
www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 1

األربعاء 4 نيسان 2018

الذكرى السنوية األوىل هلجوم 
خان شيخون الكيميائي

214 هجوماً كيميائياً نفَّذها النظام 
السوري، 11 منها بعد هجوم خان 

شيخون بدون أيَـّـة حماسبة
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احملتوى: 
أواًل: مقدمة ومنهجية

اثنياً الذخائر املستخدمة 
اثلثاً: امللخص التنفيذي

رابعاً: تفاصيل التقرير
خامساً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: املقدمة:
مــرَّ عــام علــى اســتخدام النظــام الســوري األســلحة الكيميائيــة ضــدَّ أهــايل مدينــة خــان شــيخون؛ مــا أوقــع جمــزرة مروِّعــة، أدَّت إىل 
مقتــل 91 مدنيــاً خنقــاً، بينهــم 32 طفــاً، وعلــى الرغــم مــن توجيــه اإلدارة األمريكيــة ضربــة عســكرية ملطــار الشــعريات العســكري، 
الذي انطلقت منه الطائرات اليت هامجت املدينة، إال أنَّ ذلك مل مينع النظام الســوري من اســتمرار اســتخدام األســلحة الكيميائية، 
ومل يلــَق ذلــك أي اعــراض جــدي يوقفــه عنــد خــطٍّ أمحــر حقيقــي. لقــد وثَّــق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 11 هجومــاً 
أبســلحة كيميائية بعد هجوم خان شــيخون، ويف هذا الصَّدد فإنَّ اجملتمع الدويل وعلى رأســه الوالايت املتحدة األمريكية، وفرنســا 
وبريطانيا وأملانيا وغريهم من الدول، ُملزمون ابإليفاء بتعهداهتم مبنع استخدام األسلحة الكيميائية ضدَّ أبناء الشَّعب السوري كي 

ال تتكــرر مشــاهُد الســكان وهــم ميوتــون خنقــاً.

لقد نصَّ االتفاق األمريكي الروســي الذي متَّ بعد هجوم الغوطتني الشــهري يف آب/ 2013 على أن يقوم جملس األمن بعمليات 
مراجعات دورية عن اســتخدام النظام الســوري لألســلحة الكيميائية، ونصَّت مجيع قرارات جملس األمن اليت صدرت يف خصوص 
األســلحة الكيميائيــة يف ســوراي علــى أنَّــه يف حــال عــدم امتثــال النظــام الســوري لبنــود االتفــاق األمريكــي الروســي وقــرارات جملــس 
األمــن، فإنَّــه يتعــنيَّ علــى جملــس األمــن الــدويل فــرض تدابــري ضــدَّه مبوجــب الفصــل الســابع، ولقــد أثبتــت آليــة التَّحقيــق املشــركة الــيت 
انبثقــت عــن قــرار جملــس األمــن الــدويل رقــم 2235 أنَّ النظــام الســوري قــد اســتخدم األســلحة الكيميائيــة ثــاث مــرات علــى األقــل، 

وكانــت مــا تــزال قيــد التحقيــق يف حــوادث أخــرى قبــل أن تُنهــي روســيا مهمتهــا عــر فيتــو يف جملــس األمــن الــدويل.

أتسيســاً علــى مــا ســبق وحبســب مــا ســجَّلناه يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف 30 تقريــر، فقــد خــَرق النِّظــام الســوري 
االتفــاق األمريكــي الروســي، واتفاقيــة حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، ومجيــع قــرارات جملــس األمــن املختصَّــة ابألســلحة 

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.
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الكيميائيــة، وابلتــايل جيــب علــى منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة ابعتبارهــا جهــة متضــررة وجــزءاً مــن هيئــات األمــم املتحــدة، 
أن تُقــدِّم ادِّعــاًء إىل األمــني العــام لألمــم املتحــدة، وأن ُتطالــب مبحاســبة املســؤولني عــن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة؛ نظــراً 
ملخالفتهــم بنــود االتفــاق املوقَّــع بــني النِّظــام الســوري واملنظمــة عــر إحالــة أعضــاء املنظمــة وبعــد موافقــة ثُلَثــي أعضائهــا الـــ 41 
امللــَف علــى األمــني العــام لألمــم املتحــدة، والــذي ُييلــه بــدوره علــى النائــب العــام للتَّحقيــق وحتضــري امللــف للمحكمــة اجلنائيــة 
الدوليــة، ويف ظــلِّ الفشــل الصــارخ جمللــس األمــن، جيــب علــى اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة أن حتــلَّ مكانــه يف هــذا اخلصــوص، 
وعقد جلســة اســتثنائية طارئة واحلصول على قرار ُمشــابه للقرار 377 عام 1950، وهذا حباجة لتأييد ســبع دول من ضمنهم 

أعضــاء دائمــون يف جملــس األمــن.
 

بــني 16 – 18/ تشــرين الثــاين/ 2017، وهــي احلقبــُة الــيت شــهَد فيهــا جملــس األمــن الــدويل حتــركات دوليــة ُمكثَّفــة إلجيــاد صيغــة 
تُرضــي مجيــع األطــراف -خاصــة اجلانــب الروســي- لتمريــر قــرار مينــح تفويضــاً جديــداً آلليــة التَّحقيــق املشــركة، الــيت انبثقــت عــن قــرار 
جملس األمن رقم 2235، كان النِّظام الســوري قد شــنَّ 3 هجمات أبســلحة كيميائية، مســتخفَّاً وُمهيناً بشــكل كبري مجيَع هذه 
اجلهــود، وقــد ســجَّل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إصابــة مــا ال يقــل عــن 28 شــخصاً بينهــم 6 إعاميــاً يف مدينــة حرســتا 
ابلغوطــة الشــرقية، إنَّ إحــدى هــذه اهلجمــات قــد نـُفِّــذت بعــد ســاعات مــن اســتخدام روســيا حــقَّ النَّقــض )الفيتــو( للمــرة الثانيــة يف 

غضــون أقــلَّ مــن 48 ســاعة، لقــد كانــت هــذه هــي رســالة روســيا والنظــام الســوري وجملــس األمــن الــدويل إىل الشَّــعب الســوري.
 

صحيــح أنَّنــا مل نرصــد اســتخدام القــوات الروســية منــذ تدخُّلهــا العســكري يف أيلــول/ 2015 أســلحة كيميائيــة، إالَّ أّنــا كانــت 
داعمــاً رئيســاً للنِّظــام الســوري يف مجيــع املعــارك الــيت هدفــت إىل انتــزاع الســيطرة مــن فصائــل املعارضــة املســلحة، والــيت كان هلــا 
النَّصيب األكر من اهلجمات الكيميائية، كما أنا ســاندت بشــكل مباشــر النظام الســوري يف عدد من اهلجمات الكيميائية، 
وقــد وثَّقنــا ذلــك يف هجومــي خــان شــيخون 4/ نيســان/ 2017 وســراقب 4/ شــباط/ 2018، كمــا دعمــت روســيا مؤخــراً 
النظــام الســوري يف محلتــه العســكرية علــى الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق، الــيت شــهدت محلــة عســكرية هــي األعنــف واألكثــر 
قصفــاً وبربريــة منــذ انطــاق احلــراك الشــعيب يف آذار/ 2011، وقــد اســتخدم فيهــا الذخائــر املرجتلــة واألســلحة الكيميائيــة، وال 
ســيما علــى املناطــق الــيت ُتشــكِّل اخلطــوط األوىل للمواجهــة، وقــد ســجَّلنا 5 هجمــات كيميائيــة منــذ بدايــة احلملــة العســكرية علــى 
الغوطــة الشــرقية يف 14/ تشــرين الثــاين/ 2017، إحــدى هــذه اهلجمــات نفَّذهــا النظــام الســوري بعــد صــدور قــرار جملــس األمــن 

الــدويل رقــم 2401، وال تــزال 3 هجمــات كيميائيــة أخــرى قيــد التَّحقيــق واملتابعــة.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“إنَّ اســتخدام النظــام الســوري املتكــرر والواســع النِّطــاق لألســلحة الكيميائيــة ُيشــكِّل جرائــم ضــدَّ اإلنســانية، 
جيــب علــى أعضــاء منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة حتمُّــل مســؤولياهتم أمــام الشَّــعب الســوري. مل نلحــظ أيَّ 
ردِّ فعــل حقيقــي علــى حتطيــم النِّظــام الســوري التفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، حــاَن الوقــت لفعــل شــيء مــا 

