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األربعاء 16 أيلول 2015

حمتوايت التقرير:
أوالً: املقدمة.

ثانياً: امللخص التنفيذي.

ثالثاً: تفاصيل الحادثتني.

رابعاً: الصور واملرفقات.

على خطى النظام السوري تنظيم داعش يهني جملس األمن
130 خرقاً من قبل النظام السوري مقابل 2 خرقاً من قبل تنظيم داعش

  أواًل: املقدمة:

يف هذا التقرير نسجل وللمرة األوىل قيام تنظيم داعش )الذي يطلق على نفسه مصطلح الدولة 
بغازات سامة، وذلك خالل استهدافه مدينة مارع يف  اإلسالمية(، استخدام قذائف حمملة 
ريف حلب الشمايل، وبذلك ينضم تنظيم داعش إىل النظام السوري يف استخدام الغازات 
السامة قبل قرار جملس األمن 2118 وبعده، وقد سجلنا آخر تقرير محل عنوان »خروق بال 
حدود« الصادر يف 19/ آب/ 2015 قيام النظام السوري بـ 125 خرقاً لقرار جملس األمن 
رقم 2118 منذ صدوره يوم اجلمعة 27/ أيلول/ 2013، من بينهم 56 خرقاً لقرار جملس 
األمن رقم 2209 الصادر بتاريخ 6/ آذار/ 2015، وبعد إصدار التقرير قام النظام السوري 
إبضافة 5 خروقات جديدة سوف نصدر عنها تقريراً خالل األايم القليلة القادمة، وابلتايل 
أصبح توزع مستخدمي الغازات السامة بعد قرار جملس األمن رقم 2118 على النحو التايل:

النظام السوري: 130 خرقاً للقرار رقم 2118، بينهم 61 خرقاً للقرار رقم 2209.

تنظيم داعش: 2 خرقان للقرار رقم 2118، ويف الوقت ذاته للقرار 2209.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
للنظام  متمثاًل مبجلس األمن  الدويل  اجملتمع  أعطاها  اليت  »إن احلصانة 
السوري بعد انتهاكاته للقانون الدويل حلقوق اإلنسان مث للقانون الدويل 
النظام  وشعور  نفسه،  األمن  جملس  أصدرها  لقرارات  مث  اإلنساين، 
السوري على مدار مخس سنوات أنه ميتلك الضوء األخضر ال األمحر، 
يف استخدام خمتلف أنواع األسلحة مبا فيها الغازات السامة، شجع كل 
ارتكاب  على  واإلرهابيني  الدكتاتورايت  من  وغريه  داعش  تنظيم  ذلك 

اجلرائم ذاهتا، مث رشوة أحد أعضاء جملس األمن حلمايتهم«.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/2011 
قبل  من  معتمدة  رحبية،  مستقلة، غري حكومية، غري  منظمة  وهي 

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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  اثنياً: امللخص التنفيذي:

بدأ تنظيم داعش بتصعيد هجومه على مدينة مارع يف ريف حلب الشمايل الشرقي منذ منتصف أاير/ 2015، وذلك بعد سيطرته على 
بلدات صوران وريفها )التقلي، الظاهرية، العدية، قرة مزرعة(، وحربل وأم حوش، وأم القرى، والوحشية، وتاللني. واستخدم التنظيم يف 

هجومه قذائف اهلاون واملدفعية والصواريخ املتوسطة املدى وأخرياً الغازات السامة.

كانت مسامهة قوات التحالف الدويل اليت أنشأت هبدف القضاء على التنظيم ووقف متدده، خجولة نوعاً ما يف استهداف تنظيم داعش 
ووقف متدده على أعتاب املدينة اليت كانت مهددة ابلسقوط، حيث كان يتم القصف بشكل أسبوعي وليس بشكل يومي مكثف، 

وذلك خبالف مناطق أخرى.

قصفت قوات تنظيم داعش مدينة مارع بقذائف مدفعية وقذائف فوزديكا حمملة مبواد يُعتقد أهنا سامة   مرتني خالل مدة ال تتجاوز 
10 أايم، وقد سجلنا إصابة ما اليقل عن 113 شخصاً أبعراض ترواحت بني املتوسطة إىل اخلفيفة، واقتصرت يف الغالب على أعراض 

تنفسية وجلدية.

املدينة، واليت بلغت ذروهتا بعد  اليت يقودها تنظيم داعش على  العسكرية  إثر اهلجمة  املدينة،  كما نزح قرابة 50 ألف شخص عن 
استخدام الغازات السامة اليت أدت إىل هلع رهيب بني األهايل.

اإلصاابت  على  واطلع  واملشايف،  احلوادث،  مواقع  بزايرة  املالح  مهام  حلب  حمافظة  يف  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  عضو  قام 
واألعراض، كما قمنا مبعاينة الصور والفيديوهات اليت وردت إلينا من الناشطني احملليني املعتمدين لدينا.

   اثلثاً: تفاصيل احلادثتني:

احلادثة األوىل: اجلمعة 21/ آب/ 2015 قصفت قوات اتبعة لتنظيم داعش، متمركزة يف قرية تل مالد  قرابة 52 قذيفة مدفعية 
وفوزديكا مستهدفة األحياء السكنية يف مدينة مارع وبشكل خاص املنطقة الغربية منها، من بني الـ 52 قذيفة، كان هناك عدة قذائف 

حملمة بغازات سامة، مل نتمكن من حتديد ماهيتها.

على مدى األايم اخلمسة التالية للقصف سجلنا ما اليقل عن 76 إصابة ظهرت عليهم أعراض متفاوتة  كأعراض ضيق يف التنفس 
وامحرار يف العينني وأعراض جلدية متثلت يف احلكة وظهور فقاعات جلدية وتقرحات، وذلك حبسب السجل الطيب ملشفى مدينة مارع 

الذي متكنا من زايرته.

التقينا مع طارق النجار وهو املدير اإلداري ملشفى مارع، الذي أفادان بشهادته:
»كنت يف املشفى عندما بدأ القصف قرابة الساعة العاشرة والنصف صباحاً، واستمر أكثر من ساعة ونصف، بعد 
القصف بقليل وردت إلينا 5 إصاابت كانت إصاابت جروح وكسور انجتة عن شظااي القذائف، بينها برت طرف، وبعد 
مرور 4 ساعات تقريباً وصل إىل املشفى السيد أمحد لطوف، وهو أحد الذين تضررت منازهلم من القصف، ظهرت 
عليه أعراض ضيق تنفس وامحرار يف العينني، ودماع، وسيالن أنفي، وامحرار يف اجللد، تبعته زوجته اليت بدت عليها 
أعراض تورم أجفان، وضيق تنفس وكذلك طفلته – 3 أعوام – كانت تعاين من غثيان وإقياء، أما طفله الذي يبلغ 

من العمر عدة أايم فكان يعاين من صعوبