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سوريا: مع اقتراب العدوان على إدلب، تصاعد
الهجمات غير القانونية باستخدام الذخائر

العنقودية والبراميل المتفجرة غير الموجهة

UTC 08:42 ,2018 14 أيلول / سبتمبر

قالت منظمة العفو الدولیة الیوم إن الحكومة السورية، المدعومة روسیاً، قد كثفت
من الھجمات غیر القانونیة على المدنیین في إدلب باستخدام الذخائر العنقودية

المحظورة دولیًا، والبرامیل المتفجرة غیر الموجھة، فیما يبدو مقدمة للھجوم
العسكري المرتقب على نطاق واسع.

فقد أفادت األنباء بوقوع ما ال يقل عن 13 ھجوماً في الفترة ما بین 7 و10 سبتمبر/
أيلول، في الشطر الجنوبي من محافظة إدلب. وقد أسفر القصف الذي استھدف
قرى التح، وجرجناز والھبیط، وحاس وعابدين، وكذلك ضواحي خان شیخون، عن

مقتل 14 مدنیاً وإصابة 35 آخرين.
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 وقالت ديانا سمعان، الباحثة المعنیة بشؤون سوريا بمنظمة العفو الدولیة:
"تستخدم الحكومة السورية، وبشكل معتاد، الذخائر العنقودية المحظورة، والبرامیل
المتفجرة، في شتى أنحاء سوريا إللحاق األذى والمعاناة المروعة بالمدنیین. ولقد

بدأت الحكومة اآلن في تكرار تلك األسالیب المروعة على إدلب، ولیس لدينا أي
سبب يدعونا لالعتقاد بأنھا ستتوقف عن فعل ذلك ".

"وفي الوقت الذي بدأ الھجوم على إدلب يلوح في األفق، يجب على المجتمع
الدولي التحرك وبشكل عاجل، لضمان توفیر الحماية للمدنیین من ھذه الھجمات

المتعمدة والعشوائیة. فلن يؤدي التصعید في الھجمات غیر القانونیة، من قبل
الحكومة السورية والجماعات المسلحة وحلفائھا، إال إلى مزيد من الخسائر في

األرواح بین المدنیین، وإلى تفاقم األزمة اإلنسانیة ".

 ووفقاً لما ورد من أنباء، فقد بدأت الھجمات على إدلب في نفس الیوم الذي
اختتمت فیه روسیا وإيران وتركیا القمة حول سوريا في العاصمة اإليرانیة طھران.

 إفادات مروعة

أدلى أحد عشر شخصاً في إدلب شھاداتھم لمنظمة العفو الدولیة بأن قوات
الحكومة السورية قد ألقت البرامیل المتفجرة، وأطلقت صواريخ متفجرة على شكل

ذخائر عنقودية على مناطق مأھولة بالسكان، وقد ألحقت أضراراً بالمدارس والمنازل
على مدى عدة أيام.

وقد استعرض خبیر األسلحة في منظمة العفو الدولیة الصور التي قدمھا السكان،
والتي أظھرت بقايا الذخائر العنقودية في أعقاب ھجوم وقع في 10 سبتمبر/ أيلول

في كل من التح وجرجناز. وتظھر الصور بوضوح حطام صواريخ 220 ملم روسیة الصنع
من طراز 9M27K، والتي تحتوي على ذخائر عنقودية من طراز 9N235. كما وأظھرت

صور أخرى، من التح، ذخائر عنقودية فردية غیر منفجرة 9N235 تشكل خطرا كبیرا
على المدنیین، ال سیما األطفال، الذين قد يتعرضون للتشويه أو القتل بھذه

األسلحة بعد فترة طويلة من إلقائھا األولي.

وأبلغ اثنان من عمال اإلنقاذ منظمة العفو الدولیة إن حوالي 10 من زمالئھم تعرضوا
للھجوم أثناء إطفاء حريق بسبب غارة جوية في 8 سبتمبر/ أيلول. وكان الھجوم،

الذي ُزعم أن روسیا قد نفذته، قد ضرب مصنًعا للبطاطا يقع على طريق سريع
رئیسي على بعد حوالي 1.5 كیلومتر شمالي مدينة خان شیخون.



كما قال أحد عمال اإلنقاذ إنه كان داخل المصنع يطفئ النار عندما سمع طائرة
مراقبة فوق المصنع، وأضاف قائالً:

"ھرعت إلى الخارج لتحذير الطاقم ألن طائرة المراقبة قد غادرت. ولم أكمل جملتي:
"يا شباب، ھناك طائرة مراقبة، حتى سمعت انفجاًرا في السماء، ثم ُأمطرنا

بالقنابل".

 "لقد انھرت على األرض فور سماع دوي انفجارات صغیرة ... وُنقلت إلى أحد
المشافي حیث أزالوا شظايا من فخذي األيسر واأليمن".

وأفاد العديد من الشھود، الذين تحدثت معھم منظمة العفو الدولیة، أن قوات
الحكومة السورية أطلقت عدة صواريخ روسیة كبیرة من طراز 9M27K، تحمل كل

منھا 30 قذيفة عنقودية، على ثالث قرى، منھا جرجناز والتح وحیش، بین الساعة
الثامنة والثامنة والنصف صباحاً في 10 سبتمبر / أيلول.