أمــام التَّاريــخ املعاصــر”
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https://drive.google.com/file/d/1wtTdRDgBZ71veCkF-6QpH9o_olN1Sfb5/view
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املنهجية:
اعتمــدان يف هــذا التقريــر بشــكل أساســي علــى مقابــات مــع انجــني ُأصيبــوا جــراء هجمــات أبســلحة كيميائيــة، وأطبــاَء عاجلوهــم، 
وُمســعفني، وشــهود عيان، وعناصر من الدفاع املدين، حتدَّثنا مع 32 شــخصاً واســتعرضنا 19 شــهادة حصلنا عليها عر حديث 
مباشــرة وليســت مأخوذة من مصادر مفتوحة، وقد شــرحنا للشــهود اهلدف من املقابات، وحصلنا على موافقتهم على اســتخدام 
املعلومات اليت يُقدِّمونا يف هذا التَّقرير دون أن نُقدِّم أو نعرض عليهم أية حوافز، كما حاولت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان 

ــر االنتهــاك، ومتَّ منــح ضمــاٍن بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار. جتنيبهــم معــاانة تذكُّ

بة  ال يشمُل التَّقرير األبعاَد واألضرار االجتماعية واالقتصادية والنفسيَّة، ومل تُِتح الظروف احلالية إمكانية أخذ عينات من الدَّم أو الرُّ
وإجراء فحوصات هلا. توافقت رواايت الشهود مع حتليل الصور والفيديوهات وأسَهمت يف الوصول إىل درجة عالية من الصدقية.

حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــوَّرة والصــور الــيت ُنشــرت عــر اإلنرنــت، أو الــيت أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون 
عــر الريــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، وقــد أظهــرت صــوٌر خملفــات ألســطواانت 
ــح أنــا حُممَّلــة  ــا كانــت حُممَّلــة بغــاز ســام، وأظهــرت صــور أخــرى صواريــَخ مــن منــط IRAM زوِّدت جبــرَّات نُرجِّ صفــراء نعتقــد أنَّ

بغــاز ســام، كمــا أظهــرت صــور أخــرى مصابــني بينهــم أطفــال تعرَّضــوا لاختنــاق إثــر اســتعمال الغــازات الســامة.

وُكنَّــا قــد اســتعنَّا مبوقــع www.worldweatheronline.com لتقديــر حالــة األحــوال اجلويَّــة يف مواقــع اهلجمــات أو 
ــح درجــة احلــرارة وســرعة الــّرايح. يف املواقــع األكثــر قــرابً منهــا وللحصــول علــى أرقــام توضِّ

اثنياً: الذخائر املستخدمة:
خــال عمليــات البحــث واملتابعــة الحظنــا تركيــز النظــام الســوري يف هجماتــه األخــرية علــى اســتخدام ثاثــة أنــواع مــن الذخائــر 

احملمَّلــة ابلغــازات الســامة:
  IRAM )Improvised Rocket Assisted 1. صواريــخ
Munitions وهــي صواريــخ جــرى اســتبدال رأســها احلــريب القياســي 
أبســطوانة غــاز كبــرية مضغوطــة، وُأضيفــت إىل الصــاروخ زعانــف ذيــل، 
ُتطلــق هــذه الصواريــخ مــن رامجــة، ومعظــم اهلجمــات الــيت رصــدان فيهــا 

اســتخدام مثــل هــذا النــوع كانــت يف الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق. 

)

https://drive.google.com/file/d/15EdXjch9wbjk1AbjLzYyv0CVzowPRiz4/view
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لــة ابلغــاز يتــم إلقاؤهــا مــن طائــرات مروحيــة  2. أســطواانت صفــراء حُممَّ
أو اثبتــة اجلنــاح، وقــد رصــدان يف إحــدى الصــور املرســلة إلينــا عــن هجــوم 
كيميائي وقع يف مدينة حلب يف تشــرين الثاين/ 2016 ُملصقاً حتذيرايً 

علــى إحــدى األســطواانت ُيــذِّر مــن احتوائهــا علــى الغــاز. 

3. قنابــل يدويــة: هــذه القنابــل ُتســتخدم يف مواجهــات النِّظــام الســوري 
مــع فصائــل يف املعارضــة املســلحة خاصــة يف احلــاالت الــيت تكــون فيهــا 
املســافات قريبــة بــني الطرفــني فيكــون النِّطــاق املطلــوب لتأثــري الغــاز صغرياً، 
وقــد رصــدان بعــض اهلجمــات الــيت اســتخدمت فيهــا هــذه القنابــل ضمــن 

أنفــاق تســتخدمها املعارضــة املســلحة.

اثلثاً: امللخص التنفيذي:
يســتعرض اجلــدول التــايل مجيــع اهلجمــات الكيميائيــة الــيت نفَّذهــا النِّظــام الســوري، والــيت متكنَّــا مــن توثيقهــا بعــد صــدور تقريــران 
املوسَّــع األخــري، أي منــذ 1/ كانــون الثــاين/ 2017 حــى 10/ آذار/ 2018، معظــم هــذه اهلجمــات قــد خصَّصنــا هلــا تقاريــر 

ــعة أصدرانهــا ســابقاً. موسَّ

https://drive.google.com/file/d/1u4qw6ZpEZO60dhtUf6wqnxmiOw2jbye8/view
http://sn4hr.org/arabic/2017/02/20/7652/
http://sn4hr.org/arabic/2018/03/17/9624/
http://sn4hr.org/arabic/2017/08/14/8551/
http://sn4hr.org/arabic/2017/02/20/7652/
http://sn4hr.org/arabic/2017/05/29/8099/
http://sn4hr.org/arabic/2018/02/13/9513/
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0T1pxTE1yR1ZJd0k/view
https://drive.google.com/file/d/1sf_NZuk4v1Rfhn9EJqyb3fe2QyyxBW7n/view
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إبضافــة هــذه اهلجمــات إىل مــا وثَّقنــاه ســابقاً جنــد أنَّ النِّظــام الســوري قــد كــرَّر اســتخدام الغــازات الســامة مــا ال يقــل عــن 214 
مــرة، وســوف نقــوم بتوزيعهــا بنــاًء علــى تواريــخ صــدور قــرارات جملــس األمــن كنقــاط عــام، ذلــك كداللــة علــى حصيلــة اهلجمــات 

الــيت خــرق فيهــا النظــام الســوري كل قــرار مــن القــرارات، دون أيِّ 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: 181 هجوماً 

اثلثاً: بعد قرار جملس األمن رقم 2209 الصادر يف 6/ آذار/ 2015: 112 هجوماً 
رابعاً: بعد تشكيل آلية األمم املتحدة وقرار جملس األمن رقم 2235 الصادر يف 7/ آب/ 2015: 56 هجومًا

خامساً: بعد الفيتو الروسي فيما خيص متديد عمل مهمة آلية التَّحقيق املشركة يف 18/ تشرين الثاين/ 2017: 4 هجومًا
تسبَّبت مجيع تلك اهلجمات يف مقتل ما ال يقل عن 1421 شخصاً، مسجلون يف قوائمنا ابالسم والتفاصيل، يتوزعون إىل:

• 1357 مدنياً، بينهم 187 طفًا، و244 سيدة )أنثى ابلغة(
• 57 من مقاتلي املعارضة املسلحة.

• 7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا يف أحد سجون املعارضة.
وإصابة ما ال يقل عن 6904 شخصاً.

