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اجلمعة 17 كانون الثاين 2014

بعد توقيعها على اتفاقيه حظر األسلحة الكيميائية القوات احلكومبة السورية 
تستخدم الغازات السامة ضد الثوار يف داراي بريف دمشق 

 داراي. تقع داراي يف ريف دمشق  غرَب العاصمة حبوايل 8 كيلومرتات، وهي قريبة جداً من حي املزة  الدمشقي ومدينة 
معضمية الشام  ، كما أهنا تُعد أكرب مدن الغوطة الغربية.

رابط يظهر املوقع التقديري للقصف الذي تعرضت له املدينة :

يف يوم االثنني بتاريخ 2014-1-13 تعرضت اجلهة الشرقية  من مدينة داراي لقنابل يرجح أهنا حتمل غازات كيماوية سامة 
, وقد تسبب ذلك إبصاابت يف صفوف “ اجليش احلر “  

وقد تلقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بيان صادر عن اجمللس احمللي الطيب يف درااي يؤكد فيه أبن األعراض اليت بدت 
على املصابني تشابه بشكل كبري األعراض اليت حصلت سابقا يف قصف القوات احلكومية للمدنية ابلغازات السامة يف كل 

من  شهر أبريل وشهر أغسطس من العام املاضي .

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

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

مقدمة :

http://www.sn4hr.org
https://www.google.com/maps/place/33%C2%B027'17.2%22N+36%C2%B014'53.6%22E/@33.4547717,36.2504083,764m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d33.454772!4d36.24822?hl=ar
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منهجية التقرير :
ملا مل يتمكن فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من زايرة موقع احلادث و التتيح امكانيات الشبكة املادية وال الظروف احلالية 
أخذ عينات و إجراء فحوصات فقد اعتمدان يف هذا التقرير كما هو حال كافة التقارير السابقة اليت أصدرهتا الشبكة السورية 
حلقوق اإلنسان حول استخدام القوات احلكومية لألسلحة الكيميائية على رواايت انجني و شهود عيان و على معاينة الصور 

و الفيديوهات اليت ودرت إلينا من الناشطني املعتمدين لدينا .

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان  قامت ابلتواصل مع  أحد أعضاء اجمللس احمللي يف داراي ) د .م( والذي ميكن التواصل معه 
عرب حساب سكايب )darayyamedia  ( وأفادتنا بشهادته حول احلادثة :

“ كان هناك اشتباكات بني اجليش احلر واجليش النظامي يف اجلهة الشرقية من داراي وأثناء االشتباكات مت 
القاء 3  قنابل غازية أدت مباشرة لوفاة أحد الثوار  وإصابة 13 آخرين استشهد 3 منهم بعد عدة ساعات 

,وبقي أكثر من 10 مصابني حالنت الصحية غري مستقرة .
إسعاف املصابني كان بغاية الصعوبة , بسبب شدة املعارك وصعوبة التحرك على اجلبهة بسبب الغازات , 

معظم املصابني ما وصلوا عاملشفى لبعد ساعتني من احلادثة .”

وعند سؤال الشاهد عن طبيعة الغازات وهل مت التحقق فعال أهنا من منط االسلحة الكيماوية عرب اجراء حتليل دم وهل هناك 
امكانية لذلك قال :” ما عندي اخلربة الكافية ابألسلحة ولكن ما شاهدته من اعراض وعالمات بيشبه ما مت استخدامه على 
درااي يف جمزرة الكيماوي يف شهر آب , إضافة إىل أنو الغازات املسيلة للدموع ال تسبب وفاة 4 أشخاص واصابة عشرة آخرين 

كما أن الغازات املسيلة للدموع ال تسبب تقبض حبدقة العني “

تشمل األعراض التي وثقها المجلس الطبي لدريا :
• زلة تنفسية شديدة ونقص أكسجة 

• تقبض يف حدقة العني 
• سيالن أنف وزايدة يف املفرزات اللعابية 

• غثيان و إقياء 
• صداع وأمل بطين شديد 

• تغيم يف الوعي ووهن عام 
• تشوش يف الرؤية 

التفاصيل :

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/
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تواصلت الشبكة السورية حلقوق االنسان مع إعالمي يف مدينة داراي ) جمد ( والذي ميكن التواصل معه عرب حساب سكايب 
: ) daralezz(