 وأفاد ثالثة أشخاص، يعیشون في جرجناز، منظمة العفو الدولیة، أنه في 10
سبتمبر/ أيلول، تعرضت المناطق السكنیة ألربعة ھجمات صاروخیة، على األقل،

فألحقت أضراراً بالمنازل ومدرستین، مما أسفر عن إصابة 11 مدنیاً.

ووصف أحد السكان، الذي كان منزله على بعد حوالي 900 متر من األحیاء التي تم
استھدافھا، سماعه لعدة أنواع مختلفة من االنفجارات، قائالً:

"ذھبت أوالً إلى المدارس التي أصیبت في الھجوم. فرأيت فتاتین مصابتین بشظايا.
وقیل لي الحقا أنھما في الصف السابع. كانتا في الخارج عندما وقع الھجوم، لكن

بقیة التالمیذ كانوا في الداخل ".

 وأضاف قائالً: "كان الملعب مغطى بالقنابل غیر المنفجرة، لكن جسم الصاروخ
الرئیسي سقطت بجوار المدرسة ... رأيت أن جدران المدرسة كانت ملیئة

بالشظايا، وكانت ھناك ثقوب على األرض. ثم توجھت إلى المناطق السكنیة حیث
رأيت العديد من الجرحى؛ وكانوا في الشوارع في انتظار تقديم المساعدة الطبیة ".

 وكما أبلغ ثالثة أشخاص، من قرية الھبیط، منظمة العفو الدولیة، أن قوات الحكومة
السورية ألقت عدة قنابل برمیلیة من طائرات الھلیكوبتر في 10 سبتمبر/ أيلول.

وھذه القنابل غیر موجھة، ويحتوي كل منھا على ما ال يقل عن مائة رطل من



المتفجرات، وھي تفتقر بشكل شديد إلى الدقة، وتدمر منازل المدنیین في جمیع
أنحاء سوريا.

مطلوب تحرك دولي عاجل

تدعو منظمة العفو الدولیة المجتمع الدولي إلى استخدام نفوذه لوضع حد للھجمات
غیر القانونیة بشكل فورّي، ومنع وقوع المزيد من الخسائر المدنیة المروعة.

وأضافت ديانا سمعان قائلة: "لقد أظھرت الحكومة السورية، مراًرا وتكراًرا، ازدراء
شديداً ألرواح المدنیین. ويجب على كل من روسیا وإيران ضمان قیام السلطات

السورية بوضع حّد لجرائم الحرب ھذه، وتوفیر الحماية للمدنیین في إدلب. كما تقع
على تركیا أيضاً مسؤولیة ضمان امتثال الجماعات المسلحة للقانون الدولي

اإلنساني ".

"فھناك حاجة ماسة لبذل جھود متضافرة من قبل المجتمع الدولي إلنقاذ أرواح
المدنیین، والحیلولة دون وقوع االنتھاكات الجسیمة التي تشھدھا أجزاء أخرى من

سوريا، مثل شرق مدينة حلب والغوطة الشرقیة".

كما تدعو منظمة العفو الدولیة تركیا إلى فتح حدودھا أمام المدنیین الراغبین في
الفرار من الھجمات في إدلب. وعلى المجتمع الدولي مساعدة تركیا في استقبال

أي الجئین.

واختتمت ديانا سمعان قائلة: "أما بالنسبة ألولئك الذين يختارون الفرار إلى المناطق
التي تسیطر علیھا الحكومة، فینبغي على روسیا ضمان عدم تورط الحكومة

السورية في أي ھجمات انتقامیة، مثل: االحتجاز التعسفي، أو االختفاء القسري
للرجال واألوالد، واحتجاز األشخاص، الذين تم إجالؤھم، في المخیمات، أو منع

الوكاالت اإلنسانیة التابعة لألمم المتحدة من الوصول ھذه المخیمات كما في حالة
الغوطة الشرقیة".

خلفیة

 يعیش ما ال يقل عن 2.5 ملیون شخص في إدلب، من بینھم 700 ألف نازح داخلیًا
من أجزاء أخرى من سوريا. وقد نزح أكثر من نصف السكان في إدلب، وأحیاناً عدة

مرات. ومنذ أغسطس/آب 2017، وصل ما يقرب من 300 ألف نازح داخلیًا إلى



الجماعات المسلحةنزاع مسلحسوريا

محافظة إدلب. ووفًقا لوكاالت األمم المتحدة اإلنسانیة، فإن أكثر من ملیوني شخص
في إدلب بحاجة ماسة للغذاء والماء والرعاية الصحیة.

ويعیش الكثیر من النازحین في مخیمات مكتظة بالقرب من الحدود مع تركیا، دون
وجود بنیة تحتیة مناسبة، أو الحصول على میاه نظیفة وكھرباء. وفرص العمل

شحیحة، لذلك فإن غالبیة الذين يعیشون في إدلب يعتمدون على المساعدات
اإلنسانیة من أجل البقاء على قید الحیاة.
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