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اإلثنني  29 أاير 2017

القوات الروسية أيَّدت غالباً قوات النظام 
السوري يف هجوم خان شيخون الكيميائي

“نريد أن نصَل للهواء لنتنفَّس”
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: املقدمة

اثنياً: هجوم خان شيخون الكيميائي
اثلثاً: مرفقات إضافية

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: املقدمة:
علــى الرغــم مــن أتكيــد آليــة التحقيــق املشــركة الــي أنشــأهتا األمــم املتحــدة، وجلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة التابعــة جمللــس 
حقــوق اإلنســان ضمــن أكثــر مــن تقريــر علــى مســؤولية النظــام الســوري عــن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، وخــرق قــرارات 
جملــس األمــن الــدويل الثالثــة ذات الصلــة، مل يكــن هنــاك رد فعــل حقيقــي يــردع النظــام الســوري عــن تكــرار اســتخدام األســلحة 
الكيميائيــة، فــكان هجــوم خــان شــيخون ضمــن هــذا الســياق متوقعــاً مــن قبــل النظــام الســوري، بــل ومدعومــاً هــذه املــرة مــن قبــل 
القــوات الروســية، ويتحمَّــل مســؤوليته بعــد النظــام الســوري كلٌّ مــن جملــس األمــن، وإدارة الرئيــس األمريكــي الســابق ابراك أوابمــا 

صاحــب مقولــة “اخلــط األمحــر” والــذي مل ينفــذ منــه شــيئاً عــدا الفــراغ.

حبســب 25 تقريــراً للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف ســوراي، فــإن النظــام الســوري قــد 
اســتخدمها علــى النحــو التــايل:

أواًل: قبل قرار جملس األمن رقم 2118 الصادر يف 27/ أيلول/ 2013: 33 هجمة 
اثنياً: بعد قرار جملس األمن رقم 2118 الصادر يف 27/ أيلول/ 2013 حىت اآلن: 169 هجمة 

اثلثاً: بعد قرار جملس األمن رقم 2209 الصادر يف 6/ آذار/ 2015: 100 هجمة 
رابعاً: بعد تشكيل آلية األمم املتحدة وقرار جملس األمن رقم 2235 الصادر يف 7/ آب/ 2015: 44 هجمة 

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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أشــران ابلتفصيــل يف تقريــر ســابق صــدر يف 20/ شــباط املاضــي، عــن قصــة اســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف ســوراي وعالقتهــا 
بقــرارات جملــس األمــن وآليــة التحقيــق املشــركة.  

الحــظ فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنَّ معظــم هجمــات النظــام الســوري ابألســلحة الكيميائيــة قــد متَّــت عــر اســتخدام 
غــاز يُرجــح أنــه الكلــور، وذلــك عــر إلقــاء مروحيــات براميــل ُمملــة بغــاز الكلــور، كمــا اســتُخِدمت يف بعــض األحيــان قذائــف 

أرضيــة وقنابــل يدويــة ُممَّلــة بغــازات ســامة.
ســجلنا هجومــن بعــد هجــوم الغوطتــن يف 21/ آب/ 2013 اســتخدم النظــام الســوري فيهمــا غــازاً يبــدو أنــه ُمغايــر لغــاز 

الكلــور، نعتقــد أنــه نــوع مــن غــازات األعصــاب:
األول: هجوم ريف محاة الشرقي يف 12/ كانون األول/ 2016

الثاين: هجوم خان شيخون يف 4/ نيسان/ 2017
تسببت هذه اهلجمات مجيعها يف مقتل ما اليقل عن 1420 شخصاً، يتوزعون إىل:

• 1356 مدنياً بينهم 186 طفاًل، و244 سيدة )أنثى ابلغة(
• 57 من مقاتلي املعارضة املسلحة.

• 7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا يف أحد سجون املعارضة.
وإصابة ما اليقل عن 6634 شخصاً.

 
يقول فضل عبد الغين رئيس الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

“حــىت بعــد أن قامــت اإلدارة األمريكيــة احلاليــة بقصــف مطــار الشــعريات، فقــد كــرَّر النظــام الســوري اســتخدام 
األســلحة الكيميائيــة يف حــي القابــون يف العاصمــة دمشــق، وذلــك بعــد عــدة ســاعات مــن الضربــة، علَّمتنــا التجربــة 
مــع النظــام الســوري أنــه ســوف يقــوم ابختبــار احلــدود املســموح لــه جتاوزهــا، وســوف يســتمر يف اســتخدام األســلحة 

الكيميائيــة الحقــاً يف حــال توقــف اجملتمــع الــدويل عــن ردعــه”.
وقــد ظهــر لنــا جليــاً، عــر عمليــات التحقيــق يف اهلجمــات ابألســلحة الكيميائيــة الــي شــنَّها النظــام الســوري، أهنــا جــاءت يف 
إطــار يهــدف إىل حتقيــق تقــدُّم عســكري مــن أجــل الســيطرة علــى املناطــق الــي قــام ابســتهدافها، كمــا أشــران إىل ذلــك يف تقريــر 
ســابق، حيــث ســجلنا مــا اليقــل عــن 8 هجمــات ابألســلحة الكيميائيــة يف املــدة الواقعــة بــن منتصــف تشــرين الثــاين/ 2016 
حــىت 31/ كانــون األول/ 2016 نفذَّهتــا قــوات النظــام الســوري يف معركتهــا للســيطرة علــى أحيــاء حلــب الشــرقية، وتكــرَّر 
الحقــاً الســيناريو ذاتــه يف ريفــي إدلــب اجلنــويب ومحــاة الشــمايل يف الفــرة الــي ســبقت هجــوم خــان شــيخون أي بــن 25/ آذار/ 

2017 حــىت 4/ نيســان/ 2017.

http://sn4hr.org/arabic/2017/02/20/7652/
http://sn4hr.org/arabic/?p=7652
http://sn4hr.org/arabic/?p=7652
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اثنياً: هجوم خان شيخون الكيميائي:
تتبــع مدينــة خــان شــيخون منطقــة معــرة النعمــان بريــف إدلــب اجلنــويب، وتبعــد عــن مدينــة إدلــب 70كــم، خضعــت املدينــة لســيطرة 
فصائــل املعارضــة املســلحة يف أاير/ 2014 وختضــع حاليــاً لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح 

الشــام )النصــرة ســابقاً(. ويبلــغ عــدد ســكاهنا مــا اليقــل عــن 85 ألــف شــخص بينهــم انزحــون مــن ريــف محــاة.