حصيلة املصابنيحصيلة الضحاايالسالحاحملافظةاملنطقةاليوم
25قذائف أرضيةريف دمشققرية بسيمة2017/ كانون الثاين/ 5

17أرض- صواريخ أرض ريف دمشققرية بسيمة2017/ كانون الثاين/ 11
11قذائفريف دمشقبلدة النشابية2017/ كانون الثاين/ 30

4قذائف أرضيةريف دمشقمدينة عربني2017/ شباط/ 9
2قذائف أرضيةريف دمشقمدينة عربني2017/ شباط/ 10
أرض- صواريخ أرض ريف دمشقمنطقة بني حوش الضواهرة وحوش نصري2017/ شباط/ 21
20ريف دمشقمدينة حرستا2017/ شباط/ 26
230برميل متفجرمحاةبلدة اللطامنة2017/ آذار/ 25
35أرض- صواريخ أرض دمشقحي القابون2017/ آذار/ 29
82صاروخ من طريان اثبت اجلناحمحاةبلدة اللطامنة2017/ آذار/ 30
113براميل متفجرةإدلبقرية اهلبيط2017/ نيسان/ 3
91520(su-22)صواريخ من طريان اثبت اجلناح إدلبمدينة خان شيخون2017/ نيسان / 4
2قنابل يدويةدمشقحي القابون2017/ نيسان/ 7
6قنابل يدويةدمشقحي جوبر2017/ حزيران/ 22
9قنابل يدويةريف دمشقمدينة زملكا2017/ متوز/ 2
8قنابل يدويةريف دمشقبلدة عني ترما2017/ متوز/ 6

4قنابل يدويةريف دمشقبلدة عني ترما2017/ متوز/ 14
7قذائف أرضيةريف دمشقمدينة حرستا2017/ تشرين الثاين/ 16
11قنابل يدويةريف دمشقمدينة حرستا2017/ تشرين الثاين/ 16
10قنابلريف دمشقمدينة حرستا2017/ تشرين الثاين/ 18
18أرض- صواريخ أرض ريف دمشقمدينة دوما2018/ كانون الثاين/ 22

11براميل متفجرةإدلبمدينة سراقب2018/ شباط/ 4
25برميل متفجرريف دمشقبلدة محورية2018/ آذار/ 5
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توزّعت تلك اهلجمات على احملافظات على النحو التايل: 

رابعاً: تفاصيل التقرير: 
حمافظة دمشق:

حي القابون، األربعاء 29/ آذار/ 2017
قرابــة الســاعة 17:00 اســتهدفت قــوات النظــام الســوري املتمركــزة يف القطعــة العســكرية التابعــة لقــوات الوحــدات اخلاصــة اجملــاورة 
حلــي القابــون مشــال شــرق العاصمــة دمشــق، األبنيــة الســكنية يف حــي القابــون بـــ 3 صواريــخ حُممَّلــة بغــازات ســامة؛ مــا تســبب يف 
إصابــة قرابــة 35 شــخصاً معظمهــم مدنيــون، ظهــرت عليهــم أعــراض ضيــق يف التَّنفــس وختــرُّش يف القصبــات، وحرقــة ودمــاع يف 

العينــني، ودوار، وغثيــان.
حبســب البياانت اليت أوردها موقع worldweatheronline فإنَّ درجة احلرارة يف مدينة دمشــق بلغت 23 درجة مئوية 

وكانت ســرعة الرايح 7 ميًا يف السَّــاعة. 

https://drive.google.com/file/d/1j0CwvzyjlTIn3uOBZrcA4sSbzmJ6dxe6/view
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قــال لنــا عمــار عقــل1 -يعمــل يف توثيــق الضحــااي يف املشــفى امليــداين يف حــي القابــون- إنــه كان يف النقطــة الطبيــة عندمــا اســتطاع 
متييــَز رائحــة تشــبه الكلــور بُعيــد اهلجــوم “كان ذلــك قرابــة الســاعة اخلامســة عصــرًا، حصــل االســتهداف بثالثــة صواريــخ 
ســقطت علــى األحيــاء الســكنية، ووصلــت رائحــة الكلــور إىل النقطــة الطبيــة، أحصينــا 35 إصابــة يف مجيــع النقــاط الطبيــة 
يف حــي القابــون”. ســجَّل عمــار األعــراض الســريرية الــيت ظهــرت علــى املصابــني: “ كانــوا يُعانــون مــن ضيــق تَّنفــس وختــرُّش يف 

ــعات قصبيــة وجلســات إرذاذ”. القصبــات، وســعال، وغثيــان، وإقيــاء، قدَّمنــا هلــم عالجــات عرضيــة مــن موسِّ

ــد فــادي صــرييف2 -انشــط إعامــي حملــي- أنَّ القصــف اســتهدف مناطــق  أكَّ
جتمُّع للمدنيني، ومل يستهدف مناطق اشتباكات مع مقاتلي املعارضة املسلحة، 
ــه فــادي إىل أحــد النِّقــاط الطبيــة: “شــاهدت 15 شــخصاً ملقــون علــى  توجَّ
األرض، كانــوا يعانــون مــن ســعال شــديد وعيوهنــم محــراء كالــدَّم، قــال يل 
أحــد األشــخاص إنَّ الغــاز قــد وصــل أتثــره إىل حــي تشــرين اجملــاور لنــا، وقُتــل 
هنــاك شــاب، هــو حممــود مرعــي عمــرو، يف الثالثــة والعشــرين مــن العمــر”.

 توجَّه سامر3 -انشط إعامي حملي- إىل املشفى امليداين يف حي القابون بعد 
اهلجــوم “شــاهدُت مصابَــن اثنــن، أحدمهــا عجــوز واآلخــر شــاب ال يتجــاوز 
عمــره الثمانيــة عشــر كاان يُعانيــان مــن ضيــق يف التَّنفــس وغثيــان، شــاهدت 
مصــاابً آخــر كان ُمــدداً علــى الفــراش، وبــدا يل أنــه يتحــرَّك بشــكل ال إرادي 
كأنَـّـه يُعــاين هلوســة. ابلقــرب مــن املشــفى اســتطعت متييــز رائحــة الكلــور 
علــى الرغــم مــن أنــي أضــع كمامــة إال أنَّ الرائحــة كانــت حــادة واخــزة” قــال 
ســامر إنَّ مصــدر الصواريــخ غالبــاً مقــرُّ الوحــدات اخلاصــة اجملــاور حلــي القابــون.

حمافظة ريف دمشق:
قرية بسيمة:

خضعــت قــرى وادي بــردى ومنهــا قريــة بســيمة حلصــار ُمطبــق فرضتــه قــوات النظــام الســوري يــوم الســبت 23/ كانــون األول/ 
2016، وبعــد قرابــة ثاثــة أســابيع تصاعــدت اهلجمــات اجلويَّــة ابلتَّزامــن مــع اهلجمــات الريَّــة وعمليــات االقتحــام واســتخدمت 

قــوات النظــام الســوري الصواريــخ والراميــل املتفجــرة واألســلحة الكيميائيــة.

بقــااي قذيفــة يُعتقــد أنــا حُمملــة بغــاز ســام ُعثــر عليهــا بعــد هجــوم نفَّذتــه قــوات النظــام 
السوري على حي القابون – دمشق 29/ آذار/ 2017

1  تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك

2  تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك

3  تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك

https://drive.google.com/file/d/1KcjwZ29GlBxX3k4weXxxDv58Rg3LHxJX/view
https://drive.google.com/file/d/1dwEGsrrPDaJq8izjbMICJwtDORW5aji_/view
https://drive.google.com/file/d/1KcjwZ29GlBxX3k4weXxxDv58Rg3LHxJX/view
https://drive.google.com/file/d/1x9jFIc3SqXPAS6boU6p_vAmzK_MyGy0I/view
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ثنــا معهــم عــن تنفيــذ قــوات النظــام الســوري قرابــة 5 هجمــات كيميائيــة يف قريــة بســيمة بــني  تقاطعــت رواايت مثانيــة شــهود حتدَّ
5 و 11/ كانــون الثــاين/ 2017، تشــاهبت الــرواايت إىل حــدٍّ كبــري يف وصــف مظاهــر مميَّــزة تتَّســق مــع اهلجمــات الكيميائيــة 
كرائحــة الكلــور ولــون الدخــان األصفــر، لكــنَّ الــرواايت مل جُتمــع علــى حتديــد وقــت واتريــخ اهلجمــات، وعلــى هــذا فقــد متكنَّــا مــن 

حتديــد هجومــني فقــط أمجعــت عليهمــا ُمعظــم الــرواايت وال يــزال فريقنــا ُيقِّــق يف اهلجمــات األخــرى.

