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اليوجد خط أحمر: النظام السوري يخرق
 قرار مجلس األمن 2118 أكثر من 27 مرة

أوال: المقدمة
وقعت الحكومة السورية بتاريخ 14 / أيلول / 2013 على اتفاقية االنضمام التفاقية نزع وتدمير األسلحة الكيميائية، وبتاريخ 28 / أيلول / 
2013 صدر القرار 2118, والذي تضمنت الفقرة 21 بندا ينص على تدخل مجلس األمن تحت الفصل السابع في حال اإلخالل باالتفاق من 
قبل الحكومة السورية، ونحن في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان نؤكد أن الحكومة السورية قد قامت بانتهاك القرار 2118 بما ال يقل عن 27 
مرة, معتمدة على ضعف رد فعل المجتمع الدولي، وعلى تأييد روسيا والصين في مجلس األمن، فقد استهدفت بالغازات السامة 11 منطقة في 

سوريا تقع ضمن ثالثة محافظات هي : ريف دمشق و حماة و ادلب.

وقع نصف تلك الهجمات في ريف محافظة حماة الذي تعرضت أربع مناطق فيه ألنواع من تلك الهجمات وهي :
مدينتي كفرزيتا واللطامنة، و قريتي عطشان و قصر بن وردان.

نال النصيب األكبر من تلك الهجمات مدينة كفرزيتا الواقعة في ريف حماة; فقد تعرضت للقصف بالبراميل المحملة بغاز الكلور 10 مرات، 
في الفترة الواقعة بين الجمعة 11 / نيسان/ 2014 وآخرها في 17 / تموز / 2014.

أدت تلك الهجمات، بحسب ما وثقته الشبكة السورية لحقوق اإلنسان, إلى مقتل 35 بينهم 8 أطفال و4 سيدات، وإصابة ما ال يقل عن 920 آخرين.

يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق اإلنسان : 
“صحيح أن أغلب الهجمات التي وقعت بعد صدور قرار مجلس األمن 2118 لم تكن بغاز السارين وإنما بغاز الكلور الذي يعتبر أقل تأثيرا من 
السارين،لكن الهدف الرئيسي من استخدام هذا النوع من األسلحة هو نشر الذعر بين األهالي ،وقد تحقق ذلك بصورة واسعة في جميع الهجمات”
وكانت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان قد أصدرت تقريرا يتحدث عن استخدام القوات الحكومية للغازات السامة منذ عام 2012م وحتى 

يوم اإلثنين 30 / نيسان / 2014م.
وفي هذا التقرير سوف نرصد جميع الحوداث التي حصلت بعد 22 / نيسان / 2014 ولغاية 17 / تموز / 2014 وقد بلغت ستة حوادث.

ثانيا: تفاصيل حوادث االستخدام المزعوم للغازات السامة منذ 22 / نيسان حتى 17 / تموز
لما لم يتمكن فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من زيارة موقع الحادث, والتتيح إمكانيات الشبكة المادية وال الظروف الحالية أخذ عينات 
وإجراء فحوصات, فقد اعتمدنا في هذا التقرير, كما هو حال كافة التقارير السابقة التي أصدرتها الشبكة السورية لحقوق اإلنسان حول استخدام 
الناشطين  إلينا من  التي ودرت  والفيديوهات  الصور  ناجين وشهود عيان, وعلى معاينة  الكيميائية, على روايات  الحكومية لألسلحة  القوات 
المعتمدين لدينا; حيث يحتوي التقرير على رواية لعشرة شهود عيان مسجلة في التقرير, إضافة إلى التحقق من الصور والفيديوهات التي أرسلها 
إلينا ناشطون متعاونون معنا من داخل المدينة, وذلك نظرا لتعذر وصول أحد من أعضاء فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان إلى المنطقة 
المستهدفة، وقد دققت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان صوراً فوتوغرافية و21 مقطع فيديو تؤيد ماذهب إليه الشهود, ونشير إلى أنه قد تم تغيير 

أسماء الشهود وفقا لرغبتهم.

السبت 26 تموز 2014

الحادثة األولى:
قصف قرية قصر وردان في ريف حماة الشرقي يوم 
اإلثنين 28 / نيسان / 2014، حيث تتبع قرية قصر 

وردان لناحية الحمراء في ريف حماة الشرقي.
قصفت المروحيات التابعة للحكومة السورية قرية 
بغاز  محملة  متفجرة  براميل  بثالثة  وردان  قصر 
بالقرب من مسجد  الكلور، سقطوا في حي سكني 
ومستوصف القرية، انفجر اثنان منها، والثالث لم 
أشخاص   4 بإصابة  القصف  تسبب  وقد  ينفجر، 

بينهم 3 أطفال، ولم نسجل أي حالة وفاة.

الحمراء  ناحية  في  اإلسعافية  الطبية  النقطة  مدير 
السيد “أبو عدي” تحدث إلى الشبكة السورية لحقوق 

اإلنسان عن وقائع حادثة قصف القرية:
لمثل  فيها قريتنا  التي تتعرض  المرة األولى  “هذه 
هذا النوع من الغازات, في حدود الساعة العاشرة 

قصف قرية قصر وردان في ريف حماة الشرقي يوم اإلثنين 28 / نيسان / 2014، حيث تتبع قرية 
قصر وردان لناحية الحمراء في ريف حماة الشرقي.

http://www.sn4hr.org
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متفجرين  برميلين  عن  نتجا  متتالين  انفجارين  سمعنا صوت  صباحاً 
ومسجد  مستوصف  من  متر   100 بعد  على  مروحية  طائرة  ألقتهما 
كان  ينفجر,  لم  ولكنه  المقبرة  من  بالقرب  ثالث  برميل  ألقي  القرية, 
المكان،  في  رائحته  انتشرت  الذي  الكلور  بغاز  محملين  البرميالن 
يتجاوز  ال  أطفال   3 بينهم  اشخاص  أربعة  الطبية  نقطتنا  إلى  وصل 
أكبرهم عمر عشر سنوات, عانوا من حاالت اختناق وسعال وضيق 

في التنفس، قمنا بإسعافهم برذاذ االوكسجين.“

الحادثة الثانية: قصف بلدة التمانعة في ريف إدلب:
تقع التمانعة إلى الشرق من مدينة خان شيخون بحوالي 8 كليومتر، 
قصفت الطائرت المروحية التابعة للحكومة السورية بلدة التمانعة في 
ريف إدلب بقنبلتين برميليتين محملتين بغاز الكلور  يوم السبت 29 / 

نيسان / 2014 أدت إلصابة أكثر من 12 شخصاً.
المحملة  البرميلية  بالقنابل  البلدة  قصف  الحكومية  القوات  عاودت 
بالغازات يوم الخميس 22 / أيار / 2014 حيث تم استهداف الحارة 
من  التحقق  نستطع  لم  بغاز  محملة  برميلية  بقنبلة  البلدة  من  الغربية 
ماهيته، ليتجاوز عدد مرات استهداف البلدة بالغازات خمس مرات، 
4 أشخاص هم 3 أطفال وسيدة, وإصابة أكثر  لمقتل  القصف  وأدى 

من 7 آخرين.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تمكنت من الوصول إلى أحد أهالي 
البلدة, وهو السيد )ي.و( العامل في المجال اإلعالمي, حيث أخبرنا 

بروايته حول الحادثة:
“يوم السبت 29 / أيار, قرابة الساعة الحادية  عشر والنصف ليال, 
صوت  تاله  البلدة,  سماء  فوق  تحلق  مروحية  طائرة  صوت  سمعنا 
انفجارين متتالين, كان االنفجار ناتجاً عن صوت برميلين متفجرين. 
ترافق القصف مع انتشار رائحة الكلور, وهي المرة الثالثة التي يقصفنا 

بها بشار األسد بهذا النوع من البراميل. “

أما )أبو فادي(, وهو أيضا من بلدة التمانعة وقد أسعف بنفسه بعض 
المصابين, فأخبرنا بشهادته حول الحادثة: 

“كنت في النقطة الطبية الخاصة بالبلدة عندما سمعنا أصوات انفجار 
صباحاً;  والنصف  العاشرة  الساعة  حدود  في  ذلك  كان  المكان,  هز 
حيث ألقت الطائرة المروحية برميال على الحارة الغربية بالقرب من 
غريبة  رائحة  انتشرت  الصديق،  بكر  أبو  ومسجد  الغربية  المدرسة 
ربما  المرة  هذه  المستخدم  الغاز  أن  االطباء  أخبرني  القصف،  بعد 
يكون غاز السارين أو أنه مزيج بين السارين والكلور, وذلك اعتماداً 
على األعراض التي سببها: من الحدقة الدبوسية وإقياء وإسهال شديد 
وسيالن أنفي وعيني، في حين أن أعراض الكلور تكون أخف قليالً وال 
يوجد تضييق في الحدقة، أسعفنا إلى النقطة الطبية أكثر من 7 مصابين 

و4 شهداء من عائلة واحدة هم 3 أطفال وسيدة.”

ثالثا: قصف مدينة كفرزيتا في ريف حماة 
قصف  السابق  تقريرها  في  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  وثقت   
مدينة كفرزيتا 5 مرات خالل فترة ال تتجاوز 10 أيام, عاودت القوات 
الحكومية استهدافها للمدينة خالل شهر أيار; حيث تعرضت للقصف 
 2014  / أيار   /  8 الخميس   أيام  خالل  براميل  ثمانية  من  بأكثر 

واإلثنين والخميس على التوالي 19 و22 أيار / 2014.
أدى هذا القصف لمقتل شخصين, أحدهما طفل من ذوي االحتياجات 

الخاصة, وإصابة ما ال يقل عن 150 آخرين, ليرتفع ضحايا مدينة 
كفرزيتا منذ بداية استهدافها بالغازات إلى 4 أشخاص بينهم 3 أطفال, 

وإصابة أكثر من 300 شخصاً.
عادت القوات الحكومية الستهدافها من جديد يوم الخميس بتاريخ 17/
تموز/2014 قرابة الساعة 11:15 مساء, وتحديدا في الحي الشمالي 
من المدينة، حيث سقط فوق الحي قنبلتان برميليتان تحتويان على غاز 
الكلور السام، أصابت واحدة من القنابل قبوا سكنيا يشبه ملجأ يحتوي 
داخله العديد من أهالي المدينة ومن النازحين إليها، وهذا يفسر العدد 
المرتفع من المصابين الذي تجاوز الخمسين شخصاً،كما تأثر قطيع من 

األغنام كان في المنطقة المستهدفة.

زيتا،  كفر  مشفى  داخل  المتواجدين  األطباء  أحد  “حسن”,  الطبيب 
تحدث إلى الشبكة السورية لحقوق اإلنسان عن مصابي المدينة: 

السامة,  بالغازات  مديتنا  هي حصيلة ضرب  مرات,   10 من  “أكثر 
أكثر من 350 مصاباً هي حصيلة المصابين منذ بداية استخدام النظام 

لبرميل الكلور, أي منذ 11 نيسان الماضي.
عدد الشهداء الذين سجلناهم في المشفى بلغ خمسة، إضافة إلى عدة 
استنشاقهن مادة  بعد  إسقاط لالجنة  فيها  لنساء حوامل حصل  حاالت 
التنفس هي  السريرية من سعال وضيق في  السائل, الصورة  الكلور 
نفسها لجميع المصابين, مع اختالف شدتها تبعاً لمكان القصف وقربه 

من المدنيين.”

الشبكة  أخبر  المسلحة,  المعارضة  في  ناشط  “مالك مرعي”  السيد 
بالغازات  المدينة  قصف  عن  روايته  عن  اإلنسان  لحقوق  السورية 

السامة يوم 8 / أيار:
“قرابة الساعة التاسعة والنصف ليال تعرضت مدينة كفرزيتا لقصف 
تحديدا  القصف  استهدف  الكلور،  بغاز  محملتين  برميليتين  بقنبلتين 
المنطقة الواقعة شمال تجمع المدارس بالقرب من خزان المياه, ويبعد 

القصف عن مشفى الوسام مسافة ال تزيد عن 150م.
أصيب في القصف أكثر من 15 شخصاً, بينهم 6 أطفال و4 نساء, 
يعاني  كان  الوسام ومشفى كفرزيتا, معظمهم  إلى مشفى  إسعافهم  تم 
إعطاء  عالجهم  وتطلب  التنفس,  في  وضيق  اختناق  حاالت  من 

االوكسجين.“

“أبو عبيدة”, أحد سكان مدينة كفر زيتا, توجه إلى مكان الحادث، 
وأخبر الشبكة السورية لحقوق اإلنسان عن القصف الذي استهدف 

المدينة في يوم الثالثاء 19/5/2014:
برميلن  ألقت  المدينة،  سماء  في  تحلق  المروحية  الطائرة  “شاهدت 
متفجرين, كان ذلك قرابة الساعة السابعة والنصف مساء, علمت أنهما 
يعاني من  سقطا على الحارة الشرقية, توجهت للمكان, شاهدت شاباً 
حالة اختناق وضيق في التنفس فقمت بإسعافه إلى المشفى، كان يتواجد 
األطفال  من  كبير  عدد  بينهم  المصابين  من  العشرات  المشفى  داخل 

والنساء.
أحد المصابين فارق الحياة, وقمت بنقل جثمانه إلى منزله الواقع غرب 

سوق الهال, بالقرب من مكان سقوط البرميلين.
رائحة الكلور تالشت بعد ذلك وكانت الرائحة أخف تركيزاً من المرات 

السابقة التي تعرضنا فيها للقصف بالغازات.
إنها المرة السابعة التي  نتعرض فيها لغاز الكلور.“

تحدثت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد “محمود الدرويش” 

http://www.sn4hr.org
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حول القصف الذي استهدف مدينة كفرزيتا بالقنابل البرميلية المحملة بالغازات يوم الخميس 22 / أيار 2014:
“قرابة  الساعة الحادية عشرة صباحاً سقط برميل متفجر على الحي الشرقي للمدينة, مما تسبب بانفجار قوي، كان البرميل محمال بغاز الكلور 

السام، لقد شاهدت بعيني أكثر من  7 مصابين معظمهم إصابته متوسطة, وكانت أهم األعراض التي رأيتها االختناق وصعوبة التنفس.
 هذه المرة الثامنة التي تقصف فيها كفر زيتا بالغازات السامة, وأيضا نتج عن القصف تدمير لبعض المنازل، لحسن الحظ فإن أهلها نزحوا 

منها، بشار األسد يرغب في خنقنا وتهجيرنا.“

السيد “أوس معيوف” كان شاهدا على قصف مدينة كفر زيتا بتاريخ 22/أيار، أخبر الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بروايته عن الحادثة:
“في كل مرة يتقدم فيها الجيش الحر على أطراف مدينة حماة يكون رد النظام بقصف مدينتنا بالغازات السامة, ففي يوم  22/ أيار صد الجيش 
الحر هجوماً لقوات األسد على قرية مورك، كان رد النظام السوري بقصف المدينة بأربع براميل  محملة بغاز الكلور, إثنان سقطا على الحي 
الشرقي، وذلك قرابة الساعة الحادية عشر ظهراً، وهذا تسبب في إصابة أكثر من 15 شخصاً معظمهم من النازحين من بلدة تل ملح, أما 
اإلبرميالن اآلخران فقد استهدفا القسم الشمالي من المدينة، وذلك قرابة الساعة الثامنة والنصف مساء، وأدى القصف إلصابة ما ال يقل عن 35 

شخصاً معظمهم من النساء واألطفال، إضافة إلى تدمير منزل بشكل كامل وإصابة المنازل المجاورة بأضرار بسيطة.
معظم سكان كفرزيتا نزحوا منها بعد القصف المتكرر لبراميل الكلور, ولم يبق فيها إال بعض األسر الفقيرة التي ال تقوى على تكاليف النزوح.“ 

حول القصف األخير على مدينة كفر زيتا 17 / تموز / 2014, تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع مشفى كفر زيتا ومع عدد 
من الناشطين وأهالي المدينة.

األستاذ “أمير” ناشط ميداني أخبرنا بشهادته حول الحادثة:
“في نحو الساعة 11:15 مساء ، كنت في منزلي ، سمعت حينها صوت تحليق الطيران المروحي في سماء المدينة، بعدها بلحظات سمعت 
كان صوت  كفرزيتا،  مدينة  من  الشمالي  الحي  متفجرين على  برميلين  ألقى   قد  الطيران  أن  لنا  تبين  المدينة،  في  متتالين  انفجارين  صوت 
االنفجارات أقل من المعتاد, والسبب أن البراميل كانت محملة بسائل الكلور السام، علمت ذلك من صوتها, ألنه اصبح لدينا خبرة جيدة في هذا 
المجال, نظرا لتكرر هذا النوع من القصف على المدينة سابقا، وتواصلت مع زمالئي الناشطين عبر قبضات الالسلكي, ثم أسرعت إلى الحي 
الشمالي لتقديم المساعدة، القصف استهدف منطقة سكنية في الحي الشمالي، وسقط برميل متفجر بالقرب من أحد األقبية التي تحوي عددا كبير 
من المدنيين, ويحتمي فيها األهالي من القصف المستمر على المدينة، قمنا بالتعميم بعدها على سيارات اإلسعاف من أجل التوجه بسرعة للمكان 

إلنقاذ األهالي وإسعافهم للمشفى الميداني القريب من المنطقة.
توجهنا  للمشفى الميداني الذي كان يسعف المصابين إليه، أحصينا ما ال يقل عن خمسين إصابة بحاالت اختناق, كلهم من المدنيين وبينهم العديد من 
األطفال, وظهر عليهم حين اإلصابة ضيق بالتنفس، وسعال وخروج إفرازات من الفم تشبه الزبد، فيما لم يسجل المشفى أي حالة وفاة حتى اللحظة، 
كما أصيب قطيع من األغنام بالقرب من مكان سقوط البراميل, وأدى ذلك لحاالت اختناق في صفوف األغنام أيضا، وقد قام طبيب بيطري بعالجهم.“

رابعا: قصف قرية عطشان
تعرضت قرية عطشان في ريف حماة الشرقي لقصف بقنبلة برميلية  محملة بغاز الكلور, ألقتها طائرة مروحية تابعة للحكومة السورية على 
القسم الشمالي الغربي من القرية بالقرب من خزان المياه الرئيسي، وذلك في يوم الخميس 22 / أيار / 2014 وهي المرة الثانية التي تتعرض 

فيها القرية للقصف بالغازات السامة; حيث تعرضت سابقاً يوم األحد 13 / نيسان / 2014.
أدى القصف إلى إصابة أكثر من 4 أشخاص بينهم طفالن وسيدة ليرتفع عدد المصابين في القرية نتيجة استخدام الغازات السامة في المرتين 

إلى أكثر من 24 شخصاً.

السيد “أبو كمال”, كان شاهد عيان على حادثة القصف، ساهم في إسعاف المصابين، وهو من أبناء القرية, أخبر الشبكة السورية لحقوق 
اإلنسان عن استهداف قريته بالغازات السامة:

“شهدت قريتنا صباحاً اشتباكات بين الجيش الحر وقوات األسد, ثم سمعنا انفجاراً قويا كان ناتجاً عن برميل متفجر ألقته طائرة مروحية في 
وسط القرية, شمال غرب خزان المياه.

البرميل كان محمال بغاز الكلور, وهذا القصف الثاني من نوعه الذي نتعرض فيه للقصف ببراميل الكلور السائل, لم يكن الدمار الناتج عن 
القصف كبيراً، لكن الالفت للنظر أن لهيب النار انتشر بسرعة, حتى إن معظم أشجار الرمان والزيتون المحيطة بالمنطقة احترقت.

أدى القصف إلى إصابة 4 أشخاص من أهالي القرية، قمنا بإسعافهم إلى النقطة الطبية الخاصة بالقرية، من بين المصابين طفالن أحدهما في الثانية 
من عمره واآلخر في الثانية عشرة، كما أصيب رجل عمره 35 عاماً وسيدة عمرها 28 سنة، يبدو أنهم سمحوا للنظام باستخدام جميع األسلحة لقتلنا.“

خامسا: قصف مدينة خان شيخون, اإلثنين 26 / أيار /2014
مدينة خان شيخون تبعد مسافة 35 كم عن مدينة حماة و70كم عن مدينة إدلب> وتقع على الطريق الدولي بين حلب ودمشق.

ألقى الطيران المروحي التابع للحكومة السورية قنبلة برميلية محملة بغاز الكلور على حاجز السالم العسكري الواقع غربي مدينة خان شيخون, 
وذلك بعد ساعتين من سيطرة كتائب المعارضة المسلحة عليه.أدى القصف إلى إصابة ما ال يقل عن 25شخصاً أغلبهم من الفصائل المقاتلة, 

ومن بينهم أيضا 6 مدنين من أصحاب االراضي الزراعية المحيطة بالحاجز العسكري.

http://www.sn4hr.org
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تحدثت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع  السيد “محمد جنيد” الذي كان شاهداً على حادثة القصف:
“ توجهت بسيارتي نحو حاجز السالم الواقع بين مدينة خان شيخون والهبيط, بعد أن سمعت نبأ تحريره على يد الجيش الحر, وفي قرابة الساعة 
الثانية والربع ظهراً شاهدت مروحية عسكرية تحلق فوق منطقة الحاجز وتال ذلك صوت انفجار, وترافق االنفجار مع انتشار غاز له لون أصفر, 

حصل ذلك وقد كنت على بعد أقل من 500 متر من مكان القصف الذي استهدف وسط الحاجز تماماً.
انتظرت إلى أن تالشت سحابة الغاز واقتربت من المكان, كانت تشبه رائحة الكلور المستخدم في التنظيف, إال أنه أشد تركيزاً, تمأل المكان.

مزارعهم  يتفقدون  كانوا  مزارعين   6 بينهم  من   23 تقريبا  بلغ عددهم  الذين  المصابين,  بإسعاف  المدني وشاركت  الدفاع  فرق  وصلت 
القريبة من الحاجز.

ظهرت أعراض االختناق وضيق التنفس والسعال على المصابين, فيما أصيب اثنان منهم بشظايا البرميل المتفجر.“
)mohammad-95love(  يمكن التواصل مع السيد محمد عبر حسابه السكايب

سادسا: قصف مدينة اللطامنة في ريف حماة 
الخميس 29 / أيار / 2014

تقع مدينة اللطامنة إلى الشمال الغربي من مدينة حماة، استهدفت الطائرات المروحية التابعة للحكومة السورية الحي الشمالي في مدينة اللطامنة 
بقنبلة برميلية محملة بغاز الكلور، وهو أحد األحياء المكتظة بالسكان, أدى القصف إلى إصابة أكثر من 20 شخصاً من بينهم عنصر من كتائب 

المعارضة المسلحة وأكثر من 15 منهم نساء وأطفال.

ثالثا: الملحقات والمرفقات
أوال: أسماء الضحايا:

بينهم  8 أطفال  4 وسيدات, وإصابة ما ال يقل عن 850 شخصاً   استطاع فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان توثيق مقتل 35 شخصاً 
كحصيلة عامة لضحايا القصف بالغازات السامة بعد قرار مجلس األمن 2118.

ثانيا: الصور والفيديوهات:
1. قرية قصر ابن وردان :

رابط يحتوي على كافة أسماء المصابين في قرية قصر ابن وردان 
صور تظهر بقايا البرميل المتفجر الذي قصف على قرية ابن وردان 

http://www.sn4hr.org
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18aUFRN3NyMmRzV1E/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18aUFRN3NyMmRzV1E/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18ajFDMHY2U09mMVU/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18QXhyckItekg4amc/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18ZHZlNlFidE1ENms/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18X3lfNDRpelFvS1U/edit
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2. بلدة التمانعة :
مقطع فيديو يوثق إسعاف  احدى المصابات بالغاز في بلدة التمانعة 

مقطع فيديو يوثق الدمار الناتج عن البرميل الذي استهدف بلدة التمانعة بتاريخ 29/ نيسان
مقطع فيديو يظهر إصابة Hحد األطفال بالغازات في بلدة التمانعة يوم 22 / أيار 

مقطع فيديو يظهر لحظة القصف بالبراميل ومحاولة الناس االبتعاد عن مكان القصف
مقطع فيديو يظهر محاولة إسعاف أحد المصابين في بلدة التمانعة 22 / أيار 

3. مدينة كفرزيتا :
مقاطع فيديو توثق حالة المصابين بغاز الكلور ويظهر عليهم حاالت االغماء وضيق التنفس 

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=A1-Jko1JCTI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NxgToLGStbM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QxKI4u3mirQ
https://www.youtube.com/watch?v=yR6vq2mFp-o
https://www.youtube.com/watch?v=sODZWf4dl9M
https://www.youtube.com/watch?v=VjAZFUhCefg
http://youtu.be/1dyD-F-uf0g
http://youtu.be/ysxeLrFLJtA 
http://youtu.be/L7ffYQ4vhqs
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مقطع فيديو يوثق لحظة قصف البرميل المتفجر ومحاولة إسعاف سيدة مصابة يوم 22/ أيار 
مقطع فيديو يظهر فيه إسعاف المصابين في المشفى الميداني ومعظمهم من األطفال يوم 22 / أيار 

مقطع فيديو يوثق مكان سقوط البرميل المتفجر يوم 19 / أيار 

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=jU26RJ1IXYo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=irxzBoMaDVc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=psDedf0hkh0&feature=youtu.be
http://youtu.be/7HRbXoYoIpo
http://youtu.be/qDEvm-JuH1I
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صور تظهر بقايا البراميل المحملة بالغازات التي القيت على مدينة كفرزيتا 

كفرزيتا 17/7/2014
إسعاف المصابين في المشفى الميداني-معظمهم من األطفال والمدنيين نتيجة سقوط برميلين يحتويان على غاز الكلور السام

صور للمصابين من األطفال بالقصف بغاز الكلور على مدينة كفرزيتا

http://www.sn4hr.org
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18R2M0dmpwRi14YUU/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18REhXcFRrbG1PQjA/edit
http://youtu.be/AqBJH6rLD4I     
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuZWxOOTh1bzBWcmM/edit?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuT2lKNGdWNW50Y1U/edit?usp=sharing
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الكلور على  بغاز  القصف  صور إلصابة قطيع من األغنام جراء 
كفرزيتا ويظهر خروج الزبد من فمها

4. قرية عطشان :
عطشان  قرية  قصف  عن  الناتج  الدمار  اثار  يوثق  فيديو  مقطع 
احدى  الفيديو  في  ويظهر  بالكلور  المحملة  المتفجرة  بالبراميل 

مخلفات البراميل 

5. مدينة خان شيخون :
مقطع فيديو يظهر طفالً يعاني من ضيق تنفس ،إضافة إلى بعض 

المصابين من مقاتلي المعارضة المسلحة.

6. مدينة اللطامنة:
مقطع فيديو يظهر إسعاف المصابين في المشفى الميداني 

البرميلية  القنابل  قصف  في  المصابين  من  اثنين  تظهر  صورة 
المحملة بالغازات 

رابعاً: التوصيات :
إلى لجنة التحقيق الدولية :

واتخاذ  الحادثة,  في  التحقيق  مباشرة  الدولية  التحقيق  لجنة  على 
التي  الجهة  تحديد  في  التحقيق  تسريع  إلى  تهدف  جادة  خطوات 
الحكومة  توقيع  بعد  وخاصة  األسلحة,  من  األنواع  هذه  تستخدم 

السورية اتفاقيه حظر األسلحة الكيميائية.
إلى لجنة التحقيق الخاصه بنزع األسلحة الكيميائية 

كونها متواجدة على األراضي السورية, وتستطيع التحرك بسهولة, 
من  دم  عينات  وأخذ  الحادثة  موقع  إلى  التوجه  عليها  فيتوجب 

المصابين، وتحليلها وكشف النتائج.

إلى مجلس األمن :
يتوجب على مجلس األمن تحمل مسؤولياته في حفظ األمن والسلم األهلي في سورية, ألن االنتهاكات التي قامت بها الحكومة السورية تشكل 
تهديدا صارخا لألمن والسلم الدوليين، والتوقف عن ممارسة لعبة المصالح السياسيه على حساب دماء الشعب السوري، وإن استخفاف النظام 

السوري الواضح بقرار مجلس األمن 2118 ليشكل فضيحة سياسية وإهانة فظيعة لمجلس األمن.

إلى مجلس حقوق اإلنسان :
مطالبة مجلس األمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل ألبناء الشعب السوري من قتل واعقتال واغتصاب وتهجير، 

وتحمل مسؤولياته فيما يتعلق بالقرار 2118 تحديدا.

دول أصدقاء الشعب السوري :
تزويد المناطق المعرضة للقصف بالغازات السامة )في ظل عجز مجلس األمن عن إيقاف الهجمات ( بأقنعة كيميائية،وتقدر الشبكة السورية 

لحقوق اإلنسان احتياجات تلك المناطق بمااليقل عن 12000 قناع واقي،إضافة إلى معدات الزالة آثار التلوث الكيميائي.

إصابة قطيع من األغنام جراء القصف بغاز الكلور على كفرزيتا
 ويظهر خروج الزبد من فمها

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuZ0dsckRTdzN2YzA/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=5ecFGSHZ97I
http://www.youtube.com/watch?v=_cBnezHHrBQ&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/photo.php?v=264969120355029https://www.facebook.com/photo.php?v=264965917022016&set=vb.100005258286771&type=2&theater
https://docs.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuSEpkeVFWVzk2Y00/edit