يف هناية شــباط/ 2017 بدأت قوات احللف الســوري - الروســي محلة عســكرية على ريف محاة الشــمايل وريف إدلب اجلنويب 
رداً علــى تقــدُّم فصائــل املعارضــة املســلحة يف تلــك املناطــق، وســجلنا عــر أخبــار يوميــة عمليــات قصــف عــر  طائــرات اثبتــة 
اجلنــاح علــى عشــرات املواقــع، مــن بينهــا مناطــق مدنيــة مأهولــة ابلســكان، إضافــة إىل قصــف مدفعــي بواســطة املدفعيــة املتمركــزة 
يف مدينــة معــان -ذات األغلبيــة الطائفيــة العلويــة- الواقعــة مشــال مدينــة محــاة، علــى مدينــة خــان شــيخون حتديــداً؛ وذلــك متهيــداً 
القتحامهــا والســيطرة عليهــا، ونعتقــد أن هجــوم خــان شــيخون الكيميائــي أييت يف هــذا الســياق، فقــد اســتخدم إلرهــاب الســكان 

ودفعهــم للفــرار، وابلتــايل فقــد اســتخدم كســالح حــرب.

يف البدايــة نفــى النظــام الســوري توجيــه أيَـّـة ضربــة عســكرية علــى املدينــة ابســتخدام األســلحة الكيميائيــة، فيمــا صرَّحــت وزارة 
الدفــاع الروســية أن ســالح اجلــو الســوري اســتهدف خمــزانً لتصنيــع األلغــام حيتــوي علــى مــواد ســامة يتبــع جلبهــة فتــح الشــام )النصــرة 

ســابقاً( وأنَّ القصــف حصــل قرابــة الســاعة 11:30، وهــذا ُيشــري إىل تناقــض صــارخ بــن احللفــاء أنفســهم.

ملخص:
يتحدَّث هذا التقرير حبسب ما ُتشري إليه األدلة املتاحة بن أيدينا عن ثالث مراحل من اهلجمات:

أواًل: اهلجــوم الكيميائــي الــذي نفَّذتــه طائــرات اثبتــة اجلنــاح مــن طــرازSU-22   اتبعــة لقــوات النظــام الســوري صبــاح الثــالاثء 
4/ نيســان/ 2017 علــى احلــي الشــمايل مــن مدينــة خــان شــيخون، والــذي تســبب يف مقتــل 91 مدنيــاً خنقــاً، بينهــم 32 

طفــاًل، و23 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، وإصابــة مــا اليقــل عــن 520 آخريــن.

اثنياً: قصف الطرق املؤدية إىل خان شيخون هبدف عرقلة عمليات اإلسعاف:
ســجلنا عــدة غــارات جويــة وقعــت بعــد اهلجــوم الكيميائــي بوقــت قصــري اســتهدفت عــدة طرقــات مؤديــة إىل مدينــة خــان شــيخون، 

وقــد أعــاق ذلــك بشــكل كبــري عمليــات اإلســعاف ونقــل احلــاالت احلرجــة إىل مشــاٍف ومراكــز طبيــة علــى احلــدود الركيــة.

http://sn4hr.org/blog/category/daily_news/shelling-daily_news/
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اثلثاً: ماولة طريان نعتقد أن روسي قتل مصايب األسلحة الكيميائية:
ســجلنا وقوع عدة هجمات قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد غالباً أنه روســي، بعَد قصف طائرات النظام الســوري ابألســلحة 
الكيميائيــة، وقــد اســتهدف القصــف الروســي مركــزاً طبيــاً، ومقــراً ملنظمــة الدفــاع املــدين الســوري، واملركزيــن كاان يف حالــة إشــغال 
اتمــة عندمــا ُقصفــا، وذلــك بســبب عــدد املصابــن الــذي وصــل إليهــم إثــر اهلجــوم ابألســلحة الكيميائيــة، حيــث متَّ تقــدمي 
اإلســعافات للمصابــن، وهــذا ُيشــري ليــس فقــط إىل معرفــة القــوات الروســية ابهلجمــات الكيميائيــة الــي شــنَّها النظــام الســوري، 

بــل إىل تورطهــا بشــكٍل خمــٍز.
 

منهجية التقرير:
اعتمــدان بشــكل أساســي علــى مقابــالت مــع انجــن أصيبــوا يف هجــوم األســلحة الكيميائيــة، وأطبــاء عاجلوهــم، ومســعفن، 
وشــهود عيــان، وعناصــر مــن الدفــاع املــدين، وحيــوي التقريــر شــهادات ملراقبــن يعملــون علــى التقــاط إشــارات الــرادار اخلاصــة 
ابلطائــرات وتتبــع املكاملــات بــن الطيــار والقاعــدة اجلويــة الــي أقلــع منهــا، هــذه املراصــد تعمــل عــادة علــى تعميــم خــر إقــالع 
الطائــرات احلربيــة مــن القواعــد العســكرية وتَتبُّــِع حركتهــا إلعــالم الســكان يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة 

وحتذيرهــم بضــرورة االحتمــاء يف املالجــئ يف املناطــق الــي مــن املمكــن أن تســتهدفها.

حيتــوي هــذا التقريــر علــى 12 شــهادة، وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــالت، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام 
املعلومات الي يُقدِّموهنا يف هذا التقرير دون أن نُقدِّم أو نعرض عليهم أية حوافز، كما حاولت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان 
جتنيبهــم معــاانة تذكــر االنتهــاك، ومتَّ منــح ضمــاٍن بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار. ال يشــمل 
التقرير األبعاد واألضرار االجتماعية واالقتصادية والنفسية، ومل تُِتح الظروف احلالية إمكانية أخذ عينات من الدم أو الربة وإجراء 

فحوصــات هلــا. توافقــت رواايت الشــهود مــع حتليــل الصــور والفيديوهــات وأســهمت يف الوصــول إىل درجــة عاليــة مــن الصدقيــة.

حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــورة والصــور الــي ُنشــرت عــر اإلنرنــت، أو الــي أرســلها لنــا نشــطاء مليــون 
عــر الريــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، كمــا أظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّهــا انشــطون 
بعــد اهلجــوم بفــرة قصــرية، مصابــن يعانــون مــن أعــراض اختنــاق وصعوبــة يف التنفــس وَتَكــزُّز يف العضــالت وخــروج زبــٍد مــن الفــم 
وتضيُّــٍق شــديد يف احلدقــات، كمــا أظهــرت صــور أخــرى الفوهــة الــي تركهــا اصطــدام الصــاروخ ابألرض وغالفــاً خارجيــاً لــه وغطــاء 

فتحــة احلشــو اخلاصــة بــه.
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تفاصيل اهلجمات:
قرابــة الســاعة 06:49 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح مــن طــرازSU-22  اتبــع لقــوات النظــام الســوري 4 صواريــخ، أحدهــا 
كان ممــاًل بغــاز ســاٍم يُعتقــد أنــه مــن غــازات األعصــاب، ســقط هــذا الصــاروخ علــى احلــي الشــمايل مــن مدينــة خــان شــيخون يف 
الطريــق العــام أمــام منشــأة صوامــع احلبــوب وعلــى بعــد أقــل مــن 100م مــن خمبــز خــان شــيخون اآليل، بينمــا ســقطت الصواريــخ 

الثالثــة املتبقيــة يف أماكــن متفرقــة يف ميــط احلــي.

خريطة ُتظهر مواقع سقوط الصواريخ األربعة اليت استهدفت مدينة خان شيخون يف 4/ نيسان/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TVcycnlySW0wMkk/view
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خريطة ُتظهر مواقع سقوط الصواريخ األربعة وآاثر الدمار اليت تسببت هبا يف مدينة خان شيخون يف 4/ نيسان/ 2017
 

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0LW0taTY5eGZOeEk/view
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صورة جوية ُتظهر موقع سقوط الصاروخ الكيميائي يف احلي الشمايل من مدينة خان شيخون 4/ نيسان/ 2017

 

معظــم املصابــن تعرَّضــوا الستنشــاق الغــاز وهــم نيــام يف منازهلــم، كمــا ُأصيــَب العشــرات مــن املســعفن وعناصــر الدفــاع املــدين 
أثنــاء نقلهــم املصابــن إىل املراكــز الطبيــة، ظهــرت علــى الضحــااي أعــراض اختنــاق وضيــق يف التَّنفــس وتشــنٍُّج يف العضــالت وتضيُّــٍق 
يف حدقــات العــن، كمــا عــاىن بعضهــم مــن خــروج زبــٍد مــن الفــم، -دعــَم ذلــك الصــور الــي زوَّدان هبــا الناشــطون واملســعفون-.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cHlQT0ZaQzJiOHc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Q19uM0lMSTNaUG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZGl0YjhabTFpdUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SWtfSDNpMlUwazg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0N3pHOHRZSHVNQms/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SERIOXFUUHNSc0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TjRZM3NNSjZpcmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0U3NGemVPQUVRZ1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NEJjT1ZlQ19VVE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MUx5X0NuUWE1TFk/view
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أحد مصايب اهلجوم الكيميائي يف خان شيخون خيرج من فمه زبد أبيض

إسعاف مصابن تعرَّضوا للهجوم الكيميائي يف خان شيخون عن طريق غسل أجسادهم ابملاء

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WmphdG4zUmFOeVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0THZlTDZESGJEeFU/view
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أخــران ممــود احلســنا الــذي يعمــل يف أحــد املراصــد التابعــة للمعارضــة املســلحة أنــه رصــد صبــاح 4/ نيســان/ 2017 جتهيــز 
طائرتــن اثبتَــي اجلنــاح مــن طــراز SU-22 يف مطــار الشــعريات بريــف محــص إحدامهــا حتمــل الرمــز قــدس 1 واألخــرى قــدس 6 
وبعــد إقالعهمــا وصلــت الطائــرة صاحبــة الرمــز قــدس 1 إىل أجــواء مدينــة خــان شــيخون مــن اجلهــة الغربيــة لريــف محــاة الشــمايل:

“متَّ جتهيز الطائرات يف القاعدة اجلوية حنو الساعة 06:26، بينما نفَّذت الطائرة قدس 1 الي استهدفت خان 
شــيخون قرابــة الســاعة 06:48 والطائــرة قــدس 6 نفَّــذت غــارات يف ميــط خــان شــيخون للتغطيــة علــى غــارات 

الطائــرة قــدس 1 الــي نفَّــذت اهلجــوم الكيميائــي”.
قــال لنــا ممــود إنــه اســتغرب إقــالَع الطائــرات مــن مطــار الشــعريات يف هــذا الوقــت املبكــر وخاصــة أنــه رصــد إقــالع الطائــرة الــي 

حتمــل رمــز قــدس 6 قبــل ذلــك يف هنايــة آذار يف مثــل هــذا الوقــت واســتهدفت حينهــا مشــفى يف ريــف محــاة ابلغــازات الســامة:
“توقَّعــت أن الطائــرات حتمــل غــازات ســامة بســبب إقالعهــا يف وقــت مبكــر يكــون فيــه اجلــو ســاكناً ومالئمــاً 
للقصــف ابلغــازات الســامة ويســهُل انقضــاض الطائــرة علــى هدفهــا وبعــد تنفيــذ الغــارات عممــُت علــى مراكــز الدفــاع 
املــدين للتوجــه إىل موقــع القصــف وعلمــت أنَّ عــدداً مــن عناصــر الدفــاع ُأصيبــوا حبــاالت إغمــاء بعــد وصوهلــم إىل 

مــكان احلادثــة”.
 قال الطبيب حازم النَّجم من مشفى الرمحة يف املدينة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان –تواصلنا معه عر حسابه على تطبيق 
واتســاب– أنــه توجــه بعــد دقائــق مــن مســاع صــوت انفجــار الصواريــخ إىل احلــي الشــمايل؛ حيــث اعتقــد أنــه املســتهدف،كان ذلــك 

