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تقرير شامل حول استخدام النظام السوري للغازات السامة 28 مرة في 5 محافظات سورية 

الجهة التي قامت بالتقرير:  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
تاريخ اصدار التقرير: 2013/8/5

مقدمة التقرير
يمتلك النظام السوري ما يقدر ب 800 طن من غاز السارين ، هذه الكمية قادرة على تصنيع حوالي 2500 قنبلة   

مدفعية و 100 رأس حربي كيميائي لصواريخ سكود وهذه الكيمة كافية البادة سكان دمشق و حمص و حماة و حلب .
يعمل في برنامج تطوير األسلحة الكيميائية مااليقل عن 300 شخص أغلبهم من الطائفة العلوية و هم محاطين بسرية و 

مراقبة مستمرة و اليعلمهم أحد والحتى قادة الجيش أو الوزراء .
يحظر إنتاج واستخدام األسلحة الكيمائية و البيولوجية بمختلف أشكالها حسب معاهدة جنيف للعام 1925 للقانون   
الدولي و المؤكدة في معاهدة القانون الدولي لحظر األسلحة البيولوجية و السمية للعام 1972 المعروفة باللغة اإلنجليزية 
بــ Biological and Toxin Weapons Convention )BTWC(، و المثبت في معاهدة القانون الدولي لحظر 

استعمال األسلحة الكيمائية للعام 1993 و المعروف باللغة اإلنجليزية بــ 
)Chemical Weapons Convention )CWC

وقد صادقت على برتوكول عام 1925 الحكومة السورية .حتى في ظل النزاع المسلح فإن استخدام األسلحة الكيميائية يبقى 
محرما بموجب القانون العرفي الدولي و القانون الدولي اإلنساني .

األخرى وسط  منفصلة عن  بصورة  حالة  لكل  التحريات  بهذه  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  فريق  قام  لقد  و   
صعوبات جمة و خاصة في ضوء عدم تمكن أعضاء الفريق  من زيارات ميدانية وإجراء تحليالت خاصة و ذلك بسبب منع 
الحكومة السورية للشبكة السورية لحقوق اإلنسان من العمل على األراضي السورية بحرية و التضييق و مالحقة كوادرها 
ولذلك تم  التوثيق و التدوين  ما استطاع أعضاء الشبكة المتواجدين في عموم المناطق السورية الحصول عليه عبر شهادات 
لناجين و ألطباء تواصلنا معهم عاينوا حاالت لمصابين و عبر شهود عيان قام أعضاء الشبكة بمقابلتهم و توثيق الحديث 

معهم و الحصول منهم على كل الملحقات و المرفقات التي توفرت لديهم.
 

ملخص التقرير
شنت القوات الحكومية  28 هجمة  استهدفت 5 محافظات استخدم في بعضها أنواعاً من الغازات السامة و في   
البعض اآلخر أسلحة كيميائية بحسب ما تم التأكد منه في ظل الظروف الحالية عبر شهادات األهالي و أطباء داخل المشافي 
الميدانية من فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان قاموا بإعداد تقارير مفصلة  حول تلك الحوادث المهولة التي خلفت 83 

قتيالً و إصابة قرابة ال 1271   آخرين.
 

و فيما يلي عرض موجز للمحافظات التي تم استهدافها: 
أوالً: محافظة حمص: 

عدد الهجمات باألسلحة الكيمائية  3 تسببوا في مقتل 6 أشخاص و اصابة قرابة ال 120 شخص آخرين 
الهجوم األول : 

في تاريخ 23-12-2012 وقد استهدف منطقة البياضة و دير بعلبة في مدينة حمص و خلف 6 شهداء واصابة ما ال يقل 
عن 60 شخص منهم 10 حاالت خطرة و4 حاالت اصيبوا بالشلل و 3 حاالت فقدان البصر .

الهجوم الثاني :
في تاريخ 25-12-2012  وقد استهدف منطقة الزعفرانة  الواقعة في ريف حمص الشمالي وقد تسبب في اختناق ما اليقل 

عن 35 مواطنا من أهالي المنطقة ولم تسجل الشبكة السورية لحقوق اإلنسان أي حادثة وفاة. 
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الهجوم الثالث :
بأنواع من األسلحة  المحاصرة  القديمة  أحياء حمص  الحكومية  القوات  الموافق ل 2013/7/05 قصفت  الجمعه  يوم  في 
الكيميائية تسبب بتشوهات و ألوان مختلفه من الحروق ألكثر من 20 شخصا من أهالي تلك األحياء ، و لم نتمكن من تحديد 

هوية تلك المادة .

ثانياً: محافظة حلب: 
عدد الهجمات باألسلحة الكيمائية  3 تسببت في مقتل 37 مواطنا و إصابة مااليقل عن 277 آخرين .

الهجوم األول: خان العسل في ريف حلب الغربي 
بتاريخ 19 /2013/03 قصفت طائرات الجيش السوري التابع للحكومة السورية بصواريخ تحمل مواد كيميائية منطقة خان 

العسل و قد تسبب الهجوم في مقتل 22 شخصاً و إصابة قرابة الـ 250 آخرين .
 الهجوم الثاني : حي الشيخ مقصود .

قامت طائرات مروحية تابعة لسالح الجو الذي التمتلكه سوى الحكومة السورية في يوم السبت الموافق  2013/4/13 
بإلقاء قذيفتين غازيتين على الشيخ مقصود  - الواقع شمال مدينة حلب و المعروف بأغلبيته الكردية - القذيفتين عبارة عن 
علب معدنية تشبه علب الكونسروة الى حٍد ما وفي داخلها عبوات بالستيكية تحوي مواد سامة تتحول إلى غاز، كما تحتوي 

القذائف الغازية على صمامات امان وذلك بحسب عضو الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في حلب .
تسببت هذه القذائف في مقتل 5 مواطنين بينهم طفلين رضيعين ، إضافة إلى تعرض أكثر من 12 آخرين لإلصابة بحالة 

تسمم نتيجة استنشاقهم للغاز السام, و قد تم نقلهم إلى مشفى مدينة عفرين لتلقي العالج .
الهجوك الثالث :  مطار كويرس العسكري

قامت قوات النظام في يوم السبت 27-4-2013 بإلقاء قذائق مدفعية  على مقرات الجيش الحر في مطار كويرس العسكري 
, مالبثت هذه القذائف أن تحولت لغاز فورا انفجارها 

تسببت هذه القذائف في مقتل عشرة أشخاص من أفراد الجيش الحر , و إصابة 15 شخص آخرين بحاالت تسمم و اختناق 
و أعراض حساسية نتيجة استنشاقهم للغاز السام و قد تّم إسعافهم إلى النقاط الطبية التابعة للجيش الحر حول مطار كويرس 

العسكري .

ثالثاً: محافظة ريف دمشق : 
عدد الهجمات باألسلحة الكيمائية 16 تسببت في مقتل 24 شخص و إصابة  مااليقل عن 417  آخرين .   

