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الثالاثء 13 شباط 2018

إرهاب النِّظام السوري عرب استخدام 
األسلحة الكيميائية ُيصيُب السوريني 

للمرة الـ 211

بعد إهانة اخلط األمحر األمريكي، النظام 
السوري يُهني املبادرة الفرنسية 
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احملتوى:
أواًل: مقدمة ومنهجية.

اثنياً: حصاد استخدام النظام السوري لألسلحة الكيميائية حبسب داات الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
اثلثاً: هجوم سراقب الكيميائي.

رابعاً: املرفقات.
خامساً: االستنتاجات والتوصيات. 

أواًل: مقدمة ومنهجية: 
تكــرَّر الفشــل الروســي يف كبــح النِّظــام الســوري عــن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، والــذي بــدأ يُفسَّــر مــن قبــل الســوريني علــى 
أنــه رغبــة روســية مــن قبــل حليفهــا يف اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، إذا مــا أخــذان بنظــر االعتبــار عــدد املــرات الــي اســتخدم 
فيها النظام الســوري األســلحة الكيميائية، فبعد أن تعهَّدت روســيا أبن ُيســلم النِّظام الســوري ترســانته الكيميائية عقَب هجوم 
الغوطتــني يف آب/ 2013 نفَّــذ النِّظــام الســوري بعــده مــا ال يقــل عــن 178 هجمــة أبســلحة كيميائيــة حــى شــباط/ 2018، 
مل تكــن مجيــع هــذه اهلجمــات علــى الســوية ذاهتــا، ومل ينجــم عــن مجيعهــا عــدد كبــر مــن الضحــااي، كمــا تعــدَّدت أنــواع الذخائــر 

احملمَّلــة ابلغــازات الســامة املســتخدمة فيهــا بــنَي األرضيــة، والرباميــل املتفجــرة، والذخائــر اجلويــة، والقنابــل اليدويــة.

ويف ظــلِّ اتفاقيــات خفــض التَّصعيــد، الــي كانــت روســيا طرفــاً ضامنــاً هلــا مل تنجــح يف وقــف ماكينــة القتــل والقصــف والتدمــر 
ــذ تعهدهــا يف منــع النظــام الســوري مــن اســتخدام  بــل كانــت شــريكاً أو ُمنفــذاً لعشــرات اهلجمــات الرببريــة، وابلتأكيــد مل تُنفِّ
األســلحة الكيميائيــة علــى الرَّغــم مــن دخــول اتفاقيــة خفــض التَّصعيــد حيِّــز التَّنفيــذ؛ فقــد ســجلنا مــا ال يقــل عــن 8 هجمــات 

كيميائيــة منــذ أاير/ 2017 حــى شــباط/ 2018 نفَّذهــا النظــام الســوري يف حمافظــي إدلــب وريــف دمشــق.

مــن ضمــن 11 مــرة اســتخدمت فيهــا روســيا حــقَّ النَّقــض )الفيتــو( يف جملــس األمــن لصــاحل النظــام الســوري، كانــت مخســة منهــا 
خبصــوص ملــف األســلحة الكيميائيــة حتديــداً، حيــث أعلنــت روســيا عــدم رضاهــا عــن عمــل آليــة التحقيــق املشــركة الــي انبثقــت 
عــن قــرار جملــس األمــن رقــم 2235، واســتخدمت حــقَّ النَّقــض 3 مــرات يف غضــون أقــلَّ مــن شــهر؛ لوقــف متديــد مهمــة عمــل 

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 2

اللجنــة الــي انتهــت واليتهــا يف تشــرين الثــاين/ 2017، ومنــذ ذلــك التاريــخ حــى شــباط/ 2018 ارتكــب النظــام الســوري مــا 
ال يقــل عــن 3 هجمــات أبســلحة كيميائيــة حبســب مــا ســجله فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان. 