اهلجوم األول: األربعاء 11/ كانون الثاين/ 2017:
قصفــت قــوات النظــام الســوري صاروخــني أرض – أرض حُممَّلــني بغــاز ســام علــى قريــة بســيمة، ســقطا علــى بعــد قرابــة 200م 
عــن جامــع عــني اخلضــرة )اجلامــع احملمــدي(؛ تســبَّب القصــف يف إصابــة مــا ال يقــل عــن 17 مقاتــًا مــن فصائــل يف املعارضــة 
املســلحة ومــن جبهــة فتــح الشــام كانــوا يف نقــاط متركزهــم، عــاىن املصابــون مــن أعــراض اختنــاق ووهــٍن يف العضــات وبعضهــم 

عــاىن مــن خــروج زبــٍد مــن الفــم.

https://drive.google.com/file/d/1JXcpPd-zdYWT46CH9wCmSPhYncrmW3vD/view
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حبســب البيــاانت الــيت أوردهــا موقــع worldweatheronline فــإنَّ درجــة احلــرارة يف قريــة بســيمة كانــت 7 درجــات مئويــة 
يف الســاعة 18:00 وكانــت ســرعة الــرايح 5 ميــًا يف السَّــاعة. 

ــاعة 16:00 و 17:30 وإنَّ الصــاروخ  قــال لنــا لــؤي4 -أحــد املقاتلــني الذيــن ُأصيبــوا يف اهلجــوم- إنَّ اهلجــوم وقــع بــني السَّ
ســقط يف فنــاء دار كان فيهــا: “مل يصــدر عــن الصــاروخ صــوت انفجــار، وعندمــا اقرتبــت منــه اســتطعت أن ُأحــدِّد نوعــه، 
كان صــاروخ غــراد، وقــد ميَّــزت دخــاانً أصفــر ينبعــث منــه، بعــد دقائــق شــعرُت بتضيُّــق يف القصبــات وضيــق يف الّتنفــس، 
وبضعــف شــديد يف األعصــاب، مث شــعرت حباجــة ماسَّــة للتبــوُّل. غســلُت رأســي ابملــاء وحاولــت الوصــول إىل أقــرب نقطــة 
طبيــة، بقيــت أعــاين قرابــة 5 ســاعات مــن ســعال شــديد حتسَّــن بعــد أن ُأعطيــُت إبــرة ديكســاميتازون، إالَّ أنَّ ضيــق التَّنفــس 
وأمل القصبــات الزمــي قرابــة 4 أايم أخــرى. ُأصيــَب يف هــذه احلادثــة قرابــة 20 شــخص، 2 منهــم كاان معــي يف النقطــة 
ذاهتــا والبقيــة كانــوا يف نقــاط جمــاورة”. قــال لــؤي أنَّ بذلتــه العســكرية الــيت كان يرتديهــا قــد تغــريَّ لونــا مــن األخضــر الغامــق إىل 
ــاروخ كان قــوات الوحــدات اخلاصــة التَّابعــة لقــوات النظــام الســوري الــيت تتمركــز  األصفــر بعــَد اهلجــوم. وأضــاف أنَّ مصــدر الصَّ

جنــوب شــرق قريــة بســيمة.

ذكــر فــادي5 وهــو مــن مقاتلــي املعارضــة املســلحة الذيــن أصيبــوا يف اهلجــوم أنَّــه مســع صــوت صــاروخ ســقط قــرب انفــذة املنــزل الــذي 
كان مرابطــاً فيــه: “مل نســمع صــوت االنفجــار، لكــن رائحــًة قويــة ُتشــبه رائحــة مــادة الكلــور انتشــرت بعــد ذلــك، كــدُت 
أختنــق متامــاً، شــعرت أنــي يف حالــة نِــزاع، فقــدت قــدريت علــى احلــراك والــكالم وشــعرُت أنَّ جســمي ُشــلَّ ابلكامــل، وأذكــر 
أنَّ زبــداً خــرج مــن فمــي” قــال فــادي إنَّ صاروخــاً -َأطلــَق عليــه اســم صــاروخ فيــل- اســتهدف املنطقــة بعــد اهلجــوم الكيميائــي 
بقليــل؛ مــا أدى إىل مقتــل اثنــني مــن رفاقــه. “مت إســعايف يف أحــد األنفــاق، الــي كان املدنيــون حيتمــون فيهــا، خلعــوا مالبســي 

ورشــوا جســدي ابملــاء ووضعــت إحــدى املمرضــات أصبعهــا يف فمــي ألتقيــأ مث أعطتــي حقنــة”.
رجَّــح فــادي أن يكــون مصــدر الصواريــخ مــن الرامجــة املتمركــزة قــرب قريــة أشــرفية الــوادي جنــوب أبنيــة مجعيــة كفتــارو الســكنيَّة، أو 

مــن رامجــة الصواريــخ املتمركــزة يف منطقــة اتتــراي الواقعــة غــرب القريــة.

اهلجوم الثاين: اخلميس 5/ كانون الثاين/ 2017: 
قرابــة الســاعة 06:00 اســتخدمت قــوات النظــام الســوري قذائــف أرضيــة حُمّملــة بغــازات ســامة علــى حــارة احلمــرا قــرب بــرج 

لاتصــاالت الاســلكية وســط القريــة؛ مــا أدى إىل إصابــة قرابــة 25 شــخصاً، بينهــم أطفــال ونســاء. 

5  تواصلنا معه عر حديث هاتفي ورسائل عر تطبيق واتساب 17/ أاير/ 2017

4  تواصلنا معه عر حديث هاتفي عر تطبيق واتساب 13/ أاير/ 2017
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حبســب البيــاانت الــيت أوردهــا موقــع worldweatheronline فــإنَّ درجــة احلــرارة يف قريــة بســيمة كانــت 4 درجــات مئويــة 
يف الســاعة 06:00 وكانــت ســرعة الــرايح 3 ميــًا يف السَّــاعة. 

وصــف علــي كــرّار6 -أحــد املمرضــني يف القريــة- رائحــًة ُتشــبه مــواد التَّنظيــف ميَّزهــا بعــد القصــف الصباحــي، الــذي تعرَّضــت لــه 
القريــة “أصابــي الــدُّوار وأحسســُت بتهيُّــج يف عيــيَّ وانتابتــي نوبــة مــن الســعال، وشــعرت مبفــرزات يف صــدري، لقــد كنــت علــى 
ــعات القصبيــة،  وشــك اإلغمــاء، كنَّــا 5 مرضــن يف النقطــة الطبيــة، أســعفنا أنفســنا عــر غســل وجوهنــا ابملــاء وتنــاول املوسِّ
ســجَّلت النقــاط الطبيــة مــا ال يقــل عــن 33 إصابــة إثــَر اهلجــوم، بينهــا 5 مــن الــكادر الطــي، و19 مــن النِّســاء واألطفــال”. 
قــال علــي إنَّــه مســع قُبيــَل اهلجــوم بدقائــق تعميمــاً ملنظمــة رصــد تتبَــع فصائــل يف املعارضــة املســلحة عــن وجــود رامجــة صواريــخ مثبَّتــة 

علــى ســيارة تســتعد إلطــاق صواريــخ.

عبــد7 -أحــد ُمقاتلــي املعارضــة املســلحة الذيــن أصيبــوا جــراء اهلجــوم- قــال إنَّ 3 قذائــف ســقطت علــى بعــد 50م عــن املنــزل الــذي 
كان فيــه ابلقــرب مــن ســاحة الركــة قرابــة الســاعة 05:30 “اســتيقظت علــى رائحــة الكلــور، وبــدأت أعــاين مــن صعوبــة يف 
التَّنفــس وغثيــان شــديد، وإفــراغ ال إرادي للمصــرات، متكَّنــت مــن وضــع قنــاٍع واٍق وبقيــت يف مــكاين، أمــا صديقــي الــذي 
أصيــب معــي فقــد ُأســعف إىل نقطــة طبيــة”. علــَم عبــد أنَّ مقاتلــني آخريــن كانــوا أقــرب ملوقــع اهلجــوم ظهــرت عليهــم أعــراض أشــد.

