزل حديقــة صغيــرة – حاكــورة – وهــذا الشــيء يســاعد علــى تخفيــف نســبة اإلصابــات واألضــرار البشــرية بشــكل  ل

كبيــر جــداً، كمــا فــي حــاالت القصــف العــادي أو/ والبراميــل المتفجــرة، وأكثــر مــن 90 % مــن المنــازل مكونــة مــن طابــق أو 

طابقيــن ونــادراً مــا تجــد هنالــك منــازل متألفــة مــن أكثــر مــن طابقيــن.

     القصــف بالقنابــل العنقوديــة التــي كانــت ترمــى مــن طائــرات الميــغ الحربيــة بــدأ علــى محافظــة درعــا منــذ أكثــر مــن ســنة، 

وهــي تســتهدف األماكــن المدنيــة بشــكل كامــل وواضــح، وحتــى أنّهــم رمــوا فــي إحــدى المــرات قنابــل عنقوديــة تشــبه الهدايــا 

وكان ذلــك فــي مدينــة جاســم، أو يكــون لهــا مثــل شــريط أحمــر يثيــر الفضــول كمــا حــدث ذلــك فــي قريــة إبطــع شــمال مدينــة 

ــّم اســتهداف محافظــة درعــا فــي شــهر أيلــول عــام 2012  داعــل فــي الثامــن والعشــرين مــن آذار 2014 ، وكانــت أول مــرة يت

والحقــاً بــدأ النظــام باســتخدام القنابــل العنقوديــة عــن طريــق القصــف بالصواريــخ أو المدفعيــة«.
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http://www.icrc.org/ara/resources/documents/legal-fact-sheet/cluster-munition-legal-factsheet-230710.htm
https://www.facebook.com/mzereeb.mobasher/photos/pb.236546736478842.-2207520000.1398128107./452457248221122/?type=3&theater


الهجمات التي استهدفت بلدة تسيل – محافظة درعا:
     أكــدّ الســيد »أبــو ســلمى – 24 عــام « عضــو المكتــب اإلعالمــي فــي بلــدة تســيل لمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا أّن 

القصــف بالقنابــل العنقوديــة اشــتدّ علــى البلــدة بشــكل كثيــف جــداً منــذ آذار 2014 حيــث يتــّم قصــف البلــدة مــن تلتــي الجمــوع 

والجابيــة وهمــا تلتــان تتمركــز عليهمــا قــوات النظــام، وإضافــة إلــى هاتيــن التلتيــن فــإّن النظــام يســتهدف البلــدة مــن قريــة الشــيخ 

ســعد والتــي مــا زالــت تحــت ســيطرة قــوات النظــام.

وأضاف أبو سلمى:

ــات الصــالة وخصوصــاً صــالة  ــدة فــي أوق ــد النظــام قصــف البل ــاً مــا يتعّم ــة شــبه يومــي، وغالب ــل العنقودي  »القصــف بالقناب

الجمعــة، فيقــوم بقصــف األماكــن القريبــة مــن المســاجد، أّمــا بالنســبة للقنابــل نفســها فهــي تكــون موضوعــة بحاضنــة الصــاروخ 

وعندمــا يرتطــم الصــاروخ بــاألرض تتناثــر القنابــل الصغيــرة منهــم وتنفجــر ولقــد اســتطعنا تمييــز نوعيــن منهــا:

1 – أسطوانية الشكل: وهذا النوع يحتوي على صاعق أمامي و فّراش ) مروحة ( في الخلف.

2 – النــوع الثانــي وهــو أصغــر حجمــاً مــن النــوع األول، وال يوجــد لــه فــّراش ) مروحــة ( وهــو مــزود بشــريط أحمــر – يشــبه 

الشــريط الــذي نقــوم بلفـّـه علــى الهدايــا – ومنظــره مثيــر للفضــول والحمــل، ولكــن ســرعان مــا حــاول أحــدٌ ســحب هــذا الشــريط 

فإنـّـه ينفجــر علــى الفــور.
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ــادراً مــا  ــإّن القنابــل الصغيــرة تنتشــر علــى مســاحة دائــرة قطرهــا حوالــي 500 م، ون      وفــي حــاالت انفجــار الصواريــخ ف

تحــدث إصابــات مباشــرة فــي الوقــت نفســه، ولكــن يكــون ضررهــا أكثــر فــي األيــام التاليــة بســبب كثــرة القنابــل الصغيــرة التــي 

ال تنفجــر فــوراً، فيصبــح المدنيــون وخاصــة األطفــال منهــم عرضــة إلصابــات عديــدة، ففــي تاريــخ 20-3-2014 كان أحــد األطفــال 