ذت طابَع الداعِم للنظام السوري يف هجماته الكيميائية، وقد رصدان ذلك  وقد تبنيَّ لنا أنَّ اهلجمات الروسية يف اآلونة األخرة اتَّ
بشكل واضح يف هجومي خان شيخون 4/ نيسان/ 2017 وسراقب 4/ شباط/ 2018 الذي يتحدَّث عنه هذا التقرير.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“جمــدداً، أهــاَن النِّظــام الســوري اخلــط األمحــر الــذي رمســه الرئيــس الفرنســي، كمــا أهــاَن قبلــه تعهــد الرئيــس األمريكــي 
ــابق، دوَن أن يتلقــى أي ردِّ فعــل جــدي يردعــه عــن تكــرار اســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف القــرن الواحــد  السَّ
والعشــرين، لقــد شــكَّل هجــوم ســراقب أوَّل خــرق صــارخ بعــد املبــادرة الفرنســية 23/ كانــون الثــاين/ 2018، الــي 
تعهــدت مبالحقــة املســؤولني عــن اهلجمــات الكيميائيــة يف ســوراي، وحــى اللحظــة مل تظهــر أيــة بــوادر جديَّــة ضــدَّ 
النظــام الســوري، وقــد كنــا أنمــل أن نــرى تطبيقــاً حامســاً وســريعاً هلــا، وأن ال يكــوَن مصرهــا مشــاهباً خلــط ابراك 

أوابمــا األمحــر”.

منهجية التقرير:
اعتمــدان بشــكل أساســي علــى مقابــالت مــع انجــني ُأصيبــوا يف اهلجــوم علــى مدينــة ســراقب ابألســلحة الكيميائيــة، وأطبــاَء 
عاجلوهــم، وُمســعفني، وشــهود عيــان، وعناصــر مــن الدفــاع املــدين، وحيــوي التقريــر شــهادة ألحــد املراقبــني الذيــن يعملــون علــى 
التقــاط إشــارات الــرادار اخلاصــة ابلطائــرات وتتَّبــع املكاملــات بــني الطيــار والقاعــدة اجلويــة الــي أقلــع منهــا، وتعمــل هــذه املراصــد 
عــادة علــى تعميــم خــرب إقــالع الطائــرات احلربيــة مــن القواعــد العســكرية وتَتبُّــِع حركتهــا إلعــالم الســكان يف املناطــق اخلاضعــة 
لســيطرة فصائل املعارضة املســلحة وحتذيرهم بضرورة االحتماء يف املالجئ يف املناطق الي من املمكن أن تســتهدفها الطائرات.

حيتــوي هــذا التقريــر علــى 8 شــهادات حصلنــا عليهــا عــرب رواايت مباشــرة وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، وقــد شــرحنا 
للشــهود اهلــدف مــن املقابــالت، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُقدِّموهنــا يف هــذا التَّقريــر دون أن نُقــدِّم 
أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيبهــم معــاانة تذكــر االنتهــاك، ومتَّ منــح ضمــاٍن 

بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار. 
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وال يشــمُل التَّقريــر األبعــاَد واألضــرار االجتماعيــة واالقتصاديــة والنفســيَّة، ومل تُتِــح الظــروف احلاليــة إمكانيــة أخــذ عينــات مــن الــدَّم 
بــة وإجــراء فحوصــات هلــا. توافقــت رواايت الشــهود مــع حتليــل الصــور والفيديوهــات وأســهمت يف الوصــول إىل درجــة عاليــة  أو الرُّ

مــن الصدقية.

حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــوَّرة والصــور الــي ُنشــرت عــرب اإلنرنــت، أو الــي أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون 
عــرب الربيــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــرب منصــات التواصــل االجتماعــي، وقــد أظهــرت صــوٌر خملفــات الســطواانت صفــراء 
ــا كانــت حُمملــة بغــاز ســام، كمــا أظهــرت صــور أخــرى ُمصابــني بينهــم عناصــر مــن الدفــاع املــدين، يف حــني أظهــرت مقاطــع  نعتقــد أهنَّ

مصــوَّرة بثَّهــا انشــطون بعــد اهلجــوم مبــدَّة قصــرة، عمليــة إســعاف ُمصابــني بـــــ رشِّ أجســادهم ابملــاء للتَّخلــص مــن آاثر الغــاز.
وُكنَّا قد استعنَّا مبوقع www.worldweatheronline.com لتقدير حالة األحوال اجلويَّة يف مدينة سراقب من درجة 

احلــرارة وســرعة الــّرايح.