قرابة الساعة 06:40: 
“شــاهدت عنصــراً مــن منظمــة الدفــاع املــدين علــى بعــد 300م مــن موقــع ســقوط الصــاروخ، كان يلهــث بشــدَّة 
وظهــرت عليــه أعــراض اختنــاق، أخــرين أنَّ الصــاروخ قــد يكــون ُممــاًل ابلغــازات الســامة، أســعفته وتوجَّهــت بــه إىل 
مشــفى الرمحــة حيــث بــدأت اإلصــاابت تتوافــد علــى املشــفى، كان عــدد املصابــن كبــرياً ومنهــم عشــرات املســعفن 

الذيــن توجهــوا إىل موقــع القصــف قبــل أن يدركــوا طبيعتــه.
شــاهدت علــى املصابــن أعراضــاً متطابقــة مــن حدقــات دبوســية وصعوبــة يف التَّنفــس ومفــرزات كثيفــة يف الفــم كمــا 
عــاىن بعضهــم مــن صعوبــة يف احلركــة وشــلل يف العضــالت، مل يكــن لدينــا مــا يكفــي مــن األتروبــن ملعاجلــة هــذه 
األعراض مل يكن يف اســتطاعتنا إال نزع مالبســهم ملنع امتصاص جســدهم املزيد من الغاز، وغســلهم ابملاء للتقليل 

مــن آاثره، ومــن مث حتويلهــم إىل مشــاٍف جمــاورة يف مــدن ســراقب وبنــش”.
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تواصلنــا مــع عــالء الياســن –عــر حســابه علــى تطبيــق واتســاب– وهــو ممــرض يف مشــفى الرمحــة مبدينــة خــان شــيخون كان منــاوابً 
يف املشــفى حلظــة القصــف، أخــران عــن حالــة الرعــب واهللــع الــي أصابــت عناصــر الدفــاع املــدين واملســعفن الذيــن توجهــوا إىل 

احلــي الشــمايل مــكان ســقوط الصــاروخ: 
“لقــد كانــوا يصرخــون ويناشــدون بقيــة املســعفن للتوجــه إىل املــكان وانتشــال الضحــااي، بــدأت اإلصــاابت تتوافــد 
علــى املشــفى، عددهــم فــاق الـــ 500 مصــاب، بينمــا ال يتجــاوز عــدد الــكادر الطــي واملســعفن الـــ 10 أشــخاص، 
بــدت علــى املصابــن أعــراض تشــنٍُّج وتكــزز يف العضــالت وإقيــاء لســائل أبيــض، ورجفــان، واختــالج، وزرقــة يف 

ــفاه، وصلتنــا عشــرات احلــاالت ممَّــن قضــوا داخــل منازهلــم ومل نســتطع أن نُقــدَِّم هلــم شــيئاً. الشِّ
ــهم ابملــاء، اعتقــدان بدايــة أن القصــف كان بغــاز  مجعنــا املصابــن يف ســاحة املشــفى وبــدأت ســيارات اإلطفــاء برشِّ

الكلــور، لكــن مــا شــاهدته علــى املصابــن خيتلــف كليــاً عــن أعــراض التَّعــرض للكلــور”.

قــال أبــو متــام وهــو ُمســعف يف مشــفى الرمحــة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان –تواصلنــا معــه عــر تطبيــق واتســاب- أنــه أحصــى 
غارتــن صبــاح الثــالاثء وبــدأ مــع زمالئــه ابالســتعداد إلســعاف املصابــن كمــا اعتــادوا بعــَد كلِّ غــارة إال أنَّ عــدد املصابــن كان 

ابملئــات ومل يكونــوا يعانــون مــن جــروح أو كدمــات:
“مئــات املصابــن توافــدوا إىل مشــفاان بَــَدْت علــى مجيعهــم تقريبــاً أعــراض رجفــان واختــالج واختنــاق، عيوهنــم كانــت 
جاحظــة وحدقاهتــم متضيِّقــة وخيــرج مــن فمهــم إفــرازات بيضــاء ُمصفــرَّة، بعــد دقائــق بــدأت األعــراض تظهــر علــى 

فــرق الدفــاع املــدين واملســعفن بســبب استنشــاق الغــاز مــن ألبســة املصابــن”. 

وصفت لنا حال 26- عامًا- من مدينة خان شيخون يف اتصال هاتفي ما شهدته يوم احلادثة: 
“مسعــت صــوت انفجــار خفيــف فاعتقــدت أنَّ القصــف بعيــد عــن منزلنــا مث تبعــه صــوت انفجــار آخــر أقــوى مــن 
األول، مث صــوت اســتغااثت مــن جرياننــا، أصيــب جــاران بشــظااي الصــاروخ، خــرج ابــن عمــي إلســعافه، بعــد دقائــق 
بــدأت االســتغااثت تتعــاىل والنــاس يصرخــون ) كلور...كلــور(، خرجــت مــن منــزيل ووجــدت ابــن عمــي مُمــدَّاً وســط 
الطريــق ويرجتــف بشــدة، مث غــاب عــن الوعــي، وخــرج زبــد مــن فمــه غســلت وجهــه دون أن أعــرف مــا أصابــه، علــى 

بُعــد مــا اليقــل عــن 30م مــي شــاهدت النــاس يتســاقطون كأهنــم صرعــى، وكان بينهــم أطفــال”.
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توجَّهــت حــال إىل خميــم الكرامــة علــى احلــدود الركيــة بعــد ســاعة مــن القصــف وأخرتنــا أهنــا بــدأت تُعــاين مــن أعــراض اختنــاق وتشــنٍُّج 
يف العضالت بينما هي يف طريقها إىل املخيم، وتوجَّهت إىل مشفى أورينت يف خميم أطمة حيث مت إجراء اإلسعافات األولية هلا:

 “لقــد كان اجتــاه الــرايح يُبعــد الغــازات بعكــس اجتــاه منزلنــا وهــذا مــا جعــل تركيــز الغــازات يف منطقــة منــزيل أقــل، 
وهــذا مــا جعــل أتثــري أان وعائلــي ابلغــازات أقــل مــن املناطــق األخــرى ولكــن مــع هــذا تعرَّضــُت لإلصابــة وظهــرت 

علــيَّ أعــراض الغــاز”.