“صباح يوم االثنني ويف اجلهة الشرقية من داراي حتديداً كان يتواجد اكثر من 14 مقاتل من اجليش احلر , 
تعرضت هذه املنطقة للقصف وأصيب مجيع املقاتلني واستشهد أحدهم على الفور , مت نقل مجيع املصابني إىل 
املركز الطيب وتوجهت للمكان فورا وشاهدت املصابني كانت حالتهم بني الشديدة إىل املتوسطة واجلميع كانوا 
عم يعانوا من ضيق تنفس مث استشهد ثالثة شباب آخرين بسبب عدم توافر عالج خاص ملثل هي احلاالت .
جلست بقرب أحد املصابني عندما بدأت حالته ابلتحسن وسألته عن نوع القصف الذي تعرضوا له , قال 

يل أنه مت القاء قنابل و انتشرت غازات منها وأصيب اجلميع حباالت من الغشي واالغماء “

أسماء الضحايا :
استطاع فريق الشبكة السورية حلقوق االنسان من توثيق مقتل 4 أشخاص منهم 

1 -عالء / أبو عمر / ) مل تصل الكنية ( / ريف دمشق - داراّي / قضى اختناقاً نتيجة قصف قوات النظام للجبهة الشرقية 
للمدينة ابلغازات السامة خالل االشتباكات مع قوات النظام و مت توثيقه بتاريخ 13-1-2014 

2 - عمر / أبو حسني / ) مل تصل الكنية ( / ريف دمشق - داراّي / قضى اختناقاً نتيجة قصف قوات النظام للجبهة الشرقية 
للمدينة ابلغازات السامة خالل االشتباكات مع قوات النظام و مت توثيقه بتاريخ 13-1-2014 

3 - حسام  / أبو أمحد / ) مل تصل الكنية ( / ريف دمشق - داراّي / قضى بتاريخ 2014-1-13 اختناقاً نتيجة قصف 
قوات النظام للجبهة الشرقية للمدينة ابلغازات السامة خالل االشتباكات مع قوات النظام و مت توثيقه بتاريخ 14-1-2014 

كشهيد مل يصل امسه 
4 - / مل يصل االسم - امليدان  / قضى اختناقاً نتيجة قصف قوات النظام للجبهة الشرقية لداراي ابلغازات السامة خالل 

االشتباكات مع قوات النظام و مت توثيقه بتاريخ 13-1-2014

الصور واملرفقات :
بيان اجمللس احمللي يف داراي :

مقاطع فيديو توثق اإلصاابت يف داراي بعد تعرضها للقنابل الغازية :
الرابط1 -الرابط2 -الرابط3 -الرابط4 

صورة تظهر اسعاف املصابني يف داراي :
صورة الحد املصابني :

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/
http://sn4hr.org/
https://docs.google.com/file/d/0B_As0MoMu7X-TmhNaUZHaUplVGs/edit
https://docs.google.com/file/d/0B_As0MoMu7X-Wjhad3NYN3dyNzQ/edit
https://docs.google.com/file/d/0B_As0MoMu7X-eWtzZEFYS2dtZGs/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18eWw3YzdVcVhVZXM/edit
https://www.youtube.com/watch?v=uRgwnBt0m-M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uRgwnBt0m-M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hh2wVGlJTaE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hh2wVGlJTaE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1GpFVyIwxiU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1GpFVyIwxiU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_9ScO7NgJuQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_9ScO7NgJuQ&feature=youtu.be
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18NzNOVWxKQzhXMEk/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18NzNOVWxKQzhXMEk/edit
https://www.youtube.com/watch?v=GHm59X2OjpU&feature=youtu.be
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جلنة التحقيق الدولية 
على جلنة التحقيق الدولية مباشرة التحقيق يف احلادثة وإطالع العامل على نتائج التحقيق يف تقريرها الذي سوف يصدر الشهر 

القادم وخاصه بعد توقيع احلكومة السورية اتفاقيه حظر األسلحة الكيميائية .
جلنة التحقيق اخلاصه بنزع األسلحة الكيميائية 

كوهنا متواجده على األراضي السورية وتستطيع التحرك بسهولة فيتوجب عليها التوجه إىل موقع احلادثة و أخذ عينات دم من 
املصابني ، وحتليلها و كشف النتائج .

إىل جملس األمن
يتوجب على جملس األمن حتمل مسؤولياته يف حفظ األمن و السلم األهلي يف سورية ألن االنتهاكات اليت قامت هبا احلكومة 
السورية تشكل هتديدا صارخا لألمن و السلم الدوليني و التوقف عن ممارسة لعبة املصاحل السياسيه على حساب دماء الشعب 

السوري .

جملس حقوق اإلنسان :
مطالبة جملس األمن واملؤسسات الدولية املعنية بتحمل مسؤولياهتا يف جتاه ماحيصل ألبناء الشعب السوري من قتل واعقتال 

واغتصاب وهتجري .

التوصيات :

http://www.sn4hr.org