اثنياً: حصاد استخدام النظام السوري لألسلحة الكيميائية حبسب داات الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
حبســب الــداات الــي وثقتهــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف ســوراي، منــذ أول اســتخدام 
هلــا يف عــام 2012 حــى اآلن، فــإنَّ النِّظــام الســوري قــد كــرَّر اســتخدامها مــا ال يقــل عــن 211 مــرة، وســوف نقــوم بتوزيعهــا بنــاًء 
علــى تواريــخ صــدور قــرارات جملــس األمــن كنقــاط عــالم، ذلــك كداللــة علــى حصيلــة املــرات الــي خــرق فيهــا النظــام الســوري كل 

قــرار مــن القــرارات، دون أي ردع حــى اآلن:

أواًل: قبل قرار جملس األمن رقم 2118 الصادر يف 27/ أيلول/ 2013: 33 هجوماً 
اثنياً: بعد قرار جملس األمن رقم 2118 الصادر يف 27/ أيلول/ 2013 حى اآلن: 178 هجوماً 

اثلثاً: بعد قرار جملس األمن رقم 2209 الصادر يف 6/ آذار/ 2015: 109 هجوماً 
رابعاً: بعد تشكيل آلية األمم املتحدة وقرار جملس األمن رقم 2235 الصادر يف 7/ آب/ 2015: 53 هجوماً 

خامساً: بعد الفيتو الروسي فيما خيص متديد عمل مهمة آلية التَّحقيق املشركة يف 18/ تشرين الثاين/ 2017: 3 هجومًا

تسبَّبت مجيع تلك اهلجمات يف مقتل ما اليقل عن 1421 شخصاً، مسجلون يف قوائمنا ابالسم والتفاصيل، يتوزعون إىل:
• 1357 مدنياً، بينهم 187 طفاًل، و244 سيدة )أنثى ابلغة(

• 57 من مقاتلي املعارضة املسلحة.
• 7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا يف أحد سجون املعارضة.

وإصابة ما اليقل عن 6684 شخصاً.
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اثلثاً: هجوم مدينة سراقب الكيميائي:
تقــع مدينــة ســراقب يف ريــف إدلــب الشــرقي، وتتمتّــع مبوقــع اســراتيجي علــى الطريــق الــدويل حلــب - دمشــق، خضعــت املدينــة 
لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة يف كانــون الثــاين/ 2012، وظلَّــت تلــك الفصائــل مســيطرة بشــكل رئيــس علــى املدينــة إىل 
أن متكنّــت هيئــة حتريــر الشــام )بشــكل رئيــس تنظيــم جبهــة النصــرة( مــن فــرض ســيطرهتا علــى بعــض املناطــق فيهــا بعــد اشــتباكات 

مــع فصائــل املعارضــة املســلحة يف متــوز/ 2017. 
بلغ عدد ســكان مدينة ســراقب قُبيل احلملة العســكرية عليها يف كانون األول/ 2017 قرابة 60 ألف شــخص، تعرَّض 90 % 

منهــم للنِّــزوح يف أعقــاب احلملــة العســكرية األخــرة.

خلفية: 
هنايــة كانــون األول/ 2017 صعَّــدت قــوات احللــف الســوري الروســي مــن قصفهــا اجلــوي علــى مناطــق يف ريفــي إدلــب الشــرقي 
واجلنــويب امتــداداً للحملــة للعســكرية الــي شــنَّتها منــذ منتصــف أيلــول/ 2017 علــى مناطــق ريــف محــاة الشــرقي، وقــد نــزح إثــَر 
ذلــك مــا ال يقــل عــن 320 ألــف نســمة مــن املناطــق الــي تعرَّضــت للهجمــات، وحنــن بَصــدد إعــداد تقريــر عــن موجــات النِّــزوح 

اجلماعــي الــي شــهدهتا املنطقــة.

الســبت 3/ شــباط أعلنــت وزارة الدِّفــاع الروســية عــن إســقاط طائــرة روســية اثبتــة اجلنــاح مــن طــرازSu-25  بصــاروخ حممــول 
علــى الكتــف مضــاد للطائــرات يف قريــة الصَّوامــع بريــف إدلــب الشــرقي، ويف اليــوم ذاتــه أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية أيضــاً عــن 

قصــف املنطقــة الــي ســقطت فيهــا الطائــرة وقالــت إهنــا قتلــت 30 شــخصاً وصفتهــم “ابإلرهابيــني”.