يلعــب بالقــرب مــن مــكان ســقوط أحــد القنابــل وشــاهد القنبلــة فقــام بحملهــا فانفجــرت فيــه وأدت إلــى بتــر يــده علــى الفــور مــن 

المعصــم، وحــدث حادثــة مشــابهة مــع أحــد رعــاة األغنــام الــذي حــاول حملهــا ورميهــا لكنّهــا انفجــرت فيــه وأدّت إلــى بتــر يــده 

علــى الفــور، وفــي تاريــخ 15-4-2014 قــام النظــام باســتهداف منطقــة ) دوار العاليــة ( بالقنابــل العنقوديــة وهــي منطقــة معروفــة 

باكتظاظهــا فهــي ســوق شــعبية، وســقط يومهــا أكثــر مــن ) 30 ( جريــح.

صور تظهر أنواع القنابل العنقودية التي استهدفت بلدة تسيل:  -
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النوع األول : األسطواين :
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الحفرة الناتجة عن الصاروخ املحّمل بالقنابل العنقودية ويبلغ عمقها أكرث من 50 سم

صاعق التفجري للنوع األول من القنابل العنقودية
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النوع الثاين : من القنابل العنقودية:

صورة لجدران أحد املدراس وقد تعرّض لشظايا بفعل سقوط أحد القنابل العنقودية بجانبها
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قال الطبيب )أبو ذيب، 44 عام( أحد الكوادر الطبية في بلدة تسيل لمركز توثيق االنتهاكات في سوريا:
ــب  ــون أغل ــا تك ــادة م ــة، وع ــل العنقودي ــات نتيجــة القصــف بالقناب ــن اإلصاب ــد م ــا العدي ــة وصلتن ــرة الماضي      »خــالل الفت

اإلصابــات فــي منطقــة الفخــذ والصــدر والبطــن والخصــر وبعضهــا فــي منطقــة الــرأس، وهنالــك عشــرات الحــاالت الخطــرة 

التــي وصلتنــا إلــى النقطــة الطبيــة ففــي تاريــخ 12-4-2014 أصيبــت امــرأة بشــظية اخترقــت أســفل فّكيهــا األســفل وخرجــت مــن 

ــة بأحــد رعــاة  ــوم انفجــرت قنبل ــرة، وفــي نفــس الي ــى األردن بســبب حالتهــا الخطي ــّم نقلهــا مباشــرة إل ــد ت ــرأس، وق ــة ال منطق

األغنــام وأدّت إلــى بتــر يــده علــى الفــور ونفــوق أكثــر مــن 25 رأســاً مــن الماشــية، وبتاريــخ 20-4-2014 انفجــرت أحــد القنابــل 

فــي يــد طفــل أدت إلــى بتــر يــده علــى الفــور، وبتاريــخ 16-4-2014 وصلــت إلــى النقطــة الطبيــة ثــالث حــاالت خطــرة لشــابيّن 

وطفــل وكانــت الشــظايا منتشــرة فــي جميــع أنحــاء جســمهم، وقــد بتــرت يــد أحدهــم، وقــد حاولــت شــّم البــارود ألحــد القنابــل 

وكانــت رائحتهــا تشــبه رائحــة البيــض المســلوق الفاســد«.

خاتمة:

ــل  ــي اســتخدامها مباشــرة أو لحظــة انفجــار الصــاروخ، ب ــي تل ــى اللحظــات الت ــة عل ــل العنقودي      ال تقتصــر أضــرار القناب

تتعداهــا إلــى األيــام األخــرى التــي تلــي حادثــة القصــف، ففــي أحاييــن كثيــرة تكــون هنالــك العديــد مــن القنابــل التــي ال تنفجــر 

ــون  ــى ل ــن يتنبهــون ال ــال الذي ــال منهــم، وال ســيما األطف ــن وخاصــة األطف ــى المدنيي ــراً عل ــور ســقوطها وتشــكل خطــراً كبي ف

الشــريط االحمــر المتصــل بالذخائــر الغيــر متفجــرة ممــا يــؤدي الــى حــاالت وفــاة واصابــات شــديدة تــؤدي الــى بتــر االطــراف 

ــّم حظــر القنابــل العنقوديــة باألســاس  والتشــوه، نتيجــة اســتخدام هــذا الســالح الــذي ال يميــز بيــن المدنييــن والمقاتليــن، وقــد ت

ــي  ــر ف ــن بت ــرة م ــاالت كثي ــي ح ــون ف ــم يعان ــراد وتجعله ــب األف ــي تصي ــمية الت ــرة واألضــرار الجس ــوائية الكبي ــبب العش بس

ــى الممــات. ــا تالحقهــم إل ــاة إنســانية ونفســية للضحاي األطــراف أو عاهــات مســتديمة وذلــك يســبب معان