الهجوم األول: في بلدة العتيبة 
في قرابة الساعة الحادية عشر ظهرا من  يوم الثالثاء الموافق لـ 2013/3/19 وقد قتل بسبب ذلك الهجوم 5 أشخاص 

وأصيب أكثر من 60 من أهالي البلدة بحاالت اختناق شديدة بينهم نساء و أطفال. 
الهجوم الثاني: بلدة عدرا

في قرابة الساعة التاسعة مساًء من يوم األحد بتاريخ 2013/3/24 وقد تسبب ذلك الهجوم في مقتل اثنين من أهالي البلدة 
إضافة إلى  إصابة أكثر من 40 من أهالي البلدة .

الهجوم الثالث: بلدة العتيبة
في قرابة الساعة الرابعة فجراً من يوم الثالثاء الموافق  2013/4/9 وقد أدى ذلك إلى مقتل عدد من الحيوانات التي يمتلكها 

األهالي و لم توثق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان أية إصابة بين المواطنين القاطنين للمنطقة .
 الهجوم الرابع : داريا :

في مساء يوم األربعاء  بتاريخ 2013/04/25 قصفت قوات النظام المدينة بصاروخين أرض أرض يحمالن غازات سامة 
، أدت إلى حاالت اختناق واسعة بين المواطنين و مقتل عدد كبير من الدواجن وتركز القصف كان على المنطقة الجنوبية  

من المدينة .
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الهجوم الخامس : بلدة عين ترما
في يوم األربعاء بتاريخ 2013/04/17 قصفت القوات الحكومية بلدة عين ترما الواقعة بريف دمشق بقنابل تحتوي على 
غازات سامة وذلك بعد اشتباكات حصلت بين القوات الحكومية و عناصر من الجيش الحر تسببت في مقتل أحد المواطنين 

و إصابة 8 أشخاص آخرين من بينهم بعض عناصر للجيش الحر إضافة إلى مدنيين .
الهجوم السادس : عدرا

في يوم الجمعة بتاريخ 2013/05/17 في قرابة الساعة الخامسة صباحا قصفت القوات الحومية البلدة بصواريخ تحمل 
مواد سامة مما أدى إلى إصابة مااليقل عن 5 أشخاص من عناصر الجيش الحر  اصابات متفاوتة أدت إلى مقتل أحدهم 

بعد ذلك بقليل . 
الهجوم السابع : عدرا

في يوم الخميس الموافق ل 2013/05/23 قرابة الساعة 11 ليال قامت القوات الحكومية بقصف البلدة بصواريخ محملة 
بمواد سامة تسببت في اختناق مااليقل عن 40 شخصا من المدنيين باصابات متفاوتة مات منهم 2 اثر ذلك .

الهجوم الثامن : حرستا 
في يوم األحد الموافق ل 2013/05/26 قامت القوات الحكومية بقصف مدينة حرستا الواقعة في الغوطة الشرقية بثالثة 

صواريخ محملة بمواد سامة أصيب على اثرها مااليقل عن 75 بإصابات متفاوتة أدت إلى مقتل 3 من المصابين . 
الهجوم التاسع : البحارية 

في يوم األحد الموافق ل 2013/05/26 و في قرابة الساعة 10.30 مساء قصفت القوات الحكومية البلدة بصواريخ تحمل 
مواد سامة اصيب اثر ذلك مااليقل عن 30 من أهالي البلدة . 

الهجوم العاشر : األحمدية 
في يوم األربعاء الموافق ل 2013/05/29 و في قرابة الساعة 4.15 مساء قامت القوات الحكومية بقصف البلدة بصاروخين 

يحتويان على مواد سامة تفاعلت مع التربة بشكل غريب وأصيب اثر ذلك أكثر من 10 من أهالي البلدة . 
الهجوم الحادي عشر  : البحارية

في يوم األحد بتاريخ 2013/06/09 قصفت القوات الحكومية مواقع للجيش الحر بغازات سامة أدت إلى حاالت اختناق ل 
4 أشخاص تم نقلهم إلى المشفى الميداني . 

الهجوم الثاني عشر : زملكا 
في يوم األربعاء  الموافق ل 2013/6/19 قامت القوات الحكومية بقصف مدينة زملكا بقنابل تحتوي غازات سامة ، مما 

أدى إلى مقتل 3 من أهالي المدينة و وقوع أكثر من 25 حالة اختناق . 
الهجوم الثالث عشر : زملكا 

في يوم األحد الموافق ل 2013/6/23 قرابة الساعه 11 صباحا قامت القوات الحكومية بقصف مدينة زملكا بقنابل تحتوي 
مواد سامة أدت إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة مااليقل عن 35 آخرين .

الهجوم الرابع عشر : ببيال
في يوم األحد الموافق ل 2013/7/7 قامت القوات الحكومية بقصف مدينة ببيال الواقعة في ريف دمشق بقنابل تحتوي على 

غازات سامة تسببت في عمليات اختناق ل 3 من أهالي المنطقة .
الهجوم الخامس عشر : عدرا

في بداية يوم االثنين الموافق ل 2013/5/8 وفي  قرابة الساعه 1.45 قامت القوات الحكومية بقصف بلدة عدرا بصواريخ 
تحتوي على مواد سامة تسببت في إصابة 25 من أهالي البلدة باصابات متفاوته و من بين المصابين الكادر الطبي للمشفى 

الميداني .
الهجوم السادس عشر : دوما 

في فجر يوم االثنين الموافق ل 2013/5/8 و في قرابة الساعة 5.15 دقيقة فجرا قامت القوات الحكومية بقصف أحياء 
سكنية شرقي مدينة دوما بريف دمشق ، بصواريخ تحتوي على مواد سامة تسببت في إصابة مااليقل عن 450 شخص 
وصل إلى النقاط الطبية أكثر من 400 حالة أغلبهم من النساء و األطفال ، و الحظ عضو الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 

في ريف دمشق أن اإلصابات قد جاءت من مختلف أرجاء المدنية مما يدل على انتشار واسع للغازات السامة .
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رابعاً: محافظة دمشق: 
عدد الهجمات باألسلحة الكيمائية 5 تسببت في مقتل 8 شخص و إصابة قرابة ال 80 آخرين .

المنطقة: حي جوبر 
الحادثة األولى : في يوم األحد الموافق لـ 2013/04/07 استهدف هجوم بقنابل سامة الحي وقد أصيب 7 من أهالي الحي 

بحاالت اختناق شديد.
الحادثة الثانية : في يوم األحد الموافق ل 2013/04/14 استخدمت قوات الحكومة السورية غازات سامة أدت إلى مقتل 

مواطن و اصابة أكثر من 30 آخرين .
الحادثة الثالثة : حي القابون :في يوم االثنين بتاريخ  2013/6/24 استخدمت قوات الحكومة السورية الغازات السامة ضد 
أبناء حي القابون مما أدى مقتل مواطن اضافة  إلى اصابة أكثر من 20 شخصا بحسب ماأفادنا بذلك المشفى الميداني في 
القابون عبر بيان صارد منه وقد تحققنا من ذلك أيضا عبر عضو الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في دمشق ولم تسجل أي 

حالة وفاة .
الحادثة الرابعة: حي القابون : في يوم الخميس بتاريخ 2013/6/26 استخدمت القوات الحكومية الغازات السامة ضد أبناء 

حي القابون وقد قتل مواطن من أبناء الحي و أصيب أكثر من 10 آخرين .
الحادثة الخامسة : حي مخيم اليرموك : في يوم االثنين بتاريخ 2013/7/21 استخدمت القوات الحكومية الغازات السامه 

ضد أهالي حي مخيم اليرموك و قد قتل 5 مواطنين و أصيب مااليقل عن 10 أشخاص  آخرين .