من خالل عملنا ومراقبتنا اليومية لالنتهاكات املرتكبة يف سوراي فقد رصدان تصعيداً خطراً للهجمات اجلويَّة الروسية على مناطق 
ريفي حمافظة إدلب الشــرقي واجلنويب، وهي مناطق على خط جبهة واحد مع القرية الي شــهدت ســقوط الطائرة الروســية.

ويبــدو لنــا أنَّ القــوات الروســية ابلتَّعــاون مــع قــوات النظــام الســوري تســعى لتنفيــذ عمليــات انتقاميــة حبــقِّ ســكان هــذه املناطــق 
وهــذا ُيشــبه مــا ارتكبتــه قــوات احللــف الســوري الروســي عقــب ســقوط مقاتلتهــا احلربيــةSu-24  يف ريــف الالذقيــة يف تشــرين 

الثــاين/ 2015، واملروحيــة Mi-8 بريــف إدلــب الشــرقي يف آب/ 2016. 

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201802031029733919/
https://arabic.sputniknews.com/russia/201802031029734787/
http://sn4hr.org/arabic/2016/08/13/6807/
http://sn4hr.org/arabic/2016/08/13/6807/
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يــوم اهلجــوم األحــد 4/ شــباط/ 2018 شــهَدت كامــل حمافظــة إدلــب غــارات روســية ســورية ُمكثَّفــة اســتخدمت فيهــا صواريــخ 
وبراميــل متفجــرة، قــال لنــا أحــد الناشــطني اإلعالميــني إنَّــه مل يســتطع إحصــاء مجيــع اهلجمــات: “ كان يومــاً مروِّعــاً، الطائــرات 

يف الســماء ال تفارقهــا، وغــارات مســتمرة جبميــع أنــواع األســلحة، وتدمــر يطــال البشــر واحلجــر”. 

حبســب ســجالتنا فقــد تعــرَّض مشــفى معــرة النعمــان املركــزي لغــارات روســية أدَّت إىل تدمــره بشــكل كبــر وخروجــه عــن اخلدمــة 
قُبيــل هجــوم ســراقب بقرابــة نصــف ســاعة، ويُعــدُّ مشــفى معــرة النعمــان مــن أهــمِّ املشــايف الواقعــة يف ريــف إدلــب اجلنــويب، كمــا 
ســجَّلنا تعــرُّض كل مــن مشــفى كفــر نبــل اجلراحــي ومســتوصف الرعايــة الصحيَّــة الواقعــني يف مدينــة كفــر نبــل بريــف إدلــب الشــرقي 

إىل أضــرار ماديــة نتيجــة هجمــات روســية قُبيــل اهلجــوم الكيميائــي بســاعة تقريبــاً.

استطعنا رصد ما ال يقل عن 80 غارة قامت هبا قوات احللف السوري الروسي استهدفت قرابة 22 نقطة يف حمافظة إدلب.
 

نيَّة جرمية ُمبيَّتة لدى قوات احللف السوري الروسي:
إنَّ التَّكتيــك الــذي اتَّبعــه النظــام الســوري يف هجــوم ســراقب ُيشــبه إىل حــدٍّ كبــر مــا قــام بــه يومــي هجومــي خــان شــيخون 

والغوطتــني الكيميائيــني، مــن حيــث توقيــت واســراتيجية اهلجــوم:
1 - اختيار توقيت تكون فيه درجة احلرارة أخفض ما ُيكن لضمان انتشار الغاز على أوسع مساحة ممكنة. 

ــا روســية،  2 - اســتهداف ثــالث مــن املنشــآت الطبيَّــة يف ريــف إدلــب اجلنــويب والشــرقي قُبيــل اهلجــوم بدقائــق بغــارات نعتقــد أهنَّ
وهــذا متامــاً مــا وثَّقنــاه يــوم هجــوم خــان شــيخون.

