
www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 1

األربعاء 5 نيسان  2017

ما اليقل عن 9 هجمات كيميائية منذ 
بداية عام 2017

بلغ جمموع خروقات النظام السوري 
لقرارات جملس األمن 167 خرقًا

 بيــــان
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حددت آلية التحقيق املشرتك بني األمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية اليت انبثقت عن قرار جملس األمن رقم 
2235 الصادر يف 7/ آب/ 2015 مسؤولية قوات النظام السوري عن 3 هجمات كيميائية حصلت بني عامي 2014 
و2015، ذلك يف تقريرها الرابع الصادر يف 21/ تشرين األول/ 2016، كما حددت مسؤولية تنظيم داعش عن هجمة 
واحدة يف مدينة مارع حبلب، وكانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان قد أصدرت تقريراً استعرضت فيه اهلجمات الكيمائية 

يف املدة اليت تلت صدور القرار الرابع حىت هناية عام 2016.

يف 13/ شباط/ 2017 أصدرت آلية التحقيق املشرتك تقريرها اخلامس وعلى الرغم من تنفيذ قوات النظام السوري ما 
اليقل عن 23 هجمة يف املدة الواقعة بني التقريرين الرابع واخلامس إال أن آلية التحقيق مل تتمكن لألسف من حتديد 

املسؤول عن هذه اهلجمات، وبقي جهدها منصباً على تسع حوادث فقط.

منذ بداية عام 2017 شنَّ النظام السوري عدة هجمات جديدة ابألسلحة الكيميائية، فقد سجل فريق الشبكة السورية 
حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 9 هجمات كيميائية نفَّذها النظام السوري بنَي كانون الثاين/ 2017 و 4/ نيسان/ 
2017، ذلك يف كلٍّ من إدلب ومحاة وريف دمشق ودمشق؛ تسببت هذه اهلجمات يف مقتل يف مقتل 77 مدنياً، 

بينهم 25 طفاًل، و16 سيدة، إضافة إىل 1 من مقاتلي فصائل املعارضة،  وإصابة ما اليقل عن 243 شخصاً، كان 
أبرزها اهلجمة اليت شهدهتا مدينة خان شيخون يف ريف إدلب اجلنويب يف 4/ نيسان/ 2017، اليت راح ضحيتها 76 
مدنياً بينهم 25 طفاًل، و16 سيدة  قتلوا خنقاً؛ نتيجة قصف بصواريخ حتمل غازات سامة ألقتها طائرات اثبتة اجلناح 

من طرازsu 22  اتبعة للنظام السوري على احلي الشمايل يف املدينة، وأظهرت املقاطع املصورة اليت بثَّها انشطون أعراض 
وعالمات اختناق وضيق يف التنفس. 

ويبدو من خالل عمليات التَّحقق واملتابعة أن مجيع هذه اهلجمات حصلت يف مناطق تسعى قوات النظام السوري للتقدُّم 
فيها والسيطرة عليها وترافقت مع محالت قصف ممنهج ابلصواريخ والرباميل املتفجرة.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

http://sn4hr.org/arabic/2017/02/20/7652/
http://sn4hr.org/arabic/2017/02/20/7652/
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=924&token=gyAbvG966wUEXEScD2Lf6Fr2QIOUbcLi
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إبضافة هذه اهلجمات التسع إىل ما متَّ توثيقه سابقاً تراكمياً عرب تقاريران الدورية يصبح لدينا ما اليقل عن 167 هجمة 
كيمائية نّفذها النظام السوري بعد قرار جملس األمن رقم 2118 الصادر يف 27/ أيلول/ 2013، بينها 98 هجمة بعد 

القرار رقم 2209 الصادر يف 6/ آذار/ 2015، و42 هجمة بعد القرار رقم 2235 الصادر يف 7/ آب/ 2015 الذي 
قرر إنشاء آلية التحقيق املشرتك، وقد تسببت هذه اهلجمات يف مقتل 208 شخصاً يتوزعون إىل:

• 155 مدنياً بينهم 65 طفاًل، و29 سيدة )أنثى ابلغة(
• 46 من مقاتلي املعارضة املسلحة.

• 7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا يف أحد سجون املعارضة.
وإصابة ما اليقل عن 2407 أشخاص.

يبدو لنا يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ومن خالل أرشيف ملف األسلحة الكيميائية الواسع لدينا عرب 23 تقريراً، أن 
اجملتمع الدويل سوف يعجز جمدداً عن وقف النظام السوري، كما عجزت الوالايت املتحدة األمريكية عن االلتزام بكلمتها 
الشهرية “اخلط األمحر”، وابلتايل سوف يستمر يف إهانة قرارات جملس األمن، وانتهاك القانون الدويل اإلنساين، بناء على 

ذلك، نطلب، فقط، أن يتم تزويد املشايف امليدانية يف سوراي أبجهزة ومعدات ُتكِّنهم من معاجلة كمٍّ كبري من املصابني 
ابألسلحة الكيميائية، ألن إمكانيات وقدرات املشايف احلالية تعجز عن ذلك.

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%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/
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%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/
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