خامسا : محافظة ادلب : 
عدد الهجمات 1 تسبب في اإلصابة ب 14 حالة اختناق 

في يوم االثنين الموافق ل 2013/04/29 ألقى سالح الطيران الذي اليمتلكه سوى القوات الحكومية من طائرات هيلوكوبتر 
أكياس شاهدها األهالي وأدى سقوطها إلى تناثر ذرات الغبار و تسبب ذلك ب 14 حالة اختناق تم نقلهم الى مشفى سراقب .   

التقرير التفصيلي : 
يتضمن عرض التفاصيل حسب تقرير شهود العيان و أطباء المشافي الميدانية : 

محافظة حمص: يوم األحد الموافق 2012/12/23 
في صباح ذلك اليوم قصف الجيش السوري الموالي للحكومة السورية منطقة البياضة و دير بعلبة و شارع الستين ، واستمر 
القصف لساعات طويلة تراجعت بعدها قوات الحكومة السورية وتلى ذلك االنسحاب انفجار خلف وراءه سحابة دخان أبيض 

وذلك قرابة الساعة السابعة مساء .
تبين فيما بعد أنها غازات سامة وأصيب على اثرها أكثر من 50 شخصا تم نقلهم إلى المشفى حسب رواية أحد أطباء المشفى 
الميداني وباالعتماد على  روايات لشهود العيان و سببت لهم حاالت هذيانية و اختالجات عصبية و فقدان للوعي و حسس 
خدر و نمل معمم في الجسم و فقدان لحس الذوق و آالم شديدة في العين و المآق و حدقات متضيقة تكاد تكون دبوسية 
و اختناقات شديدة معندة على العالجات الموسعة للقصبات و العالج باألكسجين، باإلضافة ألعراض هضمية كالغثيان و 
اإلقياء المدمى، يتلوها إخفاق تنفسي و نفث دموي مشابه ألعراض ذات الرئة االستنشاقية التي كانت السبب األساسي لوفاة 

الضحايا.
تسبب ذلك الهجوم في مقتل  7 أشخاص من سكان تلك المنطقة وذلك بعد ساعات معدودة وإصابة ما ال يقل عن 60 شخص 

منهم 10 حاالت خطرة و4 حاالت أصيبوا بالشلل و 3 حاالت فقدان البصر .
رواية شاهد عيان وهو أحد اإلعالميين في الجيش الحر في حمص : 

» سمعنا صوت مثل قنبلة الغاز ، ماطلع منها اللون وال رائحة ، فجأة صارت الناس تتقلب على األرض ، كل من نزلت 
بقبره القنبلة تأثر فيها وكان تأثيرها عليه بشكل أقوى ، أنا كنت بعيدا نوعا ما ، وعندما ذهبت لساعد المصابين تأثرت 
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وصرت تقريبا مثلهم ، صار معي ديق بالتنفس و غبش في عيني وارتخاء بأعصابي وبقيت بعد ذلك 5 أيام على هذه الحالة 
وأصيب بالحادثة أعداد كبيرة جدا بالعشرات«

الملحقات والمرفقات: 
الضحايا الذين تم توثيقهم عبر التواصل مع األطباء ومع أهلهم  :

1. عالء أسعد الحسن –)الشركسي ( – البياضة – 23-12-2012- بسبب اختناقه بالغازات التي تم اطالقها . 

2.صابر مندو  - البياضة –23-12-2012- اختناقه بالغازات التي تم اطالقها .

3. إيهاب عاصي - البياضة –23-12-2012- اختناقه بالغازات التي تم اطالقها.
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4. بسام أبوروس – 25 عام – دير بعلبة – الربيع العربي - – 23-12-2012- اختناقه بالغازات التي تم اطالقها . 

5.محمد وليد حمادي – الخالدية - 23-12-2012- اختناقه بالغازات التي تم اطالقها.
6.صطوف ابراهيم حمادي – الخالدية - 23-12-2012- اختناقه بالغازات التي تم اطالقها . 

فيديو يظهر فيه المشفى الميداني وفيه  الكثير من حاالت االختناق وشهادات مصابين في الحادثة .

المشفى الميداني يغص بالمصابين 
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فيما يلي تقرير مرسل من قبل  األطباء الذي كانوا متواجدين في داخل المشفى الميداني وعاينوا اإلصابات بأنفسهم : 
تقرير مصور ألحد أطباء حمص :

الحادثة الثانية في حمص : بلدة الزعفرانة 
في يوم الثالثاء الموافق ل 2012/12/25 عادت قوات الجيش السوري الموالي للحكومة السورية و استخدمت غازات 
مشابهة لما استخدمته في مدينة حمص و تحديدا في بلدة تدعى الزعفرانة تقع في ريف حمص الشمالي و قد تسببت تلك 

الغازات في حصول حاالت اختناق شديدة جدا ألكثر من 20 من اهالي البدة و لم نوثق أي حالة وفاة .
الملحقات و المرفقات : 

فيديوهات تصور سقوط الغازات السامة على البلدة 
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 الحادثة الثالثة :
في يوم الجمعه الموافق ل 2013/7/05 قصفت القوات الحكومية أحياء حمص القديمة المحاصرة بأنواع من األسلحة الكيميائية 
تسبب بتشوهات و ألوان مختلفه من الحروق ألكثر من 20 شخصا من أهالي تلك األحياء ، و لم نتمكن من تحديد هوية 

تلك المادة .

محافظة حلب :
الهجوم على بلدة خان العسل: 

حقيقة ما حصل في خان العسل .....بروايات شهود العيان و األهالي و الناشطين .
تاريخ الواقعة : 2013-3-19 

يقع خان العسل في الريف الغربي لمحافظة حلب و يبعد حوالي 5 كيلو متر عن حلب المدينة و معظم أهالي البلدة من 
الموالين لنظام األسد وقد تم تحرير القسم الغربي من البلدة بتاريخ 25-2-2013 وهو القسم الذي يضم مدرسة الشرطة و 

بعض المزارع و بقيت باقي المناطق تحت سيطرة النظام
و قد تم قصف البلدة في التاريخ المذكور في الساعة 3:45 صباحا  بالطيران الحربي حيث ألقت الطائرات الحربية صواريخ 

انفجرت مطلقة ما يشبه ذرات الرمل إلى مسافات بعيدة و قد سقط الصاروخ في المنطقة الجنوبية من خان العسل .
وقد وثقنا مقتل 22 مواطن من أهالي المنطقة اثر إصابتهم  بحاالت اختناق بينهم خمسة أطفال و سبع سيدات و طبيب كان 

يشرف على عالج المرضى في المشفى ، كما وثقنا قرابة ال 250 مصاب .
نالحظ مايلي : 

اوال : الطيران الحربي سالح اليمتلكه سوى الجيش الموالي للحكومة السورية . 
ثانيا : إن القصف استهدف مناطقة موالية للنظام السوري إما عن طريق الخطأ أو بشكل مقصود و متعمد و الضحايا كلهم 
من الموالين للنظام السوري و هذا هو سر إصرار النظام السوري على أن تقتصر لجنه التحقيق التابعة لألمم المتحدة على 

التحقيق في الهجوم الذي استهدف خان العسل .
التقرير :

الموقع على الخارطة : 
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رواية الطبيب  نائل الحريري قام بعالج المصابين في مشفى حلب الجامعي : 
رواية شاهد عيان كان متواجدا في مشفى حلب الجامعي حين تم نقل المصابين إليه وهو طبيب يعمل في المشفى و يدعى 

نائل الحريري وال يزال على قيد الحياة :
»على أثر القصف الذي تعرض له خان العسل بدأت مشافي المدينة تستقبل مئات الحاالت من المصابين. تم إحصاء 25 
قتيالً في مشافي الرجاء والرازي والشهباء والسوري التخصصي ومشفى جامعة حلب وقد قضوا جميعا بأعراض تشنج 
قصبي واختناق وتضيق حدقات وأحياناً إقياء وغثيان من دون أن يرافق ذلك أي تشوه خارجي بالجثة بينما مئات المصابين 
)حوالي200 – 250 حالة( راجعوا غرف اإلسعاف العامة والخاصة »بأعراض تحسسية واستقالبية تتشابه بشكل كبير 
مع أعراض التسمم الفوسفوري«. مما يولد شكوكاً سريرية قوية ترجح استخدام غاز السارين الكيميائي القاتل الذي يمكن 
أن تترواح أعراضه من الشكايات التحسسية الخفيفة وحتى الموت السريع خالل ثواٍن قليلة وذلك حسب كمية المادة التي 

تعرض لها الجسم مباشرةً » 
يمكن التواصل مع الشاهد عبر حسابه على الفيس بوك

رواية شاهدة عيان تمكنت من التواصل مع بعض الممرضين المتواجدين في مشفى حلب الجامعي تدعى هالة نجاري وال 
تزال على قيد الحياة :

»تم نقل  عدد من المصابين من أهالي خان العسل الذين أصيبوا بحاالت اختناق  الى مشفى حلب الجامعي ,  ولكن ُمنع اي 
إعالمي من الدخول  حيث امتأل المشفى بعناصر من  الشبيحة والشرطة واألمن وتصدر الموقف مراسل الفضائية السورية 

شادي حلوة واي واحد بيفوت غيرو بيفتشو بشكل كامل وما حدا يقدر  يصور أبدا .
المشفى مليان حاالت اختناق وبحب قلكن كمان انو في شهداء بخان العسل ما نقلوهم حتى وانو في مرضى عم يستشهدوا 

على التذكرة فورا لما يحطوهم , او عم يعيشوا على االوكسجين بانتظار لقاء ربهم او حاالت خفيفة . 
باذية عصبية مباشرة من ريحة لبس  انو في ممرضين ودكاترة انصابو  ومعلومة اكتر اهمية للي عم يقول مو كيماوي 
المرضى وانو في حاالت اختناق صارت مع حدا منن والمرضى صارو يشلحون تيابن النو عم يأثروا على الكادر الطبي«

 
يمكن التواصل مع الشاهدة عبر حساب الفيس بوك :
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رواية إحدى الممرضات التي كانت متواجدة في مشفى الرجاء عند معالجة المصابين و لكنها رفضت الكشف عن هويتها 
خوفا من المالحقة األمنية :

»وصل حوالي 40 مصاب إلى المشفى كانوا جميعا يعانون من تشنج قصبي و حدقات دبوسية استشهد منهم حوالي 10 و 
كان في ممرضتين و طبيبة من المعالجات صار عندن حاالت إغماء و اختالجات عصبية 

و بعتقد أنو المادة المستعملة هي مادة فوسفور عضوي ألنه ينتقل باللمس و االستنشاق »
رواية شاهد عيان من أهالي خان العسل يدعى أحمد صبح  وال يزال على قيد الحياة :

 
»خان العسل يتعرض للقصف من زمان و قسم منه محرر ، و القسم المحتل كلن شبيحة و مؤيدين للنظام ، الطيارة قصفت 
على الحارة الجنوبية و قدرنا نتأكد بصعوبة أنو القصف كان محمل بكيماوي و سبب حاالت اختناق كتيرة و إغماء عن 
طريق تواصلنا مع بعض األقرباء المقيمين في الحارة الجنوبية و عن طريق قبضة تجسس موجودة مع أحد أفراد الجيش 

الحر و ألنهم موالين قدروا ينقلون للمشافي الحكومية »  
ahmed.r.86  باإلمكان التواصل مع الشاهد عبر حسابه على السكايب بالصوت و الصورة

رواية شاهد من أهالي خان العسل أخبرنا عن المكان الذي تم القصف فيه و هو ناشط إعالمي يدعى أبو عبد هللا الحلبي و 
ال يزال على قيد الحياة :

»خان العسل أنا فيها و كل يومين بكون مع الشباب بالمعركة , خان العسل أربع حارات معظمهم علوية و مؤيدين و شبيحة 
و الكل مسلحين , إلي ماتوا بالقصف كلن شبيحة , نحن أهالي المنطقة و منعرفهم »

 jouman1111 : باإلمكان التواصل مع الشاهد عبر حسابه على السكايب بالصوت و الصورة
و  نحن بدورنا في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان قد تمكنا من توثيق مقتل 22 مواطن من أهالي المنطقة اثر إصابتهم  
بحاالت اختناق بينهم خمسة أطفال و سبع سيدات و طبيب كان يشرف على عالج المرضى في المشفى ، كما وثقنا قرابة ال 
250 مصاب بأعراض متالزمة تأقية و استقالبية و إخفاق كبدي و اختالجات و غياب عن الوعي و تعثر شديد في القدرة 

على النطق و تضيق في حدقة العين  تتشابه بشكل كبير مع أعراض التسمم بمركبات الفسفور العضوي الحر. 
أسماء الضحايا:

1-السيدة زنوب بنت طه زعرور و خيرية 2- عمار بن محمود زعرور و زينة 3-  أحمد بن علي زعرور و مرشة
4- السيدة فاطمة بنت علي زعرور و مرشة 5-  زعرور بن علي زعرور و تمو 6-  حسن بن زعرور علي زعرور و 

أمون
7- 8 : طفلين وهما أبناء :  علي بن أحمد علي زعرور 9- السيدة أمون بنت اسماعيل عموري و مريم رجب

10-  أحمد بن عمر عموري و حلمية 11-  أحمد بن عبدو عموري و امون
12- السيدة سميحة بنت فارس عبد القادر و فطوم 13- محمد بن محمود صالح و عيوش

14- عبدو بن حسن قداح و امينة 15- السيدة زينب بنت زكريا عبد هللا العلي و عيوش
16- السيدة  بثينة بنت زكريا عبد العلي و عيوش17 - السيدة زهرة بنت علي عبد هللا زعرور و زينب

18 - الشهيد عبد الهادي بن علي عبد هللا زعرور و زينب 19 – 21 : ثالثة اطفال  وهم  أبناء :  احمد عبدو عموري و 
فاطمة 22-  طبيب مجهول الهوية -  أثناء عالج  المصابين الذين وصلوا لمشفى الجامعة بحلب 