الطبيــب أســامة الشــامي مــن مشــفى الرمحــة يف املدينــة قــال لنــا بعــد تواصلنــا معــه -عــر حســابه علــى تطبيــق واتســاب- أن مجيــع 
املصابــن الذيــن متَّ إســعافهم إىل املشــفى كانــوا يُعانــون مــن هتيُّــج يف األغشــية املخاطيــة ودمــاع مــع إحســاس ُحرقــة يف األنــف والعــن: 

ــا تســبَّب بــه غــاز الكلــور، الــذي تعّرضنــا للقصــف بــه مــرات عديــدة كان آخرهــا يف بلــدة  “األعــراض ختتلــف متامــاً عمَّ
اهلبيــط قبيــل هــذه اجملــزرة بـــ 12 ســاعة، عشــرات املصابــن فقــدوا احليــاة دون أن نســتطيع أن نُقــدِّم هلــم أي شــيء، 
بعضهــم غــاب عــن الوعــي، بعضهــم عــاىن مــن فــرط اإلفــرازات القصبيــة وتقبُّــض احلدقــات واالختالجــات واإلقيــاء 

والصــداع الشــديد مــع احلكــة اجللديــة.

وأضــاَف الطّبيــب أســامة أنَّ عــدداً مــن املصابــن مل يكونــوا قريبــن مــن موقــع القصــف بــل تعرَّضــوا لإلصابــة بعــد استنشــاق الغــاز 
مــن مالبــس املصابــن الذيــن مت إســعافهم إىل املشــفى وكثــري منهــم ظهــرت عليــه األعــراض بشــكل متأخــر:

“ظهــرت أعــراض أقــل حــدَّة علــى كل مــن زار املصابــن يف املشــفى وعلــى أفــراد الطَّاقــم الطــي بعــد انتشــار رائحــة 
واخــزة يف املشــفى عقــب كل دفعــة تصــل مــن املصابــن، وبقيــت أعــاين مــن أعــراض الصــداع عــدة أايم.

الشَّــكل  علــى  اإلســعاف  بعمليــات  قيامنــا  دوَن  حالــت  الضعيفــة  الطبيــة  واإلمكانيــات  الكبــري  املصابــن  عــدد 
الســالمة كمــا جيــب”. إجــراءات  اختــاد  نســتطع  مل  املطلــوب، 

 
حبســب ســجالت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان فقد ُأصيب قرابة 520 شــخص يف هجوم خان شــيخون الكيميائي بينهم 

12 عنصــراً مــن الدفــاع املــدين، و6 نشــطاء إعالميــن.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 12

أخــران ممــد حســن الدغيــم وهــو انشــط إعالمــي ملــي -تواصلنــا معــه عــر تطبيــق واتســاب- أنــه توجــه مــع اثنــن مــع رفاقــه إىل 
حــي ســكي وســط املدينــة حيــث ســقط أحــد الصواريــخ ومــن مث إىل احلــي الشــمايل مــكان ســقوط صــاروخ الغــازات:

“وصلــت بعــد تنفيــذ الغــارات مبــا يزيــد عــن ســاعة، شــاهدت احلفــرة الــي خلَّفهــا ســقوط الصــاروخ كانــت بعمــق 
مــر، وكانــت الرائحــة املنتشــرة كريهــة جــداً، ُتشــبه رائحــة مشــتقات النِّفــط علــى الرغــم مــن مــرور ســاعة أو أكثــر.

غــادران املــكان بعــد دقائــق، لكــنَّ صديقــي بــدأت تظهــر عليــه أعــراض دوار؛ فتوجَّهنــا إىل النقطــة الطبيَّــة، حيــث متَّ 
إجــراء اإلســعافات األوليــة”.

أمحــد إســالم انشــط إعالمــي ملــي ظهــرت عليــه أعــراض ضيــق تنفُّــٍس مث إغمــاء بعــد توجهــه إىل مــكان ســقوط الصــاروخ احملمَّــل 
ابلغــازات الســامة قــال لنــا بعــد تواصلنــا معــه -عــر حســابه علــى تطبيــق واتســاب-: 

“توقــف تنفســي وشــعرت ابلغثيــان والرغبــة يف اإلقيــاء ومل أعــد أشــعر مبــن حــويل، أســعفي أصدقائــي إىل النقطــة 
العينــن  اســتمرَّت غشــاوة  القصــف، حيــث  علــى  أســبوع  مــرور  بعــد  حــىت  اإلصابــة  آاثر  مــن  عانيــُت  الطبيــة، 

التَّنفــس، وأمل يف البطــن”. واإلحســاس بضيــق يف الصــدر وصعوبــة يف 
 

قــال لنــا محــود قطيــي وهــو انشــط إعالمــي يعمــل يف منظمــة الدفــاع املــدين الســوري أنَّ جمموعــة مــن عناصــر الدفــاع املــدين توّجهــوا 
إىل موقــع القصــف دون معرفــة ماهيتــه وبعــد وصوهلــم إىل املــكان أرســلوا نــداءات اســتغاثة وبــدأت أعــراض التَّســمم تظهــر عليهــم: 

“توجَّهت جمموعة مؤازرة إلســعاف فريق املســعفن األول، كانوا يُعانون من ضيق يف التَّنفس وبعضهم كان فاقداً 
للوعــي، بينمــا ظهــرت أعــراض أشــد علــى املدنيــن القريبــن مــن موقــع القصــف، مــن حــاالت اختــالج وتشــنٍُّج يف 

العضــالت وخــروج زبــٍد مــن الفــم”.
 

بعــد مــرور أقــل مــن 5 ســاعات علــى اهلجــوم الكيميائــي، بــن الســاعة 11:45 و 12:30 أغــار طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد 
أنــه روســي عــدة غــارات علــى مشــفى الرمحــة الــي اســتقبلت وحدهــا مــا اليقــل عــن 300 مصــاب وعلــى مركــز الدفــاع املــدين 
الــذي كان يُقــدم خدمــات إســعاف للمصابــن، وعلــى مــدار 6 ســاعات تلــِت اهلجــوم الكيميائــي نفَّــذ ســرب مــن الطائــرات اثبتــة 
اجلنــاح نعتقــد أهنــا روســية عــدة غــارات اســتهدفت الطــرق املؤديــة إىل خــان شــيخون وهــي طريــق خــان شــيخون – اهلبيــط، وطريــق 

األوتســراد شــرق خــان شــيخون، مــا أعــاق عمليــات إســعاف املصابــن الذيــن متَّ نقلهــم إىل مشــايف خــارج املدينــة.
مشــفى الرمحــة مّت بنــاؤه يف مغــارة جبليــة شــرق خــان شــيخون تســبَّب القصــف بتضررهــا بشــكل كبــري وخروجهــا عــن اخلدمــة عــدة 

أايم، حلظــة القصــف كانــت املشــفى تضــمُّ عــدداً مــن مصــايب وقتلــى اهلجــوم الكيميائــي.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0T2FkRFlaOFlYM2c/view
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مركز الدفاع املدين الواقع ابلقرب من مشفى الرمحة تعرَّض أيضاً للقصف؛ ما تسبب بدمار كبري يف مبناه.
حتدَّثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الطبيــب ممــد عبــد هللا دايب مــن الــكادر الطــي يف مشــفى الرمحــة والــذي كان 

موجــوداً حلظــة تعــرُّض املشــفى للغــارات اجلويــة:
 “بعــد مــرور عــدة ســاعات علــى القصــف ابلغــازات وتقــدمي اإلســعافات ملــا اليقــل عــن 300 مصــاب ونقــل 
احلــاالت اخلطــرة إىل مشــايف احلــدود الركيــة كان علــيَّ إجــراء عمليــة جراحيــة عظميــة ألحــد املرضــى وأثنــاء وجــودي 
يف غرفــة العمليــات مــع الطبيــب ممــد النَّاصــر تعــرَّض املشــفى لغارتــن ُمتتاليتــن أصابــت الســطح، وبعــد دقائــق غــارة 
اثلثــة علــى مدخــل املشــفى تســببت يف تضــرُّر املعــدات، مبــى املشــفى احملصــن داخــل املغــارة حــاَل دون وقــوع كارثــة 
حقيقيــة ومل حيــدث أي حالــة وفــاة بســبب قصــف املشــفى، لكــنَّ ُجثــث العشــرات مــن ضحــااي الســارين كانــت 

ماتــزال يف هبــو املشــفى”.

مــن خــالل األعــراض الــي ظهــرت علــى املصابــن والــي توافقــت مــع رواايت األطبــاء واملســعفن الذيــن حتدثــت إليهــم الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان يتَّضــح أن األعــراض تتَّســق مــع التعــرض لغــاز مــن عوامــل األعصــاب ومــن انحيــة أخــرى ختتلــف هــذه 
ــح  األعــراض مــع مــا وثَّقنــاه ســابقاً يف اهلجمــات الــي نفَّذهتــا قــوات النظــام الســوري يف مافظــات إدلــب ومحــاة وحلــب والــي يُرجَّ

فيهــا اســتخدام غــاز الكلــور.

ــن عــدة مصابــن كانــوا يف موقــع اهلجــوم الكيميائــي يف مدينــة خــان شــيخون  الطبيــب إحســان مــن مشــفى يف مدينــة بنــش عاَي
ووصــَف لنــا األعــراض الــي ظهــرت علــى املصابــن:

 “معظــم اإلصــاابت الــي وصلــت إىل مشــفى اجملمــع اإلســالمي ظهــرت عليهــا أعــراض إقيــاء وصــداع وتشــوُّش يف 
ــم، اشــركت بوجــود تقلــص شــديد يف احلدقــة. أرســلنا  الرؤيــة، وتعــب وإهنــاك، ووهــٍن عضلــي مفصلــي، وأمل ُمعمَّ
مصابَــن اثنــن إىل املشــايف الركيــة أحدمهــا كان شــاابً يُعــاين مــن مــرض دمــوي وفاقــم التعــرُّض للغــازات مــن حالتــه 
وحالــة امــرأة ُمســنَّة مريضــة دخلــت بقثطــرة قلبيــة، عاينــت ســيدة مصابــة ابلسَّــارين تعرَّضــت لنقــص أكســجة ونقــص 
ــنها، معظــم احلــاالت الــي وصلــت خرجــت بعــد يومــن أو ثالثــة،  ترويــة قلبيــة وخرجــت بعــد مخســة أايم بعــد حتسُّ
مــع بقــاء بعــض اآلالم العضليــة والضعــف يف الرؤيــة، ومتَّ العــالج ابســتخدام األتروبــن واألكســجن ومل نســتطع 

أتمــن الريدوكســن”.

http://sn4hr.org/arabic/2017/02/20/7652/


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 14

اســتطاع فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان توثيــق مقتــل 91 مدنيــاً خنقــاً، بينهــم 32 طفــاًل، و23 ســيدة )أنثــى ابلغــة( 
مجيعهــم قضــوا خنقــاً نتيجــة تعرُّضهــم للغــازات الســامة، الــي ســببت توقــف القلــب كنتيجــة لشــلل العضــالت التنفســية، مل نســجل 
أي ضحــااي قضــوا إثــر القصــف الصاروخــي الــذي تزامــن مــع القصــف الكيميائــي وال إثــر اهلجمــات الــي اســتهدفت مشــفى الرمحــة 

أو مركــز الدفــاع املــدين.

نيَّة ُجرمية ُمبيَّتة من قبل النظام السوري إليقاع أكرب ضرر ممكن:
ــذه النظــام الســوري بعــد قــرار جملــس األمــن رقــم 2118 الصــادر يف  إن هجــوم خــان شــيخون مل يكــن اهلجــوم األول الــذي نفَّ

27/ أيلــول/ 2013 فقــد وثَّقنــا 169 هجمــة ابلغــازات الســامة تســببت يف مقتــل 223 شــخصاً يتوزعــون إىل:
• 170 مدنياً بينهم 72 طفاًل، و36 سيدة )أنثى ابلغة(

• 46 من مقاتلي املعارضة املسلحة.
• 7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا يف أحد سجون املعارضة.

 وإصابة ما اليقل عن 2659 شخصاً.

كمــا أننــا وثقنــا مــا اليقــل عــن 4 هجمــات ابلغــازات الســامة يف األايم العشــرة األخــرية الــي ســبقت هجــوم خــان شــيخون أي 
منــذ 25/ آذار/ 2017 حــىت 4/ نيســان/ 2017، 3 منهــا يف ريفــي محــاة وإدلــب.

الحظنــا مــن خــالل التحقيقــات واألدلــة املتوفــرة بــن أيدينــا وحتليــل املعلومــات وجــود نيَّــة ُجرميــة ُمبيَّتــة لــدى قــوات النظــام لتنفيــذ 
اهلجــوم الكيميائــي وإيقــاع أكــر ضــرر ممكــن: 

1 - اختيــار توقيــت القصــف فجــراً حيــث يكــون أكــر قــدر ممكــن مــن ســكون اهلــواء، ودرجــة حــرارة منخفضــة ومناســبة النتشــار 
الغــاز علــى أوســع مســاحة ممكنــة.

2 - نفَّــذ طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي غــارات اســتهدفت مشــفى معــرة النعمــان وهــو املشــفى األكــر يف ريــف إدلــب 
اجلنــويب يف 2/ نيســان أي قبــل اهلجــوم بـــ 48 ســاعة، وهــذا قــد أثَّــر بشــكل خُميــف علــى الوضــع الطــي يف ريــف إدلــب اجلنــويب 
عمومــاً، كمــا أنَّ غــارات أخــرى مــن طــريان روســي أيضــاً قصفــت يــوم 4/ نيســان مشــفى الرمحــة يف مدينــة خــان شــيخون ومركــز 

الدفــاع املــدين اللذيــن كاان يُقدمــان اإلســعافات األوليــة للمصابــن.
3 - نفَّــذ طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي مــن طــرازSU-25  عــدة غــارات علــى الطــرق املؤديــة إىل خــان شــيخون؛ مــا 

أعــاق نقــَل املصابــن خــارج املدينــة.
إنَّ التكتيــك الــذي اتَّبعــه النظــام الســوري يف هجــوم خــان شــيخون ُيشــبه إىل حــدٍّ بعيــد مــا قــام بــه يــوم هجــوم الغوطتــن الشــرقية 

والغربيــة يف 21/ آب/ 2013 مــن حيــث توقيــت واســراتيجية اهلجــوم.

http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/
http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/
http://sn4hr.org/arabic/2017/04/05/7860/
http://sn4hr.org/arabic/2013/08/26/3168/
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نفــى النظــام الســوري بدايــة توجيــه أيــة ضربــة عســكرية ابألســلحة الكيميائيــة علــى املدينــة، بينمــا صرَّحــت وزارة الدفــاع الروســية 
أن ســالح اجلــو الســوري اســتهدف خمــزانً لتصنيــع األلغــام حيتــوي علــى مــواد ســامة يتبــع جلبهــة فتــح الشــام وأنَّ القصــف حصــل 
قرابــة الســاعة 11:30، لكــن هــذا يتعــارض مــع مجيــع الــرواايت الــي حصلنــا عليهــا والــي تؤكــد أنَّ القصــف وظهــور األعــراض 

علــى املصابــن كان قبــل هــذا الوقــت بعــدة ســاعات.
 اخلميس 6/ نيسان أعلن وزير اخلارجية السوري وليد املعلم عن رواية تتفق مع الرواية الروسية الرمسية عر مؤمتر صحفي.

إنَّ فرضيــة اســتهداف قــوات النظــام الســوري خمــزانً لتصنيــع األلغــام الكيميائيــة حســب الروايــة الروســية ال تدعمهــا أيَّــة أدلــة علــى 
األرض فاحلي الشــمايل املســتهدف حيٌّ ســكي، وُتظهر املقاطع املصورة منازل ســكنية، وال ُتشــري التحقيقات الي خلصنا إليها 
إىل وجــود أيَّــة خمــازن أســلحة كيميائيــة يف املنطقــة كمــا أنَّ املبــدأ الــذي يتــمُّ بــه حتضــري األســلحة الكيميائيــة الثنائيــة يعتمــد علــى 
خلــط املكــوانت قبيــل اســتخدام الســالح فغــاز الســارين علــى ســبيل املثــال ينتــج عــن معاجلــة نواتــج تفاعــل كحــول أيزوبروبيــل مــع 
ميثيــل فوســفونيل ديفلوريــد فلــو أنَّ املخــزن الــذي زعمــت الروايــة الروســية الســورية أن غــارات النظــام اســتهدفته كان حيــوي اخلليــط 
الثنائــي للســارين فعــاًل فــإنَّ توجيــه قنبلــة علــى هــذه املــواد لــن يــؤدي إىل انتشــار غــاز الســارين ولــن ُيســبب هــذا الكــم مــن الضحــااي 
واملصابــن، كمــا أنَّ التفجــري ســيؤدي إىل إنتــاج مركــب كحــويل هــو أيزوبروبيــل الــذي سيســبِّب اشــتعال انر بشــكل كبــري وهــو مــا 

مل نالحظــه مــن خــالل الصــور ومقاطــع الفيديــو، ومل خيــران أحــد مــن الشــهود أو الناجــن بــه.
مقطع مصّور يُظهر 4 أعمدة دخان انجتة عن الغارات اجلوية على مدينة خان شيخون

وقــد حــدَّدت احلكومتــان الفرنســية والركيــة، ومنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة أنَّ غــاز الســارين هــو املســتخدم يف هجــوم خــان 
شيخون.

كمــا نشــرت احلكومــة األمريكيــة خريطــة ُتظهــر الطريــق الــذي اتبعتــه طائــرة SU-22  الــي أقلعــت مــن مطــار الشــعريات يف 4/ 
نيســان، وحبســب اخلريطــة فقــد حلَّقــت الطائــرة مرتــن فــوق خــان شــيخون.

ــل ابلغــاز الســام، غالفــاً خارجيــاً جلــزء مــن الصــاروخ وغطــاء فتحــة احلشــو، فيمــا  وقــد أظهــرت صــور ملوقــع ارتطــام الصــاروخ احملمَّ
أظهــرت صــور أخــرى احلفــرة الــي ســبَّبها الصــاروخ، والــي ال يتجــاوز عمقهــا نصــف مــر حبســب رواايت مــن زاروا املوقــع

كمــا حــدَّد زمــالؤان يف هيومــن رايتــس ووتــش نــوع الذخــرية الــي اســتخدمت يف اهلجــوم اعتمــاداً علــى الصــور ومقاطــع الفيديــو 
KhAB-250 وهــي مــن نــوع

https://www.youtube.com/watch?v=JsG_q5BpvWY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JsG_q5BpvWY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MYOMEDK_uVs&feature=share
https://www.opcw.org/news/article/opcw-director-general-shares-incontrovertible-laboratory-results-concluding-exposure-to-sarin
http://aa.com.tr/en/middle-east/turkey-says-evidence-of-sarin-gas-in-syria-attack-found/794620
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/170425_-_evaluation_nationale_-_anglais_-_final_cle0dbf47-1.pdf
http://abcnews.go.com/International/us-releases-flight-path-plane-syria-chemical-attack/story?id=46651125
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QlBBRFlPNmE4VUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UEZMV0NhVklRN1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VnR5YTRiTnpOamM/view
https://www.hrw.org/ar/report/2017/05/01/303074
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اثلثاً: مرفقات إضافية:
أمساء الضحااي

ــم تعرضــوا للغــاز الســام ويــرووَن شــهاداهتم عــن التعــرُّض للهجــوم الكيميائــي يف مدينــة  مقاطــع مصــورة ُتظهــر أشــخاصاً يقولــون أهنَّ
خــان شــيخون

مقاطــع مصــورة ُتظهــر عــدة مصابــن يُزعــم أهنــم تعرَّضــوا للغــاز الســام يف هجــوم خــان شــيخون، وتظهــر عليهــم أعــراض اختنــاق 
وصعوبــة يف التنفــس

مقطع مصوَّر يُظهر أحد عناصر الدفاع املدين وهو يروي مشاهداته عن مصايب اهلجوم الكيميائي
مقطــع مصــور يُظهــر طبيــب عــرَّف عــن نفســه أنَّــه الطبيــب ممــد منصــور يــروي مشــاهداته عــن األعــراض الــي ظهــرت علــى مصــايب 

اهلجوم الكيميائي

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
لقــد انتهــك النظــام الســوري عــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف خــان شــيخون القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف، الــذي حيظــر 
اســتخدام األســلحة الكيميائيــة مهمــا كانــت الظــروف، واثنيــاً خــرق مبــا ال يقبــل الشــكَّ “اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة” 
الــي صادقــت عليهــا احلكومــة الســورية يف أيلــول/ 2013، الــي تقتضــي بعــدم اســتخدام الغــازات الســامة وتدمريهــا، واثلثــاً مجيــع 
قــرارات جملــس األمــن ذات الصلــة وبشــكل خــاص 2118 عــام 2013، و2209 عــام 2015، و2235 عــام 2015، 

كمــا أن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة ُيشــكل جرميــة حــرب وفقــاً مليثــاق رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة.

https://www.youtube.com/watch?v=QuJddLHbexI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=v9A8Ax68puo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_RK5WRMIT6A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UfJD-oB_2eY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U6_5zYw1Nf0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ex1sYmG2iNA
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SGJhRkR4Tnp2Zzg/view
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كمــا أنَّ اتفاقيــة األســلحة الكيميائيــة الــي صادقــت عليهــا احلكومــة الروســية، متنــع بشــكل قاطــع أي نــوع مــن املســاعدة أو 
التشــجيع علــى املســامهة يف أي نشــاط مظــور علــى أي دولــة طــرف، ولقــد أظهــرت عــدة أدلــة تــورط القــوات الروســية بتقــدمي 

مســاندة متهيديــة، والحقــة، لقــوات النظــام الســوري.
 

إىل جملس األمن:
لقد تكرر انتهاك النظام السوري لثالثة قرارات جمللس األمن الدويل، على الرغم من أهنا مجيعاً تشري إىل الفصل السابع.

علــى األعضــاء األربعــة الدائمــن الضغــط علــى احلكومــة الروســية لوقــف دعمهــا للنظــام الســوري الــذي يســتخدم األســلحة 
الكيميائيــة، وكشــف تورطهــا يف هــذا الصــدد.

 
إىل احلكومة الروسية:

التوقــف عــن اســتخدام الفيتــو هبــدف محايــة النظــام الســوري املتــورط ابرتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم احلــرب، وابســتخدام 
األســلحة الكيميائيــة.

فتح حتقيق عن دعم القوات الروسية يف سوراي للنظام السوري يف هجمات خان شيخون.
التوقف عن منع إحالة امللف يف سوراي للمحكمة اجلنائية الدولية.

إىل جلنة التحقيق الدولية:
على جلنة التحقيق الدولية مباشرة التحقيق يف هذه احلادثة، ويف حوادث القصف الي سبقتها والي تلتها، وحتديد املتورطن فيها.

إىل جملس حقوق اإلنسان:
يتوجب على جملس حقوق اإلنسان تسليط الضوء بشكل أكر على استخدام النظام السوري لألسلحة الكيميائية.

إىل االحتاد األورويب والوالايت املتحدة األمريكية:
دعــم اآلليــة الدوليــة احملايــدة املنشــأة بقــرار اجلمعيــة العامــة رقــم 71/248 الصــادر يف 21/ كانــون األول/ 2016 وفتــح ماكــم 

الــدول احملليــة الــي لديهــا مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة، ومالحقــة جرائــم احلــرب املرتكبــة يف ســوراي.
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إىل دول أصدقاء الشعب السوري:
تزويــد املناطــق املعرَّضــة للقصــف ابلغــازات الســامة )يف ظــل عجــز جملــس األمــن عــن إيقــاف اهلجمــات( أبقنعــة واقيــة، وتُقــدِّر 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان احتياجــات تلــك املناطــق مبــا اليقــل عــن 20 ألــف قنــاٍع واٍق، إضافــة إىل معــدات إلزالــة آاثر 

التلــوث الكيميائــي.

شكر وعزاء
خالص العزاء لذوي الضحااي، وكل الشكر والتقدير لألهايل والنشطاء الذين سامهت إفاداهتم على حنو فعال يف التحقيقات.
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