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مجال التقرير : 
توثيق حادثة قصف القوات الحكومة السورية لمدينة حرستا بالغازات السامة يوم الخميس 27/ آذار /2014

المقدمة :
لما لم يتمكن فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من زيارة موقع الحادث و التتيح امكانيات الشبكة المادية وال الظروف 
الحالية أخذ عينات و إجراء فحوصات فقد اعتمدنا في هذا التقرير كما هو حال كافة التقارير السابقة التي أصدرتها الشبكة 
السورية لحقوق اإلنسان حول استخدام القوات الحكومية لألسلحة الكيميائية على روايات ناجين و شهود عيان و على معاينة 
الصور و الفيديوهات التي ودرت إلينا من الناشطين المعتمدين لدينا ،حيث يحتوي التقرير على رواية شاهدي عيان مسجلة 

في التقرير ، ونشير إلى أنه قد تم تغيير اسماء الشهود وفقاً لرغبتهم.
من أجل معلومات أوسع حول منهجية الشبكة في توثيق الضحايا 

التفاصيل :
مدينة حرستا تقع في الجهة الشرقية من مدينة دمشق

في يوم الخميس 27/آذار/2014 قامت القوات الحكومة السورية بقصف نفق كانت المعارضة السورية المسلحة تستخدمه 
وهو يقع في في منطقة »الكوع« بمدينة حرستا بريف دمشق .

تم القصف عبر صاروخ محمل بمواد سامة لم نتمكن من تحديد نوعها ، ولكننا تحققنا من مقتل 7 اشخاص واصابة ما اليقل 
عن 30 آخرين جميعهم من عناصر المعارضة المسلحة .

الدكتور حازم وهو رئيس المكتب الطبي في حرستا وأشرف على عالج الحاالت المصابة أخبر الشبكة السورية لحقوق 
اإلنسان بشهادته حول الحادثة :

 , ان تعرضت لقصف  بعد  المدينة  الكوع في  الينا اصابات من منطقة  تتوافد  بدأت  ليال  الحادية عشر  الساعة  » حوالي 
المصابين كانوا يعانون من اعراض اضطرابات نفسية وغشي و اضطراب توجه وتوسع حدقات وتشوش رؤية , هذه 
االعراض تختلف عن االعراض  التي جاء بها المصابين في حادثة قصف الكيماوي الذي تعرضت له الغوطة في شهر آب .

 2014 / 4 / 8 الثالثاء

القوات الحكومية تستخدم أنواعا غريبة من الغازات السامة
يتوجب على لجنة نزع األسلحة الكيميائية زيارة المنطقة المستهدفة
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هذه االعراض أوحت الينا بامكانية أن يكون نظام األسد قد استخدم قنابل تحمل مادة quinuclidinyl benzilate-3 او 
اختصاراً  BZ ولكننا لم نتمكن من التحقق من ذلك .

عدد الشهداء وصل الى 7 شهداء و 32 مصاب , جمعيهم تم عالجهم بمعالجة عرضية حيث كانت االصابات خفيفة لحد ما 
, اال ان العالجات النوعية لمثل هذه الحاالت ال تتوفر لدينا في ظل  الحصار المضروب منذ أكثر من عام »

الناشط اإلعالمي » أمجد« وهو مواطن صحفي مقيم  في حرستا تحدث للشبكة السورية لحقوق االنسان :
“عند منتصف الليل تقريبا كانت هناك معركة تدور بين عناصر الجيش الحر وعناصر النظام على جبهة الكوع في المدينة 
عندما اكتشفت قوات النظام نفق استخدمه عناصر الجيش الحر تعرض النفق لقصف بصاروخ محمل بغازات سامة ، لم 
تمضي لحظات قليلة حتى انتشرت رائحة غريبة واصيب البعض واستشهد البعض اآلخر ، لم نستطع ان نتأكد من نوع 

امادة التي استخدمت«

الملحقات و المرفقات :
أسماء الضحايا :

تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق االنسان من توثيق مقتل 7 اشخاص واصابة ما اليقل عن 30 آخرين
1.احمد قدادو / حرستا / من عناصر المعارضة المسلحة / نتيجة القصف بالغازات السامة

2.محمد سعيد عرابي / حرستا / من عناصر المعارضة المسلحة / نتيجة القصف بالغازات السامة
3.عبد الرحمن الحوراني / حرستا / من عناصر المعارضة المسلحة / نتيجة القصف بالغازات السامة

4.رشاد الحوراني / حرستا / من عناصر المعارضة المسلحة / نتيجة القصف بالغازات السامة
5.احمد الشيخ حسون / حرستا / من عناصر المعارضة المسلحة / نتيجة القصف بالغازات السامة

6.محمد مبيض / حرستا / من عناصر المعارضة المسلحة / نتيجة القصف بالغازات السامة
7.ماهر إسماعيل زيتون / حرستا / من عناصر المعارضة المسلحة / نتيجة القصف بالغازات السامة

الصور والمرفقات :
فيديو يظهر بعض الحاالت التي تعرضت لهجوم الغاز على مدينة حرستا بتاريخ 27/ آذار واالصابات كما يظهر تعاني 

من وهن في الجسد والتعرق وغياب شبه كامل عن الوعي
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التوصيات :
لجنة التحقيق الدولية 

على لجنة التحقيق الدولية مباشرة التحقيق في الحادثة واتخاذ خطوات جادة تهدف في تسريع التحقيق في تحديد الجهة التي 
تستخدم هذه األنواع من األسلحة وخاصة بعد توقيع الحكومة السورية اتفاقيه حظر األسلحة الكيميائية .

لجنة التحقيق الخاصه بنزع األسلحة الكيميائية 
كونها متواجده على األراضي السورية وتستطيع التحرك بسهولة فيتوجب عليها التوجه إلى موقع الحادثة و أخذ عينات دم 

من المصابين ، وتحليلها و كشف النتائج .

إلى مجلس األمن
يتوجب على مجلس األمن تحمل مسؤولياته في حفظ األمن و السلم األهلي في سورية ألن االنتهاكات التي قامت بها الحكومة 
السورية تشكل تهديدا صارخا لألمن و السلم الدوليين و التوقف عن ممارسة لعبة المصالح السياسيه على حساب دماء 

الشعب السوري .

مجلس حقوق اإلنسان :
قتل  السوري من  الشعب  مايحصل ألبناء  تجاه  في  بتحمل مسؤولياتها  المعنية  الدولية  والمؤسسات  األمن  مطالبة مجلس 

واعقتال واغتصاب وتهجير .
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