الملحقات و المرفقات 
بعض شهادات األهالي



11
   www.sn-hr.org                                                                                                                      info@sn-hr.org

شهادة من قائد كتيبة في الجيش الحر

الهجوم الثاني : حي الشيخ مقصود .
قامت طائرات مروحية تابعة لسالح الجو الذي التمتلكه سوى الحكومة السورية في يوم السبت الموافق  2013/4/13 
بإلقاء قذيفتين غازيتين على الشيخ مقصود  - الواقع شمال مدينة حلب و المعروف بأغلبيته الكردية - القذيفتين عبارة عن 
علب معدنية تشبه علب الكونسروة الى حٍد ما وفي داخلها عبوات بالستيكية تحوي مواد سامة تتحول إلى غاز، كما تحتوي 

القذائف الغازية على صمامات امان وذلك بحسب عضو الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في حلب .
تسببت هذه القذائف في مقتل 5 مواطنين بينهم طفلين رضيعين ، إضافة إلى تعرض أكثر من 12 آخرين لإلصابة بحالة 

تسمم نتيجة استنشاقهم للغاز السام, و قد تم نقلهم إلى مشفى مدينة عفرين لتلقي العالج .
 وقد أخبرنا  مصدر طبي من داخل مشفى عفرين بأن األفراد الذين تعرضوا الستنشاق الغاز ظهرت عليهم عالمات الهلوسة 
واالقياء الشديد، وسيالن أنفي غزير وحرقة بالعين ، و أّن المصابين تدهورت حاالتهم بعد وصولهم إلى المشفى بثالث 
ساعات , وظهرت عليهم أعراض مثل تضيق الحدقة والتي تسمى في الطب بالتضيق المسماري، وتهيج عصبي وتهيج في 
الحنجرة وضيق في التنفس باإلضافة لفقدان بعض المنعكسات العصبية، والتي تطورت لفقدان الوعي وخروج الزبد من الفم 

 كما تدهورت الحالة الصحية لبعض المسعفين 
وقد أكد لنا أطباء من داخل مشفى عفرين أنه لم تُجر فحوصات مخبرية لمعرفة نوع المادة المستخدمة،و أن هذا النوع 
من الفحوصات ال تجرى سوى في مخبرين في سورية احدهما في حلب واألخر في دمشق واالثنين تابعين لألمن الجنائي 

السوري
كما تفتقد المشافي للعديد من المكونات و العقاقير الطبية لالزمة إلسعاف مثل هذه الحاالت و االطباء ال يمتلكون البزات 

واألقنعة الواقيه
كما ورد من مصدر طبي آخر  تابع ألحد المشافي الميدانية في الشيخ مقصود بأن أحد الذين تعرضوا الستنشاق الغاز  السام 

فقد بصره مباشرةً. 
 أسماء الضحايا الذين تمكنا من توثيقهم عبر التواصل مع أقربائهم و أصدقائهم :

1-السيدة غدير نداف  2-الطفل أبو بكر عبدهللا / سنتان  /3 -الطفل يونس عبدهللا / 4شهور / 4- السيدة غرناس كوباني 
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5- السيدة غالية ) لم تصل الكنية (
األهالي الذين أصيبوا بالغاوات السامه والذين تمكنا من توثيقهم  :

1- ريم يونس2- منير يونس3-عبدهللا يونس4- ياسر يونس5- جاسم العلي6- محمود بكري7- عالء بكري8- مصطفى 
هورو 9- روجهالت علي 10-هفال ابراهيم 11-رشاد عبدو 12- اسماعيل معمو

 الملحقات و المرفقات
شهادة أحد أطباء مشفى عفرين

شهادات أهالي حي الشيخ مقصود حول القصف بالقنابل السامة.

فيديو يظهر فيه  المصابين وهم  في المشفى
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صور ثابتة توثق الحادثة :

 الهجوم الثالث : مطار كويرس العسكري
قامت قوات النظام في يوم السبت 27-4-2013 بإلقاء قذائق مدفعية  على مقرات الجيش الحر في مطار كويرس العسكري) 
مطار دير حافر ( -الواقع في الريف الشرقي  يبعد عن حلب حوالي 16 كم  - مالبثت هذه القذائف أن تحولت لغاز فورا 

انفجارها 
تسببت هذه القذائف في مقتل عشرة أشخاص من أفراد الجيش الحر قضوا اختناقا  , و إصابة 15 شخص بحالة تسمم و 
اختناق و أعراض حساسية كما ظهرت عليهم حرقة بالعين و سيالن انفي غزير و بعض حاالت الهلوسة  نتيجة استنشاقهم 

للغاز السام و قد تّم إسعافهم إلى النقاط الطبية التابعة للجيش الحر حول مطار كويرس العسكري 
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الموقع على الخارطة :

رواية شاهد عيان وهو ناشط إعالمي و من أهالي المنطقة كان متواجدا حين القصف يدعى يوسف الصطوف وال يزال 
على قيد الحياة :

أثناء االشتباكات بيكون في شوية قصف و في يوم السيت تقريبا الساعة الواحدة ظهرا  تم إطالق قذيفة مدفعية على مقرات 
الجيش الحر , القذيفة تحولت إلى غاز فورا انفجارها بعض األشخاص استشهدوا اختناقا فورا استنشاقهم الغاز و تم اسعافهم 
إلى المشافي الميدانية المتواجدة قرب المطار , ظهرت على المصابين عالمات هلوسة و حرقة بالعين و سيلن أنفي و هلوسة 

و ظهرت عالمات إقياء أيضا 
Yaser.future1  و باإلمكان التواصل مع الشاهد عبر حسابه على السكايب بالصوت و الصورة

أسماء الضحايا الذين تمكنا من توثيقهم :
1-يوسف احمد المحشي 2-عبد الرزاق المتعب الوسمي)الصقر(  3-حسين العيد الجنيد)المعراوي(  4-عبد الوهاب خشيلج 
)الطير(  5-حمزة علي السرحان 6-محمد أحمد محيميد 7-أدريس محمود األحمد الشحود  8-فهد الخلف 9-عبد الرحمن 

كروت 10-مازن الحمادي)أبو عدي(

محافظة ريف دمشق: عدد الهجمات باألسلحة الكيمائية بلغت 16 هجمه حتى تاريخ اعداد التقرير
الهجوم األول : بلدة العتيبة :

في يوم الثالثاء الموافق لـ 2013/3/19 وفي قرابة الساعة الحادية عشر ظهرا قصف الجيش السوري الموالي للحكومة 
السورية بلدة العتيبة براجمات صواريخ قد تم تحمليها بمواد سامة ألنها سببت بعد انفجارها بانتشار سحب من الغازات 

انتشرت وتسببت في مقتل 5 أشخاص على الفور وقد تم التعرف عليهم من قبل األهالي و هم : 
1- حسام قشيشة 2- حسين قشيشة 3- يوسف قشيشة 4- محمد أبو الخير 5- قاسم أبو الخير
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إضافة إلى إصابة أكثر من  )60( مواطنا من أهالي البلدة  أصيبوا بحاالت اختناق  و إخفاق تنفسي و نفث دموي و هبوط 
شديد في ضغط الدم و اختالجات معممة و طرفية و تضيق شديد في حدقة العين وأغلبهم من األطفال والنساء.

رواية شاهد عيان يدعى أبو صقر : 
» حصل قصف على البلدة و توقعنا أنه قصف عادي لكن بعد قليل وجدنا العديد من حاالت االختناق و الزبد يخرج من 

المصابين مع ضيق نفس و تضيق بحدقة العين وقتل 5 اشخاص بعرف 3 منهم »
 

المرفقات و الملحقات
في الفيديو التالي شهادة احد األطباء الذين أشرفوا على عالج المصابين بتلك الغازات : 

في الفيديو التالي شهادة أحد المصابين بتلك الغازات : 

فيديو يظهر فيه احد المصابين بالغازات السامة 
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الهجوم الثاني : بلدة عدرا 
تم  السورية براجمات صواريخ  للحكومة  الموالية  السوري  الجيش  الموافق ل 2013/3/24 قصف قوات  في يوم األحد 
تحمليها بمواد كيميائية سامة بلدة عدرا قرابة الساعة 9 مساء وقد سبب ذلك الهجوم  بمقتل شخصين على الفور و 6 من 

المصابين بحاالت اختالج  و إصابة أكثر من 38 من أهالي البلدة . 
الملحقات و المرفقات : 

الشهيد محمود سعيد كريم والذي قتل اثر استنشاق الغازات السامه 

الشهيد أبو أنس عربش والذي قتل اثر استنشاق الغازات السامه

شهادة ألحد األطباء المتواجدين داخل المشفى الميداني يشرح فيها حالة كل فرد من األفراد المصابين ويتنقل بينهم  : 
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الفيديو التالي من داخل المشفى الميداني و يظهر فيه عدد من المصابين : 

 
الهجوم الثالث : العتيبة: 

في يوم الثالثاء الموافق ل 2013/04/9 استهدف الجيش السوري الموالي للحكومة السورية البلدة بثالثة صواريخ تحمل 
مواد كيميائية ، وكانت قوات الجيش السوري قد غادرت المكان في الليلة السابقة و تم القصف في صباح يوم الثالثاء حواليي 

الساعة الرابعة فجرا .
لم تسجل الشبكة السورية لحقوق اإلنسان أية حالة وفاة وذلك بعد أن غادرت كتائب الثوار المسلحين البلدة بعد انسحاب قوات 

الجيش التابع للحكومة السوري منها ، وقد تسبب الهجوم بمقتل 200 من الدواجن .
الملحقات و المرفقات : 

في هذا الفيديو يظهر أحد الثوار المسلحين يروي شهادته حول ما حصل : 

مقطع فيديو يظهر موت الدواجن نتيجة القصف بالمواد الكيميائية
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الهجوم الرابع : داريا :
أخبرنا مهند وهو من سكان المنطقة و قد تعرض للتسمم بالغازات التي استهدفت المدينة :

»في مساء يوم األربعاء بتاريخ 2013/04/25 قصفت قوات النظام المدينة بصاروخين أرض أرض ، القصف كان على 
المنطقة الجنوبية من المدينة وانتشر على نطاق واسع وليس صغير يعني فيك تقول على طول 2 كليو متر مربع .  

 سقط الصاروخ بعيد عنا قرابة ال 500 متر ، وتوقعنا أنه قصف عادي فلم نكترث بالموضوع ألنه أصبح امر متكرر تلك 
الحرب التي يشنها علينا النظام السوري ولكن بعد ذلك بقليل بدأت أعراض تظهر علينا من ضيق شديد في التنفس إلى تشنج 
بالجسم وانقباض في حدقة العين ، ثم تم نقلنا إلى المشفى الميداني واسعنفا الطبيب الذي كان متواجدا هناك لم يقتل منا أحد و 
الحمد هلل ، الحيوانات في المنطقة التي أصابها القصف ماتت واألباقر التي لم تمت تغير لون الحليب فيها إلى اللون األخضر 
لقد شاهد العشرات من أهالي المدينة تلك الحادثة حتى البعيدين عنها  ألن االطالق حصل في الليل المظلم ألن داريا مقطوع 

عنها الكهرباء من أكثر من 5 اشهر من قبل الحكومة السورية«
فيديوهات تصور الحادثة :
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معاينة أحد االطباء حول استخدام الغازات السامة من قبل القوات الحكومية

  الهجوم الخامس : بلدة عين ترما :
في يوم األربعاء بتاريخ 2013/04/17 قصفت القوات الحكومية بلدة عين ترما الواقعة بريف دمشق بقنابل تحتوي على 
غازات سامة وذلك بعد اشتباكات حصلت بين القوات الحكومية و عناصر من الجيش الحر تمكن خاللها عناصر الجيش 

الحر من ضرب حاجز عسكري متمركز على مدخل البلدة .
ردت القوات الحكومية باالنتقام العاجل باستخدام القنابل السامة والتي تسببت في مقتل أحد المواطنين و إصابة 8 أشخاص 

آخرين من بينهم بعض عناصر للجيش الحر إضافة إلى مدنيين .
فيديو يوثق الحادثة :

الهجوم السادس : عدرا
في يوم الجمعة بتاريخ 2013/05/17 في قرابة الساعة الخامسة صباحا قصفت القوات الحومية البلدة بصواريخ تحمل مواد 
سامة مما أدى إلى إصابة  مااليقل عن 5 أشخاص من عناصر الجيش الحر  اصابات متفاوتة أدت إلى مقتل أحدهم وهو 

المالزم محمد الحشيش بعد ذلك بقليل . 
فيديو يظهر فيه المالزم المنشق محمد عبد الرؤوف الحشيش البالغ من العمر 27 عام بعد وفاته اثر استنشاقه للغازات السامة  
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مقابالت مع عناصر من الجيش الحر تعرضوا الستنشاق للغازات السامة في منطقة المطاحن في عدرا

الهجوم السابع : عدرا
في يوم الخميس الموافق ل 2013/05/23 قرابة الساعة 11 ليال قامت القوات الحكومية بقصف البلدة بصواريخ محملة 

بمواد سامة تسببت في اختناق مااليقل عن 40 شخصا من المدنيين باصابات متفاوتة مات منهم 2 اثر ذلك
فيديوهات تصور الحادثة :  
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تقرير طبي صادر عن المكتب الطبي الموحد في مدينة دوما يشرح االعراض والحاالت المصابة .

الهجوم الثامن : حرستا 
في يوم األحد الموافق ل 2013/05/26 قامت القوات الحكومية بقصف مدينة حرستا الواقعة في الغوطة الشرقية بثالثة 

صواريخ محملة بمواد سامة أصيب على اثرها مااليقل عن 75 بإصابات متفاوتة أدت إلى مقتل 3 من المصابين . 