6  تواصلنا معه عر تطبيق واتساب 24/ نيسان/ 2017

7  تواصلنا معه هاتفياً عر تطبيق واتساب 12/ أاير/ 2017

https://drive.google.com/file/d/11dDMAl325ZIZIo0C5w0Rj3E-3KPh7Rez/view
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منطقة بن حوش نصري وحوش الضواهرة غرب الغوطة الشرقية، الثالاثء 21/ شباط/ 2017:
اســتخدمت قوات النظام الســوري ما ال يقل عن 8 صواريخ أُطلقت من األرض حُممَّلة بغازات ســامة، اســتهدفت فيها املنطقة 
بــني حــوش نصــري وحــوش الضواهــرة، الــيت ُتشــكِّل خــط جبهــة اتبــع لفصيــل جيــش اإلســام أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة، 

الــيت ُتســيطر علــى الغوطــة الشــرقية. 
ونظــراً لعــدم توفــر بيــاانت درجــات احلــرارة وســرعة الــرايح يف منطقــة اهلجــوم اعتمــدان علــى البيــاانت اخلاصــة مبدينــة دمشــق وُتشــري 
البيــاانت الــيت أوردهــا موقــع worldweatheronline أنَّ متوســط درجــة احلــرارة يف مدينــة دمشــق 15 درجــة مئويــة، أمــا 

متوســط ســرعة الــرايح 6 ميــًا يف السَّــاعة.
نشــر املوقــع اإللكــروين الرمســي لفصيــل جيــش اإلســام مقطعــاً مصــوَّراً يُظهــر بقــااي صواريــخ وُيــدد نوعهــا، وذُِكــر فيــه أنَّ مصدرهــا 

مطــار مــرج الســلطان الواقــع يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق. 

نشــرت وكالــة قاســيون -جمموعــة إعاميــة ُمعارضــة- مقطعــاً مصــوَّراً ظهــر فيــه أحــد مقاتلــي فصائــل املعارضــة املســلحة وحتــدَّث عــن 
اســتهداف منطقــة حــوش الضواهــرة بثمانيــة صواريــخ حُممَّلــة بغــاز الكلــور، وذكــَر املقاتــل أنَّ دخــاانً أبيــض انبعــث مــن الصواريــخ 

بُعيــَد انفجارهــا.

ــا حُممَّلــة بغــاز ســام ُعثِــَر عليهــا بعــد هجــوم كيميائــي شــنَّته قــوات النظــام الســوري علــى منطقــة حــوش  ذخــرية أرضيــة يُعتقــد أنَّ
الضواهــرة 21/ 2/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eV83NTduN0xuTms/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0akdvVW5maS1ZOWM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0akdvVW5maS1ZOWM/view
https://www.youtube.com/watch?v=rZ5UujT0CSA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VzN-y4pl_Lc&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZjFBUHV3V01ETFU/view
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مدينة حرستا، األحد 26/ شباط/ 2017:
مســاء األحــد نفَّــذت قــوات النظــام الســوري هجومــاً كيميائيــاً اســتهدف البســاتني الغربيــة ملدينــة حرســتا بريــف دمشــق؛ مــا أدى 
إىل إصابــة قرابــة 20 شــخص، بينهــم أطفــال ونســاء ظهــرت عليهــم أعــراض اختنــاق وغثيــان ودوار. ختضــع املنطقــة لســيطرة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة- وقــت احلادثــة.
تقاطعــت روايــة عنصريــن مــن الدفــاع املــدين عــن اســتخدام ذخائــر أرضيــة حُممَّلــة بغــازات ســامة يف حــني أنَّ منظمــة الدِّفــاع املــدين 

يف دمشــق أعلنــت أنَّ اهلجــوم كان جويَـّـــاً.
اجمللس احمللي ملدينة حرستا وهو هيئة مدنيَّة تتبع املعارضة أصدَر بياانً أكَّد فيه وقوع هجوم كيميائي قرابة الساعة 18:00

وُتشــري البيــاانت الــيت أوردهــا موقــع worldweatheronline أنَّ درجــة احلــرارة يف مدينــة حرســتا عنــد الســاعة 18:00 
ــاعة. كانــت 18 درجــة مئويــة، أمــا ســرعة الــرايح 3 ميــًا يف السَّ

ــَذ عــر  حممــد8 -مــن عناصــر الدفــاع املــدين ســاهَم يف إســعاف املصابــني وظهــرت عليــه أعــراض بعــد اهلجــوم- قــال إنَّ اهلجــوم نـُفِّ
ــة  صــاروخ أرض - أرض ســقط يف حميــط مســجد الــواوي، وإنَّ املنطقــة مدنيَّــة وبعيــدة عــن خطــوط املواجهــات: “أســعفنا قراب
20 – 30 شــخص نقلناهــم إىل النِّقــاط الطبيَّــة، تركَّــزت اإلصــاابت يف حــي الَبيــدر وحــي الشــيخ موســى، واألحيــاء القريبــة 
ــامة إىل داخــل  مــن جهــة األتســرتاد، وكانــت الــرايح قويــة يف ذلــك اليــوم؛ األمــر الــذي ســاعد علــى انتشــار الغــازات السَّ
البلــدة، كان مشــهد األطفــال وهــم يســتجدون التَّنفــس مؤملــاً للغايــة” وصــَف لنــا حممــد بعــض األعــراض الــيت ظهــرت بُعيــد 
انتهائــه مــن إســعاف املصابــني: “عانيــُت مــن تشــوٍُّش يف الرؤيــة، مثَّ فقــدُت وعيــي، نُقلــُت إىل النُّقطــة الطبيــة وجــرت عمليــات 

اإلســعاف األويل عــر غســل جســدي ابملــاء وتزويــدي ابألوكســجن”.

ا حُممَّلة بغاز ُعِثَر عليها بعد هجوم كيميائي شنَّته قوات النظام السوري على منطقة حوش الضواهرة 21/ 2/ 2017 أسطوانة نعتقد أنَّ

8  تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 26/ أاير/ 2017

https://drive.google.com/file/d/1aOeKAhPhg4c2nDD592MvzxdQpNvNTUbr/view
https://drive.google.com/file/d/1JdNtvH25baZqAJhW7ObftfYBS0QlRJ2u/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dkV3NlFYSXctNjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NXBkN0Eza2ZaeG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TXJhUVo4T3FKV3c/view
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تواصلنــا مــع خالــد أبــو ســليمان9 -مــن عناصــر الدفــاع املــدين يف حرســتا الشــرقية-: “وقــع اهلجــوم يف البســاتن الغربيــة للمدينــة 
ووصــل الغــاز إىل األحيــاء الشــرقية بعــد حنــو نصــف ســاعة بفعــل أتثــر الــرايح، شــاهدت 20 مصــاب ظهــرت عليهــم 

أعــراض غثيــان وإعيــاء وصعوبــة يف التَّنفــس، وبعضهــم فقــَد الوعــي متامــًا”.

مدينة حرستا، الثااثء 16/ تشرين الثاين/ 2017:
قرابــة الســاعة 09:45 اســتخدمت عناصــر اتبعــة لقــوات النظــام الســوري عــدة قنابــل يدويــة حتــوي غــازاً ســاماً اســتهدفت جبهــة 
إدارة املركبــات وهــي نقطــة عســكرية تشــهد اشــتباكات بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــوات النظــام الســوري؛ مــا تســبب يف 
إصابــة 11 شــخصاً )2 إعاميــاً، و9 مــن مقاتلــي املعارضــة املســلحة( ظهــرت عليهــم أعــراض ضيــق يف التَّنفــس وســعال، وحرقــة 

يف العينــني، ودمــاع.
وُتشــري البيــاانت الــيت أوردهــا موقــع worldweatheronline أنَّ درجــة احلــرارة يف أقــرب وقــت للهجــوم يف مدينــة حرســتا 

كانــت 16 درجــة مئويــة، أمــا ســرعة الــرايح 3 ميــًا يف السَّــاعة.

حممــد احلكيــم10 -مصــور ُأصيــب أثنــاء تغطيتــه اإلعاميــة لاشــتباكات- قــال إنــه كان علــى اخلطــوط األوىل برفقــة مقاتلــني مــن 
املعارضــة املســلحة عندمــا ألقــت عناصــر مــن قــوات النظــام الســوري عــدة قنابــل يدويــة حُممَّلــة بغــازات ســامة: “كانــت الســاعة 
قرابــة العاشــرة صباحــاً، ُأصبــُت مــع إعالمــي آخــر، إضافــة إىل 14 مقاتــاًل مــن اجليــش احلــر، عانيــُت مــن ضيــق يف التَّنفــس 
وحرقــٍة يف العينــن وامحرارمهــا أيضــاً، وســعال شــديد، بعدهــا علــى الفــور أســعفنا الفريــق الطــي عــر وضــع أقمشــة مبلَّلــة 
علــى الوجــه وقنــاع األوكســجن. مل أســتطع متييــز الرائحــة، فقــد كانــت كريهــة جــدًا، وبعــد انفجــار القنابــل مل أعــد أســتطيع 

رؤيــة شــيء، مل يكــن إبمــكاين أخــذ االحتياطــات الالزمــة”.
زوَّدان حممد مبقطع مصوَّر يظهر فيه بعد تعرِّضه للغازات السَّامة. 