3 - نفَّــذ طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي مــن طــراز SU-25 عــدة غــارات علــى الطــرق املؤديــة إىل ســراقب؛ مــا أعــاق 
نقــَل املصابــني خــارج املدينــة.

تفاصيل اهلجوم:
األحــد 4/ شــباط/ 2018 قرابــة الســاعة 21:20 ألقــى الطــران املروحــي التابــع للنظــام الســوري برميلــني متفجريــن حُمملــني 
بغــاز ســام اســتهدفا منــازل مدنيَّــة يف احلــي الشــرقي مــن مدينــة ســراقب بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة مثانيــة 
مدنيــني حبــاالت اختنــاق، ولــدى وصــول عناصــر الدفــاع املــدين إىل املوقــع ُأصيــب ثالثــة منهــم حبــاالت اختنــاق أيضــاً ومتَّ نقلهــم 

مجيعــاً إىل املشــايف امليدانيــة.
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حبســب البياانت الي أوردها موقع worldweatheronline فقد كانت درجة احلرارة يف مدينة ســراقب قرابة 15 درجة 
يف السَّــاعة التاســعة لياًل يوم اهلجوم بينما بلغت ســرعة الرايح 2 مياًل يف السَّــاعة. 

أخــربان حممــود احلســنا1 الــذي يعمــل يف أحــد املراصــد التَّابعــة للمعارضــة املســلحة أنَّــه رصــد مروحيــة حكوميــة أقلعــت مــن مدرســة 
هــت مشــااًل حنــو مدينــة ســراقب: “كان رمــز املروحيــة ألفــا- 253 وقــد ألقــت برميلــني وعــادت  اجملنــزرات شــرق مدينــة محــاة واجتَّ
ــا حمملــة برباميــل الكلــور علــى الرَّغــم مــن تتَّبعنــا لإلشــارات وحديــث الطيــار مــع القاعــدة  إىل موقعهــا، مل نتمكَّــن مــن معرفــة أنَّ

العسكرية”.

نظــراً لصعوبــة التَّواصــل بشــكل مباشــر مــع عناصــر الدفــاع املــدين الثالثــة، الذيــن تعرَّضــوا لإلصابــة -رامــي دنــدل، حممــد احلــاج 
قاســم، أيهــم زيــدان- فقــد أطلعنــا املكتــب اإلعالمــي ملدينــة ســراقب علــى تســجيالت صوتيــة هلــم تضّمنــت شــهاداهتم: 

قــال رامــي يف تســجل صــويت إنَّــه كان يف مناوبتــه عندمــا وقــع اهلجــوم، وذكــَر أنَّ االنفجــار الــذي أحدثتــه الرباميــل كان خفيفــاً 
جــداً: “توجَّهــت إىل املوقــع، ومبجــرَّد نــزويل مــن الســيارة مشمــُت رائحــة قويــة وكريهــة وعلمــت حينهــا أنَّ القصــف مل يكــن 
اعتيــادايً، ارتديــُت القنــاع الواقــي، لكنــين كنــت قــد استنشــقت الغــاز. بــدأت األعــراض تظهــر علــيَّ بعــد أن انتهيــت مــن 
إخــالء اإلصــاابت، شــعرت بضيــق يف التَّنفــس ومل أعــد أقــوى علــى حتريــك أطــرايف، مثَّ فقــدُت الوعــي، نقلــين زمالئــي إىل 

النُّقطــة الطبيَّــة وقدَّمــوا يل اإلســعافات األوليَّــة”.

1  تواصلنا معه عرب تطبيق واتساب 7/ شباط/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1dXkZRxcFrNItAWTLb-66-itqn140qfvR/view
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يف التســجيل الصــويت اخلــاص مبحمــد قــاَل إنَّ األعــراض الــي ظهــرت عليــه متثَّلــت يف ضيــق يف التَّنفــس وغثيــان وإقيــاء، ذلــك 
عقــَب إســعافه املصابــني: “مل أنخــذ احتياطاتنــا، ومل نعلــم أنَّ القصــف كان برباميــل كلــور، فانفجــار الرباميــل الضَّعيــف أوحــى 

لنــا أنَّ الرباميــل مل تنفجــر يف األصــل”.