فيديو يصور شهادة ألحد الناجين من القصف : 

فيديو يظهر فيه حالة من حاالت االختناق و التسمم 
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فيديو يظهر فيه عده حاالت من المصابين الذين وصلوا للنقاط الطبية 

الهجوم التاسع : البحارية 
في يوم األحد الموافق ل 2013/05/26 و في قرابة الساعة 10.30 مساء قصفت القوات الحكومية البلدة بصواريخ تحمل 

مواد سامة اصيب اثر ذلك مااليقل عن 30 من أهالي البلدة . 
فيديو يصور احدى اإلصابات و عليها أعراض االصابة بالمواد الكيماوية

اصابه أخرى 
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الهجوم العاشر : األحمدية 
في يوم األربعاء الموافق ل 2013/05/29 و في قرابة الساعة 4.15 مساء قامت القوات الحكومية بقصف البلدة بصاروخين 

يحتويان على مواد سامة تفاعلت مع التربة بشكل غريب وأصيب اثر ذلك أكثر من 10 من أهالي البلدة . 
فيديو يصور احدى اإلصابات و عليها أعراض االصابة بالمواد الكيماوية

الهجوم الحادي عشر :البحارية
في يوم األحد بتاريخ 2013/06/09 قصفت القوات الحكومية مواقع للجيش الحر بغازات سامة أدت إلى حاالت اختناق ل 

4 أشخاص تم نقلهم إلى المشفى الميداني .
الفيديو التالي يصور أحد المصابين داخل المشفى الميداني :  

 الهجوم الثاني عشر : زملكا 
في يوم األربعاء  الموافق ل 2013/6/19 قامت القوات الحكومية بقصف مدينة زملكا بقنابل تحتوي غازات سامة ، مما 

أدى إلى مقتل 3 من أهالي المدينة و وقوع أكثر من 25 حالة اختناق .
فيديو يصور مقتل المواطن مالك كعكة وهو الذي كان يقوم باسعاف المصابين بالمواد الكيميائية 
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 فيديو يصور مقتل الشخص الثاني في زملكا وهو من ميدنة حلب و يدعى أبو علي توبة : 

الهجوم الثالث عشر : زملكا 
في يوم األحد الموافق ل 2013/6/23 في قرابة الساعه 11 صباحا قامت القوات الحكومية بقصف مدينة زملكا بقنابل 

تحتوي مواد سامة أدت إلى مقتل 6 أشخاص من الجيش الحر وإصابة مااليقل عن 35 آخرين أغلبهم مدنيين .
الضحايا الذين تمكنت الشبكة من توثيق أسمائهم : 

1- الشهيد ماهر محمود الغوش . 2- الشهيد غياث محمود نعمان . 3- الشهيد بسام عرابي ) وهو من  حمص (.
4- الشهيد محمد العربيني . 5- الشهيد حسن مصطفى )وهو من  حلب ( . 6- الشهيد محمد حموده الخلف )وهو من  الرقة 

. )
فيديو يصور الضحايا :

الفيديوهات التي تصور المصابين : 



25
   www.sn-hr.org                                                                                                                      info@sn-hr.org

فيديوهات تصور القصف على المدينة :
- فيديو يبين لحظة القصف بالدبابة من المتحلق الجنوبي :

فيديو يبين احتراق المنازل نتيجة القصف العنيف :

الهجوم الرابع عشر : ببيال
في يوم األحد الموافق ل 2013/7/7 قامت القوات الحكومية بقصف مدينة ببيال الواقعة في ريف دمشق بقنابل تحتوي على 

غازات سامة تسببت في عمليات اختناق ل 3 من أهالي المنطقة .
فيديو يصور المصابين من أهلي المدينة : 

الهجوم الخامس عشر : عدرا
في بداية يوم االثنين الموافق ل 2013/5/8 وفي  قرابة الساعه 1.45 قامت القوات الحكومية بقصف بلدة عدرا بصواريخ 
تحتوي على مواد سامة تسببت في إصابة 25 من أهالي البلدة باصابات متفاوته و من بين المصابين الكادر الطبي للمشفى 

الميداني .
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فيديو يظهر فيه  أحد المصابين .ويحتوي على رواية أحد الناجين من الحادثة .

الهجوم السادس عشر : دوما 
في فجر يوم االثنين الموافق ل 2013/5/8 و في قرابة الساعة 5.15 دقيقة فجرا قامت القوات الحكومية بقصف أحياء 
سكنية شرقي مدينة دوما بريف دمشق ، بصواريخ تحتوي على مواد سامة تسببت في إصابة مااليقل عن 450 شخص 
وصل إلى النقاط الطبية أكثر من 400 حالة أغلبهم من النساء و األطفال ، و الحظ عضو الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 
في ريف دمشق أن اإلصابات قد جاءت من مختلف أرجاء المدنية مما يدل على انتشار واسع للغازات السامة ، ولم تسجل 

حاالت وفاة .
فيديوهات توثق الحادثة و يظهر فيها المصابين من األهالي :

ذكر لنا األهالي أن مصدر القصف كان من داخل الفوج 14 الواقع في بلدة » القطيفة » 
فيديوهات تظهر فيها المصابين . 
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فيديو يصور سيارات االسعاف تنقل احد المصابين للعالج

فيديو يصور لجوء االهالي الى اسطح المباني المرتفعة هربا من الغازات السامة

فيديو يصور  أحد الصواريخ الذي قصف بلدة عدرا ويظهر حوله حيوانات نافقة 

فيديو يصور الدخان المتصاعد جراء قصف الصواريخ التي تحتوي غازات سامة
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صور الصواريخ التي تم قصفت بها مدينة عدرا

  

محافظة دمشق: 
عدد الهجمات باألسلحة الكيمائية 5  في حي جوبر  مرتان وفي حي القابون مرتان و مره في مخيم اليرموك 

في يوم األحد الموافق ل 2013/04/7 القت القوات الموالية للحكومة السورية قنابل تحتوي على غازات سامة على منطقة 
حي جوبر بالعاصمة دمشق بحسب ما أفادنا بذلك عدد من أهالي المنطقة السيد أبو عادل و الناشط أبو وائل وقد أصيب أكثر 

من 7 أشخاص من أهالي الحي وظهرت عليهم األعراض التالية :
اختالجات معممة و إخفاق تنفسي و هذيانات هيجانية مترافقة بجفاف  الجلد و حاالت إقياء مدمى و ألم شديد في العين 

مترافق مع تضيق شديد للحدقة و شواش في الرؤية.
الملحقات و المرفقات: 

فيديو تم التقاطه في المشفى الميداني في جوبر يوثق أعراض ضحايا تلك الهجمة 
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الحادثة الثانية : في يوم األحد الموافق ل 2013/04/14 استخدمت قوات الحكومة السورية غازات سامة أدت إلى مقتل 
مواطن و اصابة أكثر من 30 آخرين ، وقد أصيب أيضا عدد من المسعفين و الممرضين خالل محاولتهم اسعاف المصابين 
العينين باإلضافة إلرتخاء وغياب عن  التنفس وإحمرار في  المصابين هي صعوبة في  التي ظهرت على  ، واألعراض 

الوعي . 
الشاب ابراهيم درويش الذي مات اثر استخدام الغازات السامه من قبل الحكومة السورية : 

في هذه الفيديوهات يظهر عدد من المصابين بالغازات السامة : 

 الحادثة الثالثة : حي القابون :في يوم االثنين بتاريخ  2013/6/24 استخدمت قوات الحكومة السورية الغازات السامة ضد 
أبناء حي القابون مما أدى إلى مقتل مواطن و اصابة أكثر من 20 شخصا بحسب ماأفادنا بذلك المشفى الميداني في القابون 

عبر بيان صارد منه وقد تحققنا من ذلك أيضا عبر عضو الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في دمشق .
الضحية الشاب  محمد غزال وهو من مدينة دوما :
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الحادثة الرابعة : حي القابون : في يوم الخميس بتاريخ 2013/6/26 استخدمت القوات الحكومية الغازات السامة ضد أبناء 
حي القابون وقد قتل مواطن من أبناء الحي و أصيب أكثر من 10 آخرين وهم من الجيش الحر .

فيديوهات تصور 8 مصابين 

دمشق /القابون/بتاريخ 2013/6/26
فيديو يوضح أعراض اإلصابة بالكيماوي والتغييرات التي طرأت على أحد المصابين يشرحها أحد األطباء في المشفى 

الميداني .

المواطن  حسام المرابعي عند محاولة عالجه من الغازات السامة التي اصيب بها 
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لم تفلح محاولة اسعاف المواطن حسام المرابعي وقتل اثر استشاقه للغازات السامه وهذا فيديو يصور حسام بعد وفاته :

الحادثة الخامسة : حي مخيم اليرموك : في يوم االحد بتاريخ 2013/7/21 استخدمت القوات الحكومية الغازات السامه ضد 
أهالي حي مخيم اليرموك و قد قتل 5 مواطنين و  أصيب مااليقل عن 10 أشخاص آخرين .

أسماء و صور ضحايا القصف على مخيم اليرموك :
1-محمد زياد غنيم / دمشق – مخيم اليرموك /

2. خالد محمد باكير ) أبو ناصر ( ) فلسطيني الجنسية ( / دمشق – مخيم اليرموك /
3. محمد العاتقي / دمشق – مخيم اليرموك /
4. محمود فريج / دمشق – مخيم اليرموك /
5. هاني الالفي / دمشق – مخيم اليرموك /
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فيديو يصور ضرب المخيم بالغازات السامة 

صورة ثابتة تصور القصف على المخيم

و قد أعقب قصف المخيم محاولة من القوات الحكومية القتحام المخيم مما يعطي مؤشرا قاطعا على التعمد في استخدام 
األسلحة الكيميائية المحرمة دوليا في النزاع المسلح الغير دولي الجاري في سوريا .

خامسا : محافظة ادلب : عدد الهجمات 1 على بلدة سراقب 
في يوم االثنين الموافق ل 2013/04/29 ألقى سالح الطيران الذي اليمتلكه سوى القوات الحكومية من طائرات هيلوكوبتر 
أكياس شاهدها األهالي وأدى سقوطها إلى تناثر ذرات الغبار و تسبب ذلك ب 14 حالة اختناق تم نقلهم الى مشفى سراقب . 

الصور و الفيديوهات التي تصور الحادثة : 
ادلب سراقب احد المنقذين الذين ذهبو لالسعاف اثر الفصف الكيماوي لسراقب 4-29–2013

ادلب سراقب القاء براميل من الطيران المروحي تحمل مواد كيماوية 2013-4-29
ادلب سراقب حاالت االختناق الناتجة عن القصف الكيماوي سراقب 29–4–2013 

عبوة الحدى القنابل الكيماوية القيت على سراقب-ادلب-بتاريخ 2013/4/29
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احد المصابين بالقنابل الكيماوية في سراقب-ادلب-بتاريخ 2013-4-29

صورة ثانية لنفس المصاب السابق بالقنابل الكيماوية -ادلب-سراقب-2013-4-29
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االستنتاجات القانونية : 
نالحظ أن الحكومة السورية استخدمت غازات سامة في محافظات مختلفة على األارضي السورية منتهكة بذلك القانون 
الدولي اإلنساني و القانون الدقانون الدولي لحقوق اإلنسان ، حيث يحظر على جميع دول العالم استخدام األسلحة السامة في 

جميع الظروف حتى في حاالت النزاعات المسلحة .

ثانيا : الثوار المسلحين : 
لم نوثق أي حالة استخدم فيها الثوار المسلحين األسلحة الكيميائية أو الغازات السامة .

التوصيات :

إلى مجلس حقوق اإلنسان :
1.ايالء اهتماما و جدية أكبر في التعامل مع قضية الغازات السامة .

2.مطالبة مجلس األمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها في هذه المسألة بالغة الخطورة.
3.الضغط على الحكومة السورية من أجل وقف استخدام مثل هذه األنواع من األسلحة المحرمة دوليا .

4.تحميل حلفاء و داعمي الحكومة السورية –روسيا وإيران والصين- المسؤولية المادية واألخالقية عن تجاوزات النظام 
في هذا المضمار.

5.مطالبة الجهات والمؤسسات الدولية المعنية بأسلحة الدمار الشامل بمتابعة التطورات في سوريا عن كثب والتنبيه من أية 
خروقات محتملة من قبل النظام.

 إلى مجلس األمن : 
1.اتخاذ قرار باحاله كافة المتورطين و المجرمين إلى محكمة الجنايات الدولية .

2.تحذير الحكومة السورية من تداعيات استخدام الغازات الكيميائية على مستقبل الحياة في سوريا وتأثير ذلك على استقرار 
السلم األهلي و التعايش المشترك بين أبناء المجتمع  الواحد .

3.التعامل مع القضية باهتمام وجدية ووضعها في دائرة البحث والمراقبة بشكل متواصل.
4.اتخاذ قرار بتمكين فرق التحقيق من التحرك بحرية في سوريا للتأكد من أدعاءات استخدام األسلحة.

الطلب من الدول القادرة تقنيا وضع األسلحة الكيمائية ومستودعاتها تحت مراقبة األقمار الصناعية والتحذير حال   .5
بدأت قوات الحكومة السورية في اجراءات استخدامها.

إلى الجامعة العربية :
1.الطلب من مجلس حقوق اإلنسان واألمم المتحدة من إعطاء هذه القضية الخطيرة حقها من االهتمام والمتابعة.

2.الضغط السياسي والدبلوماسي على حلفاء الحكومة السورية  الرئيسيين –روسيا وإيران والصين- لمنعهم من االستمرار 
في توفير الغطاء و الحماية الدولية و الساسية لكافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري  وتحميلهم المسؤولية األخالقية 

والمادية عن كافة تجاوزات الحكومة السورية .
3.االهتمام الجدي و البالغ بهذه القضية و وضعها في دائرة العناية و المتابعة الدائمه و محاولة االهتمام ورعاية أهالي 

ضحايا الغازات السامة .
4.التعامل مع القضية باهتمام وجدية ووضعها في دائرة البحث والمراقبة بشكل متواصل.

5.الضغط السياسي والدبلوماسي على حلفاء الحكومة السورية الرئيسيين –روسيا وإيران والصين- لمنعها من استخدام 
األسلحة الكيمائية وتحميلهم المسؤولية األخالقية والمادية عن تجاوزات النظام.

6.دعم المجالس المحلية و األهالي  بمعدات ووقائية ووسائل أحترازية ومواد طبية للتعامل مع الكارثة حال وقوعها.
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