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السبت 20 آب 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: املقدمة. 

اثنياً: امللخص التنفيذي. 
اثلثاً: التفاصيل. 

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات. 
شكر وعزاء

139 هجمة أبسلحة كيميائية يف سوراي بعد قرار جملس األمن 2118
139 خرقاً لقرار جملس األمن ومازال اجملرم منتصرًا

أواًل: املقدمة:
دمشق  الكيميائية يف غوطيت  لألسلحة  السوري  النظام  استخدام  بعد  روسيا  تعهدت 
وأن  الكيميائية كافة،  أسلحته  السوري  النظام  يسلم  2013 أبن  21/ آب/  بتاريخ 
املتحدة  الوالايت  تراجعت  ذلك  على  وبناء  أخرى،  مرة  مطلقاً  استخدامها  يُعيد  ال 
األمريكية عن أتديب النظام السوري لتجاوزه اخلط األمحر الذي رمسه له السيد ابراك 
أوابما، وصدر قرار جملس األمن بتاريخ 27/ أيلول/ 2013، الذي نص على أنه: 
“يف حال عدم االمتثال يف املستقبل ألحكام القرار 2118، أن يفرض تدابري مبوجب 
النظام  أن  إىل  ُتشري  لدينا  الدالئل  املتحدة؛”، مجيع  األمم  ميثاق  السابع من  الفصل 
السوري انتهك مراراً قرارات جملس األمن، القرار رقم 2118، مث القرار رقم 2209، 
مث القرار رقم 2235، ومل تتمكن روسيا من تنفيذ تعهدها أمام الوالايت املتحدة يف 
ردع النظام السوري عن استخدام الغازات السامة، ومن انحية أخرى مل تفعل الوالايت 
املتحدة األمريكية شيئاً أمام تكرار استخدام الغازات السامة، وبناًء على ذلك ال ُيكننا 
أن نثق أبي ضمان روسي حلل سياسي أو وقف إلطالق النار يف سوراي، إذا كانت 
قد فشلت فشاًل ذريعاً يف أمر اثنوي كضبط استخدام الغازات السامة، كما أنه على 
انُتِهَك 139 مرة  الوالايت املتحدة األمريكية أن تفي بوعودها ألن اخلط األمحر قد 
بعد قرار جملس األمن 2118، وإّن عدم إيفائها بعهودها اليت قطعتها أفقدها كثرياً من 

مصداقيتها.
عام  منذ  املستمرة  اليومية  املراقبة  عمليات  اإلنسان عرب  السورية حلقوق  الشبكة  تقوم 
2011 بتوثيق استخدام األسلحة الكيميائية وإصدار تقارير دورية إثر حدوث هجمات 
جديدة، وقد بلغ عدد التقارير السابقة 24 تقريراً خاصاً عن استخدام الغازات السامة، 
النظام  التقارير كان  وذلك قبل قرار جملس األمن رقم 2118 وبعده، يف مجيع تلك 
آب/   /21 اجلمعة  يوم  داعش  تنظيم  إليه  انضم  أن  إىل  الوحيد  املستخدم  السوري 

2015 حني استخدم التنظيم الغازات السامة ضد مدينة مارع يف حلب.
بلغ عدد مرات استخدام النظام السوري لألسحلة الكيميائية 33 مرة قبل قرار جملس 
األمن 2118 مجيعها موثقة يف تقارير سابقة. فيما بلغ عدد مرات استخدامها بعد قرار 
جملس األمن رقم 2118، 139 مرة من ِقَبِل النظام السوري وتنظيم داعش. تسببت 
هذه اهلجمات قبل قرار جملس األمن وبعده يف مقتل 1298 أشخاص، بينهم 244 

طفاًل و285 سيدة. مجيعهم قضوا يف هجمات نفذهتا القوات احلكومية. 

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ 2011 
قبل  من  معتمدة  رحبية،  مستقلة، غري حكومية، غري  منظمة  وهي 

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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وبعد أتسيس تنظيم داعش يف 9/ نيسان/ 2013 الحظنا أن استخدام النظام السوري للهجمات مبختلف أنواع األسلحة 
بقي مرتكزاً بشكل أكرب على املناطق اليت تسيطر عليها املعارضة، ويف جمال األسلحة الكيميائية نلحُظ أن النظام السوري قام 

بـ %97 من اهلجمات على مناطق تسيطر عليها املعارضة، و%3 على مناطق ختضع لسيطرة تنظيم داعش.

كما كانت حال معظم الدراسات السابقة، مل نتمكن يف كثري من احلاالت من زايرة مواقع احلوادث كافة، وال تتيح الظروف 
احلالية إمكانية أخذ عينات وإجراء فحوصات فقد اعتمدان على رواايت انجني، وشهود عيان، وبشكل خاص على أطباء 
عاجلوا املصابني، وعناصر من الدفاع املدين، حيتوي هذا التقرير على 4 شهادات، وقد شرحنا للشهود اهلدف من املقابالت، 
وحصلنا على موافقتهم على استخدام املعلومات اليت يقدموهنا يف هذا التقرير، إضافة إىل معاينة الصور والفيديوهات اليت وردت 
إلينا من الناشطني احملليني املعتمدين لدينا، وحنتفظ بنسخ من مجيع مقاطع الفيديو والصور املذكورة يف هذا التقرير، ونزعم 
بعد حتليل كل ذلك أن هذه اهلجمات متت ابستخدام أسلحة كيميائية دون أن حندد ماهية املادة املستخدمة لصعوبة ذلك. 

ماورد يف هذا التقرير ُيثل احلد األدىن الذي متكنا من توثيقه من حجم وخطورة االنتهاكات اليت حصلت، كما ال يشمل 
احلديُث األبعاَد االجتماعية واالقتصادية والنفسية.

اثنياً: امللخص التنفيذي:

نستعرض يف هذا التقرير 4 هجمات جديدة حصلت ابألسلحة الكيميائية وذلك يف املدة الواقعة بني 1/ 
كانون الثاين/ 2016 حىت 20/ آب/ 2016  

وعندما نضيف هذه احلوادث األربعة اجلديدة على ماقامت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بتوثيقه تراكمياً فيما سَبَق ُيصبح 
لدينا:

139 خرقاً لقرار جملس األمن رقم 2118، الصادر يف 27/ أيلول/ 2013، من ضمنهم 70 خرقاً 
للقرار رقم 2209 الصادر يف 6/ آذار/ 2015 ويتوزعون حبسب مرتكب االنتهاك على النحو التايل:

•القوات احلكومية: 136 خرقاً للقرار رقم 2118، بينهم 67 خرقاً للقرار رقم 2209، يتوزعون حبسب احملافظات إىل:
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•تنظيم داعش: 3 خروق لقرار جملس األمن رقم 2118، ويف الوقت ذاته للقرار رقم 2209 يف حمافظة حلب. 

تسببت هذه اهلجمات يف مقتل 88 شخصاً قضوا مجيعاً يف هجمات نفذهتا القوات احلكومية يتوزعون إىل:
- 36 مدنياً، بينهم 20 طفاًل، و6 سيدات. 

- 45 من مسلحي املعارضة. 
- 7 من أسرى القوات احلكومية. 

إضافة إىل إصابة ما اليقل عن 1922 شخصاً يتوزعون حبسب اجلهة املرتكبة إىل:
القوات احلكومية: ما اليقل عن 1806 مصابني.

تنظيم داعش: ما اليقل عن 116 مصاابً. 

وقد سجلنا الضحااي العسكريني ألن استخدام األسلحة الكيمائية حمرم دولياً يف مجيع األحوال وال جيوز استخدامه حىت ضمن 
العمليات القتالية.

اثلثاً: تفاصيل احلوادث اجلديدة:
ألف: القوات احلكومية:

مدينة عربني - ريف دمشق، اإلثنني 29/ شباط/ 2016:
قصفت القوات احلكومية عدة قنابل مستهدفة خط اجلبهة مع مقاتلي املعارضة املسلحة يف مدينة عربني، إحدى القنابل حمملة 

بغاز يُعتقد أنه سام؛ ما أدى إىل حاليت اختناق ملسلحني من فصائل املعارضة. 

صور تظهر حاليت اختناق ملسلحي فصائل املعارضة جراء قصف منطقة متركز للفصائل على أطراف مدينة عربني يف 29/ 
شباط/ 2016 

مدينة سراقب – إدلب، اإلثنني 1/ آب/ 2016
قرابة الساعة 23:00 ألقى الطريان املروحي احلكومي برميلني متفجرين احتوى كل منهما على اسطواانت حتمل غازاً ساماً، 
على حي سكين وسط سراقب، سقط أحدمها بعيداً عن اآلخر قرابة 2 – 3كم، تسبب القصف إبصابة ما اليقل عن 30 

شخصاً أبعراض صعوبة يف التنفس، إضافة إىل دمار حمل جتاري بشكل شبه كامل ودمار جزئي يف عدة بيوت سكنية.

http://www.sn4hr.org
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حممد حاج قاسم، عضو يف منظومة إسعاف سراقب وصاحب أحد البيوت املتضررة، أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 
بروايته –توصلنا مع السيد حممد عرب تطبيق الواتس آب-:

“مل أكن يف املنزل حلظة القصف، لكن أهلي تعرضوا لإلصابة، فقد سقط الربميل على حمل أيب القريب من 
املنزل وحتطمت نوافذ البيت وأبوابه، مت إسعاف أهلي إىل املشفى.

يف اليوم التايل استخرجت من إحدى احلفر اليت نتجت عن االنفجار أسطوانة يبدو أهنا كانت حتمل الغاز 
فقد كان هلا رائحة تشبه رائحة الكلور الذي نستخدمه يف التنظيف، غسلتها فوراً ابملاء فتحول لون املاء إىل 
األصفر وفاحت رائحة خفيفة، مازلت بعد 3 أايم من القصف أشم رائحة الكلور كلما هبت الريح على 

الشجر احمليط مبنزلنا والذي على ما يبدو امتص بعض الغاز.
عندما ذهبت إىل املشفى وجدت أن 9 من عائليت بينهم طفل – ابن أخيت- مصابون، لقد أصيبوا بضيق 

تنفس ورجفة وسعال، عندما وصلت املشفى كانوا قد أجروا هلم اإلسعافات األولية ومازالوا قيد العالج”. 
 

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيدة )ب. ق( إحدى املصاابت وأفادتنا بروايتها –تواصلنا مع السيدة )ب. 
ق( عرب تطبيق الواتس آب-:

االنفجار  يكن صوت  مل  قصف،  قد  املروحي  الطريان  أن  احلر  اجليش  مرصد  أعلن  عندما  القبو  يف  “كنا 
كبرياً ما جعلنا نعتقد أن الربميل قد سقط بعيداً، بعد ثواٍن بدأت أشعر حبرقة يف عيوين وفقدت القدرة على 
الرؤية، انتشر الغبار من حويل، ُأصبت ابلسعال وبدأت أشعر بصعوبة يف التنفس، حاولنا اخلروج من القبو 
بصعوبة بسبب صعوبة الرؤاي وعندما وصلنا إىل الشارع أسعفنا اجلريان إىل النقطة الطبية، وهناك أعطوان رذاذاً 
وأكسجني، وسريوم وإبر مضادة للتحسس وغسلوا أجسادان ابملاء ونصحوان أن نبدل مالبسنا ومجيع حاجيتنا 

اليت تعرضت للغاز. 
يف اليوم الثاين عانت أخيت صعوبة يف الكالم، ابت صوهتا ابلكاد ُيسمع، حنن يف اليوم الثالث للحادثة ومل يـَُعد 

صوهتا طبيعياً حىت اآلن. كنا يف البيت 8 أشخاص ومعنا طفل يف 12 من عمره”. 
 

قمجون أحد عناصر الدفاع املدين الذي أسعف املصابني –تواصلنا معه عرب تطبيق الواتس آب-، أفاد الشكبة السورية حلقوق 
اإلنسان:

“وصلت إىل مكان سقوط أحد الربميلني ووجدت عائلة مصابة أبعراض اختناق وضيق تنفس وسيالن دموع، 
وكانت األعراض أشدَّ عند األطفال، أجرينا اإلسعافات األولية وأجلينا بقية املدنيني من املنطقة بصعوبة بسبب 
غارات الطريان احلريب الذي كان يستهدف املنطقة ابلرشاشات والصواريخ، بلغ عدد املصابني 30 مصاابً 

بينهم أطفال ونساء.
عملنا على مجع بقااي الربميل وشظاايه، حيث احتوى على اسطواانت وكرات حديدية مل تكن تشبه االسطواانت 
اليت محلت الكلور سابقاً. االسطواانت مل حتمل بودرة ملونة كما رأينا يف مرات سابقة فقط الحظنا الرائحة 

الواخزة أما لون املادة مل جند له أثرًا”.

فيديو يظهر حاالت اختناق جراء إلقاء الطريان املروحي احلكومي اسطواانت حتوي غازات سامة على سراقب إبدلب يف 1/ 
آب/ 2016

http://www.sn4hr.org
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صورة تظهر طفاًل مصاابً حبالة اختناق جراء 
إلقاء الطريان املروحي احلكومي اسطواانت 
حتوي غازات سامة على سراقب إبدلب يف 

1/ آب/ 2016

اختناق  حبالة  مصاابً  رضيعاً  تظهر  صورة 
احلكومي  املروحي  الطريان  إلقاء  جراء 
اسطواانت حتوي غازات سامة على سراقب 

إبدلب يف 1/ آب/ 2016

صور تظهر أسطواانت ُوجَدت ضمن براميل متفجرة ألقتها طائرات مروحية حكومية على مدينة سراقب

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0b1QwVW1ERHROY0k
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0VXZzdjBPMjZBdlk
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0X1lGQ2puLVVfYUk/view?usp=sharing
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حي الزبدية – حلب، األربعاء 10/ آب/ 2016
قرابة الساعة 20:30 مساًء ألقى الطريان املروحي احلكومي برمياًل متفجراً حمماًل بغاز سام على حي الزبدية يف حلب ما أدى 

إىل مقتل طفل، وإصابة 6 أشخاص بينهم أطفال، ظهرت على املصابني أعراض اختناق وسعال.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان – عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك – مع الطبيب محزة وهو أحد 
األطباء الذين عاينوا اإلصاابت الناجتة عن القصف ابلغازات:

“املصابون الذين وصلوا إىل املشفى كانوا يُعانون من ضيق تنفس وسعال، قّدمنا هلم األوكسجني بضغط عاٍل 
إضافة إىل جلسات إرذاذ ابلسالبواتمول وحقن اهليدروكرتزون، كانت مالبس املصابني مشبعة برائحة الغاز، 

علمت أنَّ 3 أشخاص قتلوا اختناقاً، لكنهم نقلوا إىل مشفى آخر”. 

فيديو يظهر مكان القصف ويتضمن شهادة أحد عناصر الدفاع املدين على استخدام القوات احلكومية للغازات السامة يف 
حي الزبدية

ابء: تنظيم داعش:
مدينة مارع – حلب،  الثالاثء 16/ آب/ 2016 

قذائف   7 عن  اليقل  ما  ارشاف  بلدة  يف  املتمركز  داعش  تنظيم  قصف 
صاروخية حتتوي على غازات سامة سقطت يف حميط مبىن الربيد وحميط سوق 
بينهم  املدينة؛ ما أدى إىل إصابة 8 أشخاص حباالت اختناق  اخلضار يف 

سيدة وطفلة.

صورة تظهر إحدى القذائف احململة ابلغازات السامة 
واليت قصفها تنظيم داعش على مدينة مارع 

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/SMCM0K54P6k
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0LTNQRlVJRXNMdW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QXo0RVN6WTVBXzQ/view?usp=sharing
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رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
لقد انتهكت القوات احلكومية القانون الدويل اإلنساين عرب استخدامها سالحاً حمرماً دولياً، وهذا يُعترب جرية حرب، كما 
انتهكت قرارات جملس األمن اخلاصة هبذا الشأن، كما أن جرية القتل ترقى إىل جرائم ضد اإلنسانية حبسب املادة السابعة من 
ميثاق روما األساسي، فهي ومنذ آذار/ 2011 منهجية وواسعة النطاق أيضاً، وإن استخدام غاز الكلور يُعترب انتهاكاً لقراري 
جملس األمن رقم 2118 و2209 معاً، ولالتفاقية اليت وقعتها احلكومة السورية بتاريخ 14/ أيلول/ 2013، اليت تقتضي 

بعدم استخدام الغازات السامة وتدمريها.

إىل جلنة التحقيق الدولية:
على جلنة التحقيق الدولية مباشرة التحقيق يف احلوادث اليت تستطيع معاجلتها، واختاذ خطوات جادة هتدف إىل تسريع التحقيق 
يف حتديد اجلهة اليت تستخدم هذه األنواع من األسلحة، وخاصة بعد توقيع احلكومة السورية اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية.

إىل جملس األمن:
يتوجب على جملس األمن حتمل مسؤولياته يف حفظ األمن والسلم األهليني يف سورية؛ ألن االنتهاكات اليت قامت هبا احلكومة 
السورية تشكل هتديداً صارخاً لألمن والسلم الدوليني، والتوقف عن ممارسة لعبة املصاحل السياسية على حساب دماء الشعب 
السوري. وإن استخفاف النظام السوري الواضح بقرار جملس األمن رقم 2118 والحقاً ابلقرار رقم 2209، ُيشكل فضيحة 

سياسية وإهانة فظيعة جمللس األمن.

إىل جملس حقوق اإلنسان:
يتوجب على جملس حقوق اإلنسان تسليط الضوء بشكل أكرب على خرق النظام السوري لقراري جملس األمن رقم 2118 ، 

و2209 يف سبيل حتقيق ضغط أكرب على جملس األمن الختاذ إجراءات رادعة حقيقية.

إىل دول أصدقاء الشعب السوري:
تزويد املناطق املعرَّضة للقصف ابلغازات السامة )يف ظل عجز جملس األمن عن إيقاف اهلجمات( أبقنعة واقية، وتُقدِّر الشبكة 
السورية حلقوق اإلنسان احتياجات تلك املناطق مبا اليقل عن 18700 قناٍع واٍق، إضافة إىل معدات إلزالة آاثر التلوث 

الكيميائي.

شكر وعزاء
خالص العزاء لذوي الضحااي، وكل الشكر والتقدير لألهايل والنشطاء الذين سامهت إفاداهتم على حنو فعال يف التحقيقات.

http://www.sn4hr.org