قــال أيهــم: “مبجــرد وصولنــا إىل املوقــع شــعرُت ابلرائحــة الكريهــة، أدركــت حينهــا أنَّ القصــف كان بغــازات ســامة فارتديــُت 
القنــاع الواقــي وأســعفت بقيــة املصابــني، وأثنــاء توجُّهــي إىل النقطــة الطبيَّــة كان زميلــي رامــي قُــريب وقــد بــدت عليــه أعــراض 

اختنــاق، وشــعر بشــلٍل يف قدمــه، وطلــَب منَّــا نــزَع قناعــه مث غــاَب عــن الوعــي.
كنــت أقــود ســيارة اإلســعاف عندمــا بــدأُت أشــعر بضيــق يف التَّنفــس ورجفــان يف األطــراف، ووجَّهــت نــداًء إىل زمالئــي يف 

املركــز إلســعافنا”.

حتدَّثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الطبيــب حممــد2 الــذي أســعف مصــايب اهلجــوم الكيميائــي: “كانــت اإلصــاابت 
ترتاوح بني املتوســطة إىل اخلفيفة، ظهرت عليهم أعراض ســعال وحرقة يف العني، وتوسُّــع يف احلدقات، وضيق يف التَّنفس، 

ــعات القصبيــة، بعــض املصابــني قدَّمنــا هلــم اهليدروكورتيــزون”. ُقمنــا بدعــم تنفُّســهم وأجرينــا هلــم جلســات ارذاذ ابملوسِّ

ــه مطيــع جــالل3 -انشــط إعالمــي حملــي- إىل النُّقطــة الطبيَّــة الــي ُأســعَف إليهــا املصابــون: “عمَّــم املرصــد عــن إقــالع طــران  توجَّ
مروحــي قرابــة الســاعة التاســعة والثلــث ليــاًل. 

ــه إىل نقطــة طبيــة بعيــدة بعــَد  ُأســِعَف املصابــون إىل نقطــة طبيَّــة تبعــد عــن ســراقب قرابــة 8كــم، فقــد اضطــروا إىل التوجُّ
قصــف مشــَفَيي كفــر نبــل ومعــرة النعمــان” طلــَب منَّــا مطيــع عــدم ذكــر موقــع إســعاف املصابــني خوفــاً مــن تعرُّضــه للقصــف 

كبقيــة املراكــز الطبيَّــة الــي اســتهدفتها قــوات احللــف الســوري الروســي.
ــة آاثر الكلــور، مث قــدَّم هلــم الفريــق  وأضــاف مطيــع: “شــاهدُت عناصــر الدفــاع املــدين وهــم يرشــون املصابــني ابملــاء إلزال
الطــي اإلســعافات األوليَّــة مــن حقــن أتروبــني، وأقنعــة أوكســجني. رأيــُت أيضــاً ثالثــة مصابــني يُعانــون مــن غثيــان وإقيــاء، 
وصعوبــة شــديدة يف التَّنفــس، وامحــرار يف العينــني، بينمــا كان وضــع بقيــة املصابــني أكثــر اســتقرارًا، املصابــون مجيعهــم مــن 

املدنيــني، وكان مــن بينهــم 3 مــن عناصــر الدفــاع املــدين تعرَّضــوا لإلصابــة بعــد ذهاهبــم إىل موقــع ســقوط الرباميــل”.

2 تواصلنا معه عرب تطبيق واتساب 10/ شباط/ 2018

3 تواصلنا معه عرب تطبيق واتساب 5/ شباط/ 2018
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ــه إىل موقــع اهلجــوم بعــد حدوثــه وعايــَن احلفــَر الــي خّلفتهــا  قــال عبيــدة فاضــل4 -انشــط حملــي مــن مدينــة ســراقب– إنَـّـه توجَّ
الرباميــل املتفجــرة: “ســقَط الربميــالن يف موَقعــني املســافة بينهمــا ال تتجــاوز 50 مــرتًا، مل ُيــداث أثــراً تدمــرايً كبــرًا، كان 
قطــر كل حفــرة ال يتعــدَّى املــرَت الواحــد، حتــوَّل لــون العشــب يف حميــط منطقــة ســقوط الرباميــل إىل األصفــر، وأصبــَح أشــبَه 

ابهلشــيم، كمــا الحظــت وجــوَد مــادة رمليــة بيضــاء علــى الــرتاب يف املــكان ذاتــه”. 
وأخربان عبيدة أنَّه شمَّ رائحة كريهة يف موقع اهلجوم وإنَّه قد زار املوقع يف اليومني التالَيني، وكانت الرائحة ال تزال موجودة. 

