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األحد 9 تشرين األول 2016

النظام السوري يستخدم األسلحة الكيميائية جمدداً يف حمافظة محاة
138 استخداماً لألسلحة الكيميائية بعَد قرار جملس األمن الدويل 2118 بيـــان

الساعة 19:30 ألقت طائرة مروحية حكومية برميلني متفجرين حمملني  يوم السبت 1/ تشرين األول/ 2016 قرابة 
أبسطواانت حتوي غازاً ساماً على األراضي الزراعية مشال مدينة كفر زيتا يف حمافظة محاة، ساهم يف أتكيد احلادثة ارتفاع 

حصيلة املصابني اليت بلغت العشرين شخصاً، حيث ظهرت عليهم أعراض اختناق وصعوبة يف التنفس.

 تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع عدد من أهايل احلي ومع عناصر من الدفاع املدين وانشطني إعالميني 
حمليني، ممن شهدوا حادثة القصف وأفادوا ابألعراض اليت بَدت على املصابني من ُسعال حاٍد وصعوبة يف التنفس وحرقة 
يف العني وإقياء، وهو ما أكدته الصور والفيديوهات اليت وردتنا، وحنتفظ بنسخ منها، كما أظهرت صور أخرى خملفات 

القصف واألسطواانت احململة ابلغاز اليت ُوجدت يف مكان احلادثة.
إبضافة هجوم مدينة كفر زيتا إىل جمموع خروقات جملس األمن اليت رصدانها يف تقاريران السابقة والبياانت اليت أصدرانها 
ُيصبح جمموع اخلروق اليت ارتكبتها القوات احلكومية لقرار جملس األمن رقم 2118 الصادر يف 27/ أيلول/ 2013 ما 

اليقل عن 138 خرقاً، بينها 69 خرقاً للقرار رقم 2209 الصادر يف 6/ آذار/ 2015. 

هذا اهلجوم يُثبت للمرة املليون لكلِّ صاحب عقل أن النظام السوري اليكرتُث مبجلس األمن الدويل والبلجنة التحقيق 
الدولية، وال بلجنة نزع األسلحة الكيميائية، وال ابلقانون الدويل اإلنساين، وال ابلقانون الدويل حلقوق اإلنسان، والخبطِّ 
السوري لألسلحة  النظام  استخدام  لعدم تكرار  الضامنة  الروسية  أوابما األمحر، وال ابلتعهدات  الرئيس األمريكي ابراك 
الكيميائية، وقد حتوَّل منذ عام 2011 إىل نظام إجرامي يستخدم إمكانيات وأموال الدولة كافة لقتل وتدمري الشعب 
والدولة السورية هبدف البقاء يف سلطة احلكم مهما كلَّف األمر، كما يُثبُت أن التَّعهد الروسي بعدم استخدام النظام 

السوري لألسلحة الكيميائية القيمة له، وأنَّ لروسيا حدوداً معينة يف تدخلها ابلنظام السوري.
جيب على اجملتمع الدويل وجملس األمن إيقاف مهزلة جتاوزات النظام السوري اليت تفوقت على كثري من األنظمة املارقة يف 
العصر احلديث، فيما عدا ذلك فإن كل ماجرى منذ عام 2011 وحىت اآلن يُفَهُم أنه ضوء أخضر، بل ومعرفة اتمَّة أن 

النظام السوري سوف يقوم بكل هذه اجلرائم بعد اندالع االنتفاضة الشعبية.

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.
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صورة تظهر أسطواانت حمملة بغاز سام ألقتها مروحيات حكومية على مدينة كفر زيتا يف 1/ تشرين األول/ 2016

سام  غاز  أبسطواانت  احململ  الربميل  خملفات  تظهر  صورة 
ألقته مروحيات حكومية على مدينة كفر زيتا يف 1/ تشرين 

األول/ 2016

نتيجة قصف  املصابني  إسعاف  عملية  يُظهر  فيديو  مقطع 
ابلغازات السامة على مدينة كفر زيتا

مقطع فيديو يُظهر شهادة الدكتور عبد هللا مدير صحة محاة 
احلرة عن اإلصاابت اليت وردت ملشايف املدينة 

مقطع فيديو يُظهر شهادة أحد املسعفني الذين شاركوا يف إسعاف املصابني نتيجة قصف ابلغازات السامة على مدينة كفر زيتا 
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