ُأصيَب اإلعامي ميان السيد11 جرَّاء هذا اهلجوم الكيميائي، وقال لنا إنَّه كان يتمركز مع عناصر من فصائل يف املعارضة املسلحة 
علــى جبهــة إدارة املركبــات علــى بعــد أقــل مــن 40م عــن عناصــر النظــام الســوري: “مسعــت أحــد الثــوار ينــادي )كلــور كلــور، ارتــدوا 
الكمامــات(، مث بــدأت تتســرَّب رائحــة غــاز كريهــة جــداً، وبعدهــا أحسســُت بتشــوِّش يف الرؤيــة مــدة عشــرين دقيقــة، إضافــة 
إىل شــعوري ابالختناق، حاولت شــرب املاء وغســل وجهي، لكنَّ شــعور احلرقة كان يزداد واســتمرَّ ذلك مدة 24 ســاعة إىل 
أن زالــت األعــراض متامــاً”. قــال ميــان إنَّ القنبلــة املســتخدمة ُتشــبه قنبلــة عثــر عليهــا عناصــر يف فصائــل املعارضــة املســلحة يف جعبــة 

أحــد مقاتلــي النظــام الســوري بعــد قتلــه علــى أطــراف حــي جوبــر يف متــوز/ 2017 وزوَّدان مبقطــع مصــور يُظهــر القنبلــة.

9  تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 25/ أاير/ 2017

10 تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك – كانون األول/ 2017

11  تواصلنا معه عر تطبيق تلغرام 30/ كانون الثاين/ 2018

https://www.youtube.com/watch?v=lv9yT9eazsE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AQjtzPaIMSU&feature=youtu.be
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حمافظة محاة:
بلدة اللطامنة، السبت 25/ آذار/ 2017:

ــًا بغــاز ســام، ســقط  بــني الســاعة 14:30 و 15:30 ألقــى الطــريان املروحــي التَّابــع لقــوات النظــام الســوري برميــًا متفجــراً حُممَّ
عنــد مدخــل مشــفى اللطامنــة اجلراحــي؛ مــا أدى إىل مقتــل الطبيــب علــي درويــش، الــذي كان جُيــري عمــًا جراحيــاً وقــت اهلجــوم، 
وعبــد احلميــد احلضــريي وهــو مقاتــل يف فصائــل يف املعارضــة املســلحة، قضيــا خنقــاً ابلغــازات الســامة، كمــا ُأصيــَب مــا ال يقــل 

عــن 30 شــخص معظمهــم مــن املرضــى الــذي كانــوا يف املشــفى، عــاىن املصابــون مــن صعوبــة يف التَّنفــس ودمــاع يف العينــني.
وُتشــري البيــاانت الــيت أوردهــا موقــع worldweatheronline أنَّ درجــة احلــرارة يف بلــدة اللطامنــة كانــت 24 درجــة مئويــة، 

أمــا ســرعة الــرايح فكانــت 9 ميــًا يف السَّــاعة.

قالت منظمة أطباء با حدود يف بيان هلا إنَّ مشــفى اللطامنة الذي تدعمه تعرَّض هلجوم بقنبلة من طائرة مروحية؛ ما تســبَّب 
يف مقتل شخصني أحدمها طبيب، وأشار البيان إىل معلومات تُفيد ابستخدام أسلحة كيميائية. 

مديريــة الصحــة يف حمافظــة محــاة -التَّابعــة للمعارضــة- أصــدرت بيــاانً قالــت فيــه أنَّ برميــًا متفجــراً يــوي غــازاً ســاماً مصــدره 
مروحية اتبعة للنظام الســوري ســقَط على مدخل مشــفى اللطامنة قرابة السَّــاعة 15:00؛ ما أدى إىل إصابة 32 شــخصاً من 
كادر املشــفى، إضافــة إىل مصابــني وجرحــى كانــوا يتلقــون العــاج يف املشــفى، كمــا أشــار البيــان إىل روايــة مصابــني عــن وجــود 

دخــان أصفــر ورائحــة كلــور انتشــرت بُعيــَد اهلجــوم.

https://drive.google.com/file/u/1/d/0B7O1jbPIaDd0Sy1JUzA3eVFXSTg/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0T1pxTE1yR1ZJd0k/view
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0LXR5MjdRYWduZk0
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0LXR5MjdRYWduZk0
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1609&token=FKawPkVwuyxt2uGDZ5WQBnh12HnvZNCv
https://www.youtube.com/watch?v=1UJFG2cZM9o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1UJFG2cZM9o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1UJFG2cZM9o&feature=youtu.be
http://www.msf.org/ar/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D9%88%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VXdiUGUyT1Q1WEE/view
https://drive.google.com/file/d/1-ORCzISvJjhkUMQDIKCkW6UCmlNJcFVv/view
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أظهــرت إحــدى الصــور الــيت بثَّتهــا منظمــة الدفــاع املــدين ســقف املشــفى وقــد اخرقــه أحــد الراميــل املتفجــرة، كمــا نشــرت املنظمــة 
ذاهتــا صــورة لرميــل يُعتقــد أنــه حممَّــل بغــاز الكلــور 

حممــد12 انشــط إعامــي يعمــل يف مشــفى كفــر زيتــا التَّخصصــي –قرابــة 9 كــم عــن بلــدة اللطامنــة-، الــذي نُِقــل املصابــون إليــه، 
أخــران أّن مــن بــني املصابــني الذيــن وصلــوا املشــفى كان الطَّبيــب علــي درويــش، الــذي كان يُعــاين لــدى وصولــه مــن وذمــة رئويــة 
حــادة نتيجــة استنشــاقه كميــة كبــرية مــن الغــاز: “وقامــت املشــفى بتحويلــه إىل املشــايف علــى احلــدود الســورية الرتكيــة لكنَّــه مل 

ينجــو وتــويف أثنــاء نقلــه”.

بــثَّ أحــد النَّاشــطني اإلعاميــني مقطعــاً مصــوراً يُظهــر أحــد املصابــني يف هجــوم اللطامنــة وقــد وضــع قناعــاً لألوكســجني، ويظهــر 
ــعة.  يف الفيديــو شــخص يشــرح العامــات الســريرية حيــث ظهــر املصــاب حبدقــة متقبِّضــة بشــدة بينمــا كانــت احلدقــة األخــرى متوسِّ

أفــادت رواايت الشــهود وكذلــك بيــاانت الدفــاع املــدين عــن اســتهداف حميــط املشــفى براميــل متفجــرة ابلتَّزامــن مــع اهلجــوم 
الكيميائــي؛ مــا أدى إىل أضــرار كبــرية يف مبــى املشــفى أخرجــه عــن اخلدمــة مؤقتــاً. 

د. علي درويش قضى خنقاً بعد اهلجوم الكيميائي على مشفى اللطامنة/ محاة 25/ 3/ 2017 

12 تواصلنا معه عر تطبيق واتساب 3/ نيسان/ 2017

https://drive.google.com/file/d/1niziimbFQQjyldY1KfNKfwC6e70dj9y_/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TXhXVU5PRWF0T28/view
https://drive.google.com/file/d/1u1J3WR_MdYfGE5nBN03tf3qHW1ZwXlVn/view
https://www.youtube.com/watch?v=zUwFbb0ZiMA
https://www.youtube.com/watch?v=YIlCdT7UNAk&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WjlmQmc4elJOSFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bUhteTExUlpjQXM/view
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بلدة اللطامنة، اخلميس 30/ آذار/ 2017: 
بــني الســاعة 06:00 و 06:15 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري قرابــة 4 صواريــخ يف مناطــق متفرقــة 
ــًا بغــازات ســامة؛ ســقط الصــاروخ الكيميائــي جنــوب البلــدة علــى مقربــة مــن  مــن بلــدة اللطامنــة، واحــد منهــا علــى األقــل كان حممَّ
مقــرٍّ عســكري ألحــد فصائــل املعارضــة املســلحة يف منطقــة قريبــة مــن خطــوط اجلبهــات وقرهبــا أراٍض زراعيــة وكهــوف، كان فيهــا 
عــدد مــن املدنيــني واملزارعــني وقــت اهلجــوم؛ مــا أدى إىل إصابــة قرابــة 82 شــخصاً بينهــم مدنيــون ومقاتلــون يف فصائــل املعارضــة 
املســلحة أبعــراض ضيــق يف التَّنفــس وامحــرار يف العــني وخــروج زبــد مــن الفــم، كمــا عــاىن بعــض املصابــني مــن اهللوســة وتســبَّبت 

عمليــات اإلســعاف يف إصــاابت اثنويــة تعرَّضــت هلــا الكــوادر الطبيَّــة املســعفة.

أسطوانة نعتقد أنا حُممَّلة بغاز سام ُعثَر عليها ابلقرب من مشفى اللطامنة/ محاة 25/ 3/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bHRHZTlfN3hENm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RHM5bHBidTRNMHc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Q2pQWTRRc01mb00/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZkJQbUZlOHZ3djg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VkpqeThHLU15aTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cFdBMWNtSUVjSDQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0emRsTTJrcmY5YVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YlNNNjJNcF9NNWM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aWlDbXl3bVMzT0U/view
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وُتشــري البيــاانت الــيت أوردهــا موقــع worldweatheronline إىل أنَّ درجــة احلــرارة يف بلــدة اللطامنــة كانــت 14 درجــة 
ــاعة. مئويــة، أمــا ســرعة الــرايح فكانــت 4 ميــًا يف السَّ

تعاملهــم  نتيجــة  ُأصيبــوا  منهــم   3 الطبيَّــة،  الكــوادر  مــن   4 مــع  ثنــا  حتدَّ
مــع املصابــني، مجيعهــم اســتبعدوا أن يكــون املســتخدم غــاز كلــور وذكــروا 
أَن األعــراض الــيت ظهــرت علــى مصــايب هجــوم 30/ آذار ختتلــف عــن 
األعــراض الــيت ظهــرت علــى مصــايب هجمــات الكلــور السَّــابقة، الــيت كان 

آخرهــا هجــوم اللطامنــة 25/ آذار. 
ثنــا معهــم مــن الــكادر الطــيب أّكــدوا أّنــم مل مُييِّــزوا أيَّــة رائحــة  مجيــع مــن حتدَّ
مــن  غــازاً  املســتخدم  يكــون  أن  ــح بعضهــم  املصابــني، ورجَّ يف مابــس 

عوامــل األعصــاب. 

وخلَص تقرير منظمة حظر األســلحة الكيميائية الذي صدر يف 4/ تشــرين األول/ 2017 مبا يفوق الرجيح أنَّ غاز السَّــارين 
قد استخدم يف هجوم اللطامنة 30/ آذار/ 2017.

حدقــة عــني ُمتضيِّقــة ملصــاب إثــَر هجــوم جــوي كيميائــي نفَّــذه 
النظــام الســوري علــى بلــدة اللطامنــة 30/ آذار/ 2017

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/368/26/pdf/N1736826.pdf?OpenElement
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1736824.pdf
https://drive.google.com/file/d/16-ylsro8wF03vPCh2Q1ZBn1AmKKtxlGI/view
https://drive.google.com/file/d/1ynn2ohQurh95RLHEEwTbAweOeBj6NlsH/view
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وكانــت روايــة 4 شــهود علــى األقــل قــد ذكــرت وقــوع عــدة هجمــات بغــازات ســامة يف مناطــق مــن أطــراف بلــدة اللطامنــة وهــذا مــا 
دعمــه بيــان اجلمعيــة الطبيَّــة الســورية األمريكيــةSAMS  الــيت قالــت إنــا أحصــت 166 مصــاابً مدنيــاً، و7 مــن الكــوادر الطبيــة. 
ايســر ســلوم13 -أحــد مصــايب اهلجــوم- قــال إنَـّـه مســع دويَّ 4 صواريــخ كان أحدهــا علــى بعــد قرابــة 100م عــن املغــارة الــيت 
التجــأ إليهــا مــع 4 أشــخاص مــن جريانــه: “الصــوت الــذي أحدثــه الصــاروخ الــذي ســقط قــريب كان األضعــف، خــرج صديقــي 
مــن املغــارة، شــاهدته يرتنَّــح بعــد دقائــق ويســتنجد يب، كان يهلــوس تقريبــاً وجســده يرتعــش كأنــه يف نوبــة صــرع، ســحبته 
إىل املغــارة وغســلت وجهــه ابملــاء مث بــدأت األعــراض تظهــر علــيَّ وعلــى بقيــة مــن كانــوا معنــا يف املغــارة، فقــدُت وعيــي 
ــم أعطــوين 125 إبــرة حــى تعافيــت”.  وصحــوت بعــَد يومــن مــن احلادثــة يف مشــفى معــرة النعمــان، وأخــرين املمــرض أهنَّ
قــال ايســر إنَّــه مل مُييِّــز أيَّــة رائحــة انبعثــت بعــد اهلجــوم وذكــر لنــا أنَّــه عــاىن مــن ضعــٍف عــام يف جســده يف األايم الــيت تلــت اهلجــوم.

ــن مجيــع األطبــاء مــن  شــارَك طــارق كشــيمة 14 -أحــد الكــوادر الطبيَّــة العاملــة يف اللطامنــة يف إســعاف املصابــني: “مل يتمكَّ
تشــخيص احلــاالت وهلــذا متَّ نقــل املصابــن إىل مشــايف يف محــاة وإدلــب، شــاهدُت املصابــن يُعانــون مــن ضيــق تنفــس وســعال”. 
حتــدَّث طــارق عــن 3 صواريــخ يــوم اهلجــوم كان 2 منهــا يمــان غــازات ســامة، وذكــر أنَّــه شــاهَد 20 مصــاب ابلغــازات الســامة 

مــن مقاتلــي هيئــة حتريــر الشــام نتيجــة هجــوم كيميائــي علــى أطــراف البلــدة.

شــاركت منظمــة الدفــاع املــدين يف عمليــات اإلســعاف ونقــَل لنــا منــاف الصــاحل15، مديــر املنظمــة يف بلــدة اللطامنــة أنَّ التَّشــخيص 
ــرة، وعــاىن بعضهــم مــن  املبدئــي يف املشــفى أوضــَح أنَّ اإلصــاابت كانــت انجتــة عــن هجــوم كيميائــي: “كانــت عيوهنــم حممَّ
ه للزمان واملكان”  اختالج، وحكة، وصعوبة تنفُّس، وظهر على عدد منهم ما ُيشــبه اهللوســة حيث كان املصاب غر متوجِّ
أخــران منــاف أنَّ نتائــج حتليــل العينــات الــيت حصــل عليهــا فريــق الدفــاع املــدين املختــص ابألســلحة الكيميائيــة أوضحــت أنَّ الغــاز 

املســتخدم يف اهلجــوم كان غــاز السَّــارين.
زاَر حممَّــد كيــال16 -مديــر مركــز االســتجابة للضَّــرابت الكيميائيــة يف منظمــة الدفــاع املــدين- موقــع اهلجــوم وحصــَل علــى عينــات 
مــن الذخــرية: “مجعنــا عينــات مــن موقعــن، إحدامهــا علــى األقــل كانــت ملوَّثــة آباثر الغــاز، وقــع اهلجــوم بقنبلــة مــن طائــرة 

حربيــة مــن طــراز )SU(، كان موقــع االرتطــام جنــوب اللطامنــة مباشــرة”.
نظراً حملدودية القدرات الطبيَّة يف بلدة اللطامنة فقد متَّ نقل معظم املصابني إىل مشايف يف مناطق أخرى يف حمافَظيت محاة وإدلب.

13 تواصلنا معه عر تطبيق واتساب 31/ متوز/ 2017

14 تواصلنا معه عر تطبيق واتساب 10/ آب/ 2017

15 تواصلنا معه عر تطبيق واتساب 26/ أاير/ 2017

16 تواصلنا معه عر تطبيق واتساب 3/ آب/ 2017

https://www.sams-usa.net/press_release/another-chemical-weapon-attack-hama-week/
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قــال عبــد احلليــم17 وهــو ممــرض يف مشــفى كفــر زيتــا الــيت نقــل إليهــا بعــض املصابــني: “وصلتنــا 12 إصابــة بينهــم مدنيــون 
وعســكريون ونســاء، مصــاب واحــد كان فاقــداً للوعــي، عــاىن بقيــة املصابــن مــن ضيــق تنفــس وأمل صــدري، ودوار متَّ إســعافهم 
ــعة للقصبــات أمــا املريــض الفاقــد للوعــي جــرى تنبيبــه مث حتويلــه إىل مشــفى املعــرة الوطــي”  أبقنعــة األوكســجن واألدويــة املوسِّ
رافــَق عبــد احلليــم املصــاب الــذي كان فاقــداً للوعــي إىل مشــفى يف مدينــة معــرة النعمــان مبحافظــة إدلــب ولــدى عودتــه بــدأت 
ــدأت أفقــد الشــعور أبطــرايف، أســعفت نفســي  ــس شــديد، وب تظهــر عليــه أعــراض اإلصابــة بغــاز ســام: “شــعرُت بضيــق تنفُّ
ابألكســجن مث فقــدُت الوعــي وصحــوت علــى صــوت زمالئــي وهــم يســحبوني وحياولــون إســعايف، شــعرت أنــي أانزع، ال 
أقــَو علــى حتريــك أصابعــي، ومل تتجــاوز قيمــة أكســجة الــدم %70، متَّ التخلــص مــن آاثر الغــاز بغســل جســدي ابملــاء 

وإعطائــي حقــن األتروبــن”.

وصــَف لنــا أحــد األطبــاء18 يف مشــفى كفــر زيتــا األعــراض الــيت ظهــرت علــى املصابــني “متَّ إســعافهم علــى دفعتــن، الدفعــة األوىل 
كانت اإلصاابت أقلَّ حدَّة، كانوا يُعانون من حالة هياج وتعرُّق وحدقات دبوســية دوَن أعراض ســعال أو زلَّة تنفســيَّة، لكنَّ 
مصــايب الدفعــة الثانيــة كانــوا يف وضــع صحــي أســوأ، كانــوا يُعانــون مــن زبــد مــن الفــم، وتعــرُّق شــديد، وشــحوب وزلَّــة تنفســيَّة 
ــه للزمــان واملــكان، ُقمنــا بتســريب حملــول ملحــي مــع أتروبــن عــر األوردة جلميــع املصابــن”  شــديدة، بعضهــم كاَن غــر متوجِّ
أضــاف الطبيــب أنَّــه حــاول اختــاذ احتياطــات كافيــة حلمايــة نفســه مــن إصابــة اثنويــة، لكــن أعــراض الغــاز ظهــرت عليــه وعلــى 
الــكادر الطــيب يف مشــفى كفــر زيتــا: “ارتديــُت عــدداً مــن الكمَّامــات والقفــازات ومــع ذلــك وبعــد انتهائــي مــن إســعاف 
ــعور أبطــرايف وشــعرت بتجفــاف يف كل جســدي، كمــا عانَــت  املصابــن بــدأت أشــعر بطعــم معــدين يف فمــي وفقــدُت الشُّ

ــه للوعــي واملــكان والزمــان واألشــخاص”. مرضــات مــن الــكادر ألكثــر مــن يومــن مــن عــدم توجُّ

حتدثَّــت خدجيــة19 وهــي ممرضــة يف مشــفى كفــر زيتــا للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــن األعــراض الــيت ظهــرت عليهــا نتيجــة 
استنشــاقها الغــاز مــن مابــس املصابــني: “شــعرُت بوهــٍن واختنــاق وحرقــة يف العينــن، وغباشــة يف الرؤيــة، مث فقــدُت وعيــي، 
صحــوُت وجــدت نفســي يف مشــفى املعــرة الوطــي، كان الغــاز عالقــاً مبالبــس املصابــن، ورجَّحنــا أنَّــه ســارين وليــس كلــور 

ألنَّ رائحــة الكلــور واضحــة وتــرتك حرقــًة يف احللــق”.

بــثَّ حســاب Health Edlib علــى اليوتيــوب مقطعــاً مصــوراً ظهــَر فيــه عــدد مــن املصابــني، الذيــن متَّ إســعافهم إىل مشــايف 
إدلب بعد هجوم اللطامنة الكيميائي، ظهر يف املقطع املصوَّر شــخص يبدو أنَّه طبيب شــرَح األعراض اليت عاينوها وشــكوَكهم 

حــول اســتخدام مــادة الفوســفور العضــوي يف اهلجــوم. 

 مديرية صحة محاة التابعة للمعارضة أصدرت تقريراً ذكرت فيه إسعاف عشرات املصابني يف عدة مشايف بريف محاة 

17 تواصلنا معه عر تطبيق واتساب 10/ آب/ 2017

18 تواصلنا معه عر تطبيق واتساب 27/ متوز/ 2017

19 تواصلنا معها عر تطبيق واتساب 10/ آب/ 2017

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1607&token=JsHGaHEFtpvWgInEbiQ2qVwvcrVYWSBv
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cjRnYnhuZGZBVWM/view
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خامساً: االستنتاجات والتوصيات: 
لقد انتهَك النِّظام الســوري عر اســتخدام األســلحة الكيميائية القانون الدويل اإلنســاين العريف، الذي يظر اســتخدام األســلحة 
الكيميائيــة مهمــا كانــت الظــروف، واثنيــاً خــرَق مبــا ال يقبــل الشــكَّ “اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة” الــيت صادقــت عليهــا 
احلكومــة الســورية يف أيلــول/ 2013، الــيت تقتضــي بعــدم اســتخدام الغــازات الســامة وتدمريهــا، واثلثــاً خــرَق مجيــع قــرارات جملــس 
األمن ذات الصلة وبشكل خاص 2118 عام 2013، و2209 عام 2015، و2235 عام 2015، كما أنَّ استخدام 

األســلحة الكيميائيــة ُيشــكل جرميــة حــرب وفقــاً مليثــاق رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة.
إضافــة إىل أنَّ اتفاقيــة األســلحة الكيميائيــة الــيت 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 ُتشري إىل الفصل السابع. • لقد تكَّرر انتهاك النِّظام السوري لثاثة قرارات جمللس األمن الدويل، على الرَّغم من أنَّ

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

• علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة وعمليــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2401 وانتهاكــه الواضــح مــن قبــل قــوات احللــف 
الســوري الروســي اإليــراين.

 
إىل جملس حقوق اإلنسان:

يتوجب على جملس حقوق اإلنسان تسليط الضوء بشكل أكر على استخدام النظام السوري لألسلحة الكيميائية.
:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة

علــى جلنــة التحقيــق الدوليــة مباشــرة التَّحقيــق يف احلــوادث الــواردة يف هــذا التقريــر، واحلــوادث الــيت ســبقتها، والــيت تلتهــا وحتديــد 
املتورطــني فيهــا.

 
:IIIM إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة

النَّظــر يف احلــوادث الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد 
مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 
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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 الــيت لديهــا مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة، وماحقــة جرائــم احلــرب املرتكبــة يف ســوراي.

إىل اجملتمع الدويل:
• علــى الــدُّول أن ُتظهــر توحــداً أكــر ضــدَّ النظــام الســوري املســتخدِم الرئيــس واألبــرز لألســلحة الكيميائيــة يف هــذا القــرن، وأن 

تتحــرَّك جــدايً وبشــكل مجاعــي لتطبيــق عقــوابت صارمــة ورادعــة وحقيقيــة وبشــكل فــوري.
• إجيــاد حتالــف إنســاين يهــدف إىل محايــة املدنيــني الســوريني مــن األســلحة الكيميائيــة والراميــل املتفجــرة، ألنَّ روســيا ستســتمرُّ 

يف عرقلــة جملــس األمــن واســتخدام الفيتــو آالف املــرات.
 

إىل احلكومة الروسية:
• االلتــزام بقــرار جملــس األمــن رقــم 2401 القاضــي بوقــف األعمــال القتاليــة بشــكل فــوري، والضَّغــط علــى الِّنظــام الســوري 

لالتــزام بــه. 
التَّوقــف عــن اســتخدام الفيتــو هبــدف محايــة النظــام الســوري املتــورِّط يف ارتــكاب جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب،   •

أســلحة كيميائيــة. واســتخدام 
• فتح حتقيق يف دعم القوات الروسية يف سوراي للنظام السوري يف اهلجمات الكيميائية.  

• التَّوقف عن منع إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
إىل دول أصدقاء الشعب السوري:

تزويــد املناطــق املعرَّضــة للقصــف ابلغــازات الســامة يف ســوراي )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 والعزاء
خالص الشكر والعزاء لذوي الضحااي واملصابني، ولألهايل والنشطاء، الذين سامهت إفاداهتم على حنو فعال يف الّتحقيقات.
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