ما كاان حممَّلني بغاز سام- بعَد هجوم جوي نفَّذته مروحيات حكومية - سراقب 4/ شباط/ 2018  بقااي برميلني متفجرين -يُزعم أهنَّ

4  تواصلنا معه عرب تطبيق واتساب 7/ شباط/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1sZR6EwAkbqDLDEshJ-Fxf_1HH1932bBG/view
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رابعاً: املرفقات:
ا حُمملة بغاز سام ألقتها مروحيات حكومية – سراقب 4/ شباط/ 2018 خملَّفات براميل متفجرة يُزعم أهنَّ

أمساء املصابني:
1 - رامي مغرة دندل/ عنصر دفاع مدين مركز سراقب/ 20 عاماً 
2 - أيهم وليد زيدان/ عنصر دفاع مدين مركز سراقب/ 20 عاماً 
3 - حممد حاج قاسم/ عنصر دفاع مدين مركز سراقب/ 20 عاماً 

4 - هيثم أمحد كفرطوين/ مدين/ من سراقب/ 53 عامًا
5 - عمر عبد الكرمي كفرطوين/ مدين/ من سراقب/ 20 عامًا

6 - حسن منهل حاج حسني/ مدين/ من سراقب/ 22 عاماً 
7 - حسن حسني السفر/ مدين/ من سراقب/ 24 عاماً 

8 - فايز أمحد خطاب/ مدين/ من سراقب/ 45 عامًا
9 - حسني زهر ابكر/ مدين/ من سراقب/ 32 عامًا

10 - إايد ماهر كفرطوين/ مدين/ من سراقب/ 20 عامًا
11 - دمر حسن حاج حسني/ مدين/ من سراقب/ 36 عامًا

أتثُّر العشب احمليط مبنطقة سقوط الرباميل املتفجرة احململة ابلغاز السام، وحتوٌّل لونه إىل األصفر - سراقب 4/ شباط/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1ZOcKtdwkMIDO2FrxoRlmzIy8tTo1x8Xf/view
https://drive.google.com/file/d/1q9ihwoQoX_2aOET2XO2bCGjDi6eUUog_/view
https://drive.google.com/file/d/1MkgjiO8u1SkzlOXYTCXQwPysT3vIFhou/view
https://drive.google.com/file/d/1bXSccWw8svVVsHLveyArME4tuht2GAmh/view
https://drive.google.com/file/d/1QXeXPqv-eMLogUxsHcBErlMxKknfEwQv/view
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صور ُتظهر بعض املصابني إثر إلقاء مروحية اتبعة للنظام السوري براميل متفجرة حُمملة بغاز سام – سراقب 4/ شباط/ 2018 
مقطع مصوَّر يُظهر إسعاف مصابني تعرَّضوا للهجوم الكيميائي يف سراقب عن طريق غسل أجسادهم ابملاء

خامساً: االستنتاجات والتوصيات:
لقــد انتهــك النِّظــام الســوري عــرب اســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف مدينــة ســراقب القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف، الــذي حيظــر 
اســتخدام األســلحة الكيميائيــة مهمــا كانــت الظــروف، واثنيــاً خــرَق مبــا ال يقبــل الشــكَّ “اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة” 
الــي صادقــت عليهــا احلكومــة الســورية يف أيلــول/ 2013، الــي تقتضــي بعــدم اســتخدام الغــازات الســامة وتدمرهــا، واثلثــاً 
خــرَق مجيــع قــرارات جملــس األمــن ذات الصلــة وبشــكل خــاص 2118 عــام 2013، و2209 عــام 2015، و2235 عــام 
2015، كمــا أنَّ اســتخدام األســلحة الكيميائيــة ُيشــكل جريــة حــرب وفقــاً مليثــاق رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة.

إضافــة إىل أنَّ اتفاقيــة األســلحة الكيميائيــة الــي صادقــت عليهــا احلكومــة الروســية، متنــع بشــكل قاطــع أيَّ نــوع مــن املســاعدة أو 
التَّشــجيع علــى املســامهة يف أي نشــاط حمظــور علــى أيــة دولــة طــرف، ولقــد أظهــرت عــدة أدلــة تــورُّط القــوات الروســية يف تقــدمي 

مســاندة متهيديــة، والحقــة، لقــوات النظــام الســوري.
 

إىل جملس األمن الدويل:
ا مجيعاً ُتشر إىل الفصل السابع. • لقد تكَّرر انتهاك النِّظام السوري لثالثة قرارات جمللس األمن الدويل، على الرَّغم من أهنَّ

• علــى األعضــاء األربعــة الدائمــني، الضغــَط علــى احلكومــة الروســية لوقــف دعمهــا للنظــام الســوري الــذي يســتخدم األســلحة 
ــدد. الكيميائيــة، وكشــَف تورطهــا يف هــذا الصَّ

إىل جملس حقوق اإلنسان:
يتوجب على جملس حقوق اإلنسان تسليط الضوء بشكل أكرب على استخدام النظام السوري لألسلحة الكيميائية.

 
:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة

على جلنة التحقيق الدولية مباشرة التَّحقيق يف هذه احلادثة، ويف حوادث القصف الي سبقتها والي تلتها، وحتديد املتورطني فيها.

:IIIM إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة
ــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد  النَّظــر يف احلادثــة الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّ

مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

https://drive.google.com/file/d/1z2dTVldphhuzwOGAFlkR8Qw14s3a7_hc/view
https://drive.google.com/file/d/1LBElvJIMXTu1yxsRs4fmvqPMYkVdkory/view
https://drive.google.com/file/d/1Ns-H-hsXVQcVf7OXx5VgxD2OU3oj77bq/view
https://drive.google.com/file/d/1ESb3VNRGnb33ie7XolrJlOWKC87EOCIr/view
https://www.youtube.com/watch?v=it4YouSkp70&feature=youtu.be
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إىل االحتاد األورويب والوالايت املتحدة األمريكية:
دعــم اآلليــة الدوليــة احملايــدة املنشــأة بقــرار اجلمعيــة العامــة رقــم 71/248 الصــادر يف 21/ كانــون األول/ 2016 وفتــح حماكــم 

الــدول احملليــة الــي لديهــا مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة، ومالحقــة جرائــم احلــرب املرتكبــة يف ســوراي.

إىل اجملتمع الدويل:
علــى الــدُّول أن تظهــر توحــدا أكــرب ضــد النظــام الســوري املســتخدم األوحــد لألســلحة الكيميائيــة يف هــذا القــرن، وأن تتحــرك 

جــداي وبشــكل مجاعــي لتطبيــق عقــوابت صارمــة ورادعــة وحقيقيــة وبشــكل فــوري.

إىل احلكومة الروسية:
• التَّوقــف عــن اســتخدام الفيتــو هبــدف محايــة النظــام الســوري املتــورط يف ارتــكاب جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم احلــرب، 

أســلحة كيميائيــة. واســتخدام 
• فتح حتقيق يف دعم القوات الروسية يف سوراي للنظام السوري يف هجوم سراقب.

• التَّوقف عن منع إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

إىل دول أصدقاء الشعب السوري:
تزويــد املناطــق املعرَّضــة للقصــف ابلغــازات الســامة )يف ظــلِّ عجــز جملــس األمــن عــن إيقــاف اهلجمــات( أبقنعــة واقيــة، وتُقــدِّر 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان احتياجــات تلــك املناطــق مبــا ال يقــل عــن 20 ألــف قنــاٍع واٍق، إضافــة إىل معــدَّات إلزالــة آاثر 

التلــوث الكيميائــي.
 

شكر وتقدير
خالــص الشــكر والتقديــر جلميــع الضحــااي واملصابــني وذويهــم، ولألهــايل والنشــطاء الذيــن ســامهت إفاداهتــم علــى حنــو فعــال يف 

الّتحقيقــات.
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