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األحد 19 نيسان 2015

حمتوايت التقرير:
أواًل: مقدمة التقرير.

اثنياً: امللخص التنفيذي.
اثلثاً: تفاصيل التقرير.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.

يف انتظار هجوم الغوطة الثاين
87 خرقاً لقرار جملس األمن 2118 بينها 15 خرقاً للقرار 2209

  أواًل: مقدمة التقرير:
عرب العديد من الدراسات والتقارير اليت أصدرهتا الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بعد 
قراري جملس األمن 2118 و2209، يبدو لنا أن جملس األمن لن يتدخل طاملا أن 
القوات احلكومية تقتل يف هذه اهلجمات أعداداً حمدودة من املدنيني، وإن على اجملتمع 
السوري أن ينتظر هجوماً صادماً على غرار اهلجوم على الغوطتني الشرقية والغربية يف 
ريف دمشق، ومقتل أكثر من 1100 مدنياً يف يوم واحد، وبعدها يفكر جملس األمن 

هل يتدخل أم ال.
على الرغم من أن قرار جملس األمن 2118 يف الفقرة 21 منه ينص بشكل واضح 

على إنه:
األسلحة  نقل  يشمل  مبا  القرار،  هلذا  االمتثال  عدم  حالة  )يف 
الكيميائية دون إذن، أو استخدام أي أحد لألسلحة الكيميائية يف 
اجلمهورية العربية السورية، أن يفرض تدابري مبوجب الفصل السابع 

من ميثاق األمم املتحدة(.
كما قرر: 

)أن استخدام األسلحة الكيميائية أينما كان يشكل هتديداً للسالم 
واألمن الدوليني(

وخالفاً ملا يعتقده غري املختصني، فإن استخدام أي مادة كيميائية مسية، )من ضمنها 
الكلور(، ابعتبار أهنا سالح كيميائي يعترب انتهاكاً لقرار جملس األمن 2118، وبكل 
اليت وقعت عليها احلكومة  الكيميائية  التفاقية حظر األسلحة  أيضاً  أتكيد هو خرق 

السورية.

بناء على ذلك كانت تقارير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان حتصي خروقات القرار 
2118 تدرجيياً حىت بلغت 87 خرقاً تتوزع حبسب السنوات على النحو التايل:

عام 2014: وثقنا يف تقارير منشورة ومرفقة: 59 خرقًا
عام 2015: وثقنا يف تقارير منشورة ومرفقة: 28 خرقاً، بينها 15 خرقاً للقرار 2209 
الصادر يوم اجلمعة 6 / آذار/ 2015، الذي أكد أيضاً أنه »يف حال عدم االمتثال 
يف املستقبل ألحكام القرار 2118، أن يفرض تدابري مبوجب الفصل السابع من ميثاق 

األمم املتحدة«

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://sn4hr.org/arabic/?p=3753
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يقول فضل عبد الغين رئيس الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
»مل نعلم نظاماً حاكماً يف العصر احلديث أهان جملس األمن والقانون الدويل اإلنساين كما فعل النظام 
السوري، وبدرجة عالية من الوقاحة واجلرأة، وحتديداً يف استخدام الغازات السامة، وقد أثبت الزمالء 
يف بعثة تقصي احلقائق التابعة ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية أن القوات احلكومية قد استخدمت غاز 

الكلور السام،هذا تطابق إىل حد كبري مع ماكنا قد أشران إليه، لكن جملس األمن مل يتحرك«.

 اثنياً: امللخص التنفيذي:

تسبب استخدام القوات احلكومية للغازات السامة املختلفة )من ضمنها غاز الكلور(، وبعضها مل نستطع حتديد ماهيته، وذلك 
من بعد صدور قرار جملس األمن 2118 الصادر يف 27/أيلول/2013 حىت اتريخ إصدار التقرير يف مقتل 59 شخصاً 

يتوزعون إىل:
29 من مسلحي املعارضة.

23 مدنياً، بينهم 11 طفاًل، و6 سيدات.
7 من أسرى القوات احلكومية قتلوا خالل قصف القوات احلكومية ألحد مقرات املعارضة املسلحة.

إضافة إىل قرابة 1480 مصاابً حبسب فريق توثيق الضحااي يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان.
يف تقرير سابق بعنوان »شهيق املوت« صادر يف 22/آذار/2015 سجلنا 6 خروقات لقرار جملس األمن 2209، ونضيف 
يف هذا التقرير اخلروقات الـ 9 اجلديدة اليت قامت هبا القوات احلكومية ليصبح جمموع اخلروقات 15، تركزت اهلجمات يف 

حمافظات إدلب وريف دمشق وحلب ودير الزور، ومجيعها يف مناطق خاضعة لسيطرة املعارضة.

كما كانت حال معظم الدراسات السابقة، حيث مل نتمكن يف كثري من احلاالت زايرة مواقع احلوادثكافة، والتتيح الظروف 
احلالية إمكانية أخذ عينات وإجراء فحوصات فقد اعتمدان على رواايت انجني، وشهود عيان،وبشكل خاص على أطباء 
عاجلوا املصابني، وعناصر الدفاع املدين، إضافة إىل معاينة الصور والفيديوهات اليت وردت إلينا من الناشطني احملليني املعتمدين 

لدينا، ونشري إىل أنه قد مت تغيري أمساء الشهود وفقاً لرغبتهم.

http://sn4hr.org/arabic/?p=3753
http://sn4hr.org/arabic/?p=3753


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 3

  اثلثا: التفاصيل: 
توثيق 9 هجمات إضافية ابلغازات السامة، نفذهتا القوات احلكومية منذ اتريخ 22 /آذار/ 2015 حىت حلظة طباعة هذا 

التقرير.

أ: حمافظة إدلب:
1 - قصف مدينة بنش الثالاثء 24/ آذار/ 2015:

حمملتني  برميليتني  قنبلتني  احلكومي  املروحي  الطريان  ألقى 
بغاز الكلور على مدينة بنش؛ ما تسبب إبصابة ما اليقل 

عن 17 شخصاً، بينهم نساء وأطفال.
 

2 -  قصف مدينة سرمني اخلميس 26/ آذار/ 2015:
بغاز  حمملة  برميلية  قنبلة  احلكومي  املروحي  الطريان  ألقى 
 8 قرابة  إبصابة  تسبب  ما  سرمني؛  مدينة  على  الكلور 

أشخاص.

3 - قصف مدينة إدلب الثالاثء 31/ آذار/ 2015:
ألقى الطريان املروحي قنبلتني برميليتني حمملتني بغاز الكلور 
على منطقة املربع األمين يف مدينة إدلب؛ما تسبب بوقوع 

13 إصابة معظمها خفيفة.

الطبيب مهند الذي أشرف على عالج املصابني يف مدينة إدلب أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
»يف ذلك اليوم كانت الرايح قوية واجلو ماطر وهذا ساعد على قلة انتشار غاز الكلور الذي استهدفتنا به 
طائرات النظام قرابة الساعة الثالثة ظهراً، حيث سقطت 4 براميل على املربع األمين، ابلقرب من مشفى اهلالل 

األمحر اثنان منهما حممالن بغاز الكلور.
مت توثيق 13 حالة اختناق ملصابني من أحياء جماورة للمربع األمين، متثلت بتخريش للغشاء املخاطي وضيق 

يف التنفس، وزلة تنفسية يف بعض احلاالت«.

4 - قصف بلدة التمانعة اجلمعة 10/ نيسان/ 2015:
ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية حمملة بغاز سام مل تستطع الشبكة السورية حلقوق اإلنسان حتديد نوعه على بلدة 

التمانعة يف ريف إدلب، سقطت على أرض زراعية، مل نسجل إصاابت يف صفوف املدنيني.

صور تظهر بعض املصابني يف مدينة بنش

صور تظهر بعض املصابني يف مدينة بنش

http://sn4hr.org/arabic/?p=3753
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqSldqY2FzNjlIZE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqQi0wdzhfb1hFOTQ/view
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تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد أمحد بكور رئيس مكتب الثانوية مبديرية الرتبية »احلرة«، الذي قال: 
» قرابة الساعة الثانية عشرة ظهر يوم اجلمعة، ألقت مروحية اتبعة للقوات احلكومية برمياًل يف حقل للشعري 
يف أطراف البلدة. مل يصدر أي انفجار عن سقوط الربميل،لكنه أصدر دخاانً أخضر اللون مع انتشار رائحة 

كريهة .
احلمد هلل مل يكن هناك أية حاالت اختناق؛ بسبب نزوح عدد كبري من السكان نتيجة قصف النظام املتكرر 

للبلدة، كما أن الربميل قد سقط يف أرض زراعية«.

مقطع فيديو يظهر مكان سقوط القنبلة الربميلية 

5 - قصف بلدة اهلبيط اإلثنني 13/ نيسان/ 2015:
ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على بلدةاهلبيط، سقطت يف أحد األراضي الزراعية، ومل تنفجر، ومت تفكيكها عرب 

عناصر كتيبة اهلندسة التابعة للمعارضة املسلحة، واستخراج 6 اسطواانت، يُزعم أهنا حمملة بغازات سامة.
مقطع فيديو يظهر االسطواانت اليت مت استخراجها من القنبلة الربميلية.

6 - قصف مدينة إدلب اخلميس 16/ نيسان/2015:
ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني حمملتني بغاز الكلور على منطقة جتمع احلافالت يف مدينة إدلب »كراج 

البوملان«؛ ما تسبب يف إصابة أكثر من 20 شخصاً، ترتاوح إصابتهم بني اخلفيفة واملتوسطة.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع الناشط اإلعالمي إبراهيم اإلدليب، الذي أفاد بروايته عن حادثة القصف:
الطريان،  واتبع  البوملان  منطقة كراج  على  بربميلني  النظام  طريان  لياًل، قصفنا  عشرة  احلادية  الساعة  »قرابة 
واستهدف قرية كورين وبلدة التمانعة،إال أن الرباميل اليت ألقيت على إدلب كانت حمملة بغاز الكلور، تسبب 
القصف إبصابة قرابة 15 شخصاً، نقل فريق الدفاع املدين معظمهم إىل مشفى سرمني امليداين، حيث مت تقدمي 

اإلسعافات األولية، كما قام الفريق اهلندسي التابع للدفاع املدنيبالتعامل مع املخلفات .«

مقطع فيديو يظهر جمموعة من املصابني أثناء إسعافهم 
مقطع فيديو يُظهر إسعاف املصابني من قبل فرق الدفاع املدين 

ب: حمافظة دمشق:
1 - قصف منطقة بور سعيد يف حي القدم األربعاء 25/ آذار/ 2015:

استهدفت القوات احلكومية جمموعة من مسلحي املعارضة 
على إحدى اجلبهات يف منطقة بور سعيد بقنابل يدوية عدة 
من  أشخاص   4 إصابة  إىل  أدى  ما  الكلور،  بغاز  حمملة 

مسلحي املعارضة.
التقوى اجلراحي  اليسر وهو طبيب يف مشفى  أبو  الطبيب 
جنوب دمشق، أفاد زمليه الطبيب جمد دااليت عضو الشبكة 

مقطع فيديو يصور األعراض اليت ظهرت على املصابني يف حي القدم السورية حلقوق اإلنسان يف ريف دمشق بروايته:

http://sn4hr.org/arabic/?p=3753
https://www.youtube.com/watch?v=STgkKiEUYsQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0oUoqYRj2-g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NrK7Cr5ZfDU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xmfLFxm6hrg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QRxLd9r2t8w&oref=https%3A%2F%2F
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تنفسية، خدر، منل و آالم  للمشفى، وكانت األعراض عبارة عن ضيق نفس، زلة  أربعة حاالت  »وصلتنا 
عصبية يف األطراف. قدمنا هلم اإلسعافات األولية، واتبعنا حالتهم إىل أن وصلت لالستقرار، كان القصف 

على املصابني عرب قنابل يدوية ألقاها النظام على جمموعة من الثوار قرابة الساعة ٩ مساء«.

ج: حمافظة ريف دمشق:
1 - قصف مدينة داراي اخلميس 26/ آذار/ 2015:

ألقت عناصر اتبعة للقوات احلكومية قنبلة يدوية حمملة ابلغاز على جمموعة من مسلحي املعارضة أثناء االشتباكات ابلقرب 
من مقام شيعي، تسبب القصف إبصابة 5 أشخاص.

الطبيب حسام أحد األطباء الذين أشرفوا على عالج املصابني، قال للشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
»كانت الساعة قرابة اخلامسة قبيل املغرب بقليل، عندما بدأت االشتباكات ابلقرب من مقام السيدة سكينة، 

الذي يقصده الشيعة يف املنطقة.
أثناء االشتباكات ألقى عناصر النظام قنبلة يدوية حمملة بغاز سام مل نستطع حتديد نوعه إال إنه سبب أعراض 
زلة تنفسية، ضيق تنفس، سيالن أنف، امحرار ملتحمة، حدقة دبوسية، وهي األعراض النموذجية الناجتة عن 

الغازات سامة«.

ح: حمافظة محاة:
1 - قصف مدينة كفر زيتا اجلمعة 10/ نيسان/ 2015:

حمملتني  حاويتني  احلكومي  املروحي  الطريان  ألقى 
بغاز سام، األوىل وسط املدينة، والثانية غرب مدينة 
كفر زيتا، تسببت احلادثتان يف إصابة 4 أشخاص.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد 
الدفاع  ملركز  اإلعالمي  املكتب  مدير  اخلابور  حممد 

املدين بكفر زيتا، الذي أفاد بروايته عن احلادثة:

تقلع من مطار محاة  منزيل، حيث شاهدت طائرة مروحية  يف  الرابعة عصراً، كنت موجوداً  الساعة  »قرابة 
العسكري، اجتهت مشااًل مث اجتهت إىل حمور كفر زيتا، كنا نراقب حتركها يف السماء، وبعد أن أصبحت فوق 
وسط املدينة ألقت احلاوية األوىل، اليت سقطت أمامنا بنحو 500 مرتاً تقريباً دون أن حيدث أي انفجار، 
لكن بعد أقل من دقيقة خرج دخان أخضر اللون من احلاوية، خيتلف عن لون غاز الكلور الذي قصفنا به من 

قبل، حيث كان يصدر غازاً بلون أصفر. بعد ذلك ألقت الطائرة حاوية اثنية غرب املدينة.
الذي أصدرته  الغاز  احلاويتني، كان  أماكن سقوط  الطيب إىل  البحث واإلخالء والفريق   توجهت مع فرق 
احلاوية الثانية كثيفاً جداً، ولونه أمحر مل نشاهد مثله من قبل، تواصلنا مع فرقة اهلندسة، اليت توجهت بدورها 
احلمد هلل سوى ثالث  أية حاالت خطرية  مل تسجل  وإتالفها،  املخلفات  مع  ابلتعامل  وقامت  املكان  إىل 

حاالت اختناق خفيفة لثالثة رجال مسنني يرافقها سيالن أنفي وسعال حاد«.

مقطع فيديو يظهر مكان سقوط احلاوية احململة ابلغاز 

http://sn4hr.org/arabic/?p=3753
https://www.youtube.com/watch?v=4-3i9oI0E3I&feature=youtu.be
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السيد »أبو مقداد« أحد املصابني ابلغازات السامة يف قصف مدينة كفر زيتا، وانشط حملي، أخربان أبعراض اإلصابة اليت 
تعرض هلا:

»مل نتعرف على ماهية الغاز الذي قصفنا به النظام، لكن رائحته كانت واخزة بشدة، بقيت أشعر ببعض 
األعراض اجلانبية على الرغم من مرور ساعات على اإلصابة، هذه األعراض تزداد بشكل واضح لياًل حيث 

أشعر حبرقة يف عيوين وعطاس مستمر«.

  رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
لقد انتهكت القوات احلكومية القانون الدويل اإلنساين عرب استخدامها سالحاً حمرماً دولياً، وهذا يُعترب جرمية حرب، كما 
انتهكت قرارات جملس األمن اخلاصة هبذا الشأن، كما أن جرمية القتل ترقى إىل جرائم ضد اإلنسانية حبسب املادة السابعة من 

ميثاق روما األساسي، فهي ومنذ آذار/ 2011 منهجية وواسعة النطاق أيضاً.

إىل جلنة التحقيق الدولية
على جلنة التحقيق الدولية مباشرة التحقيق يف احلوادث اليت تستطيع معاجلتها، واختاذ خطوات جادة هتدف إىل تسريع التحقيق 
يف حتديد اجلهة اليت تستخدم هذه األنواع من األسلحة، وخاصة بعد توقيع احلكومة السورية اتفاقيه حظر األسلحة الكيميائية.

إىل جملس األمن
يتوجب على جملس األمن حتمل مسؤولياته يف حفظ األمن والسلم األهليني يف سورية؛ ألن االنتهاكات اليت قامت هبا احلكومة 
السورية تشكل هتديداً صارخاً لألمن والسلم الدوليني، والتوقف عن ممارسة لعبة املصاحل السياسية على حساب دماء الشعب 
السوري. وإن استخفاف النظام السوري الواضح بقرار جملس األمن 2118 والحقاً القرار 2209، ُيشكل فضيحة سياسية 

وإهانة فظيعة جمللس األمن.

إىل جملس حقوق اإلنسان:
يتوجب على جملس حقوق اإلنسان تسليط الضوء بشكل أكرب على خرق النظام السوري لقرار جملس األمن 2118 والقرار 

2209 يف سبيل حتقيق ضغط أكرب على جملس األمن الختاذ إجراءات رادعة حقيقية.

دول أصدقاء الشعب السوري:
تزويد املناطق املعرضة للقصف ابلغازات السامة )يف ظل عجز جملس األمن عن إيقاف اهلجمات( أبقنعة واقية، وتقدر الشبكة 
السورية حلقوق اإلنسان احتياجات تلك املناطق مبا اليقل عن 14500 قناعاً واقياً، إضافة إىل معدات إلزالة آاثر التلوث 

الكيميائي.

شكر وعزاء
العيان  واملصابني وشهود  الضحااي  لذوي  والتقدير  الشكر  للمصابني، كل  العاجل  والشفاء  الضحااي،  لذوي  العزاء  خالص 

والنشطاء احملليني الذين سامهت إفاداهتم بشكل فعال يف إثراء التقرير.

http://sn4hr.org/arabic/?p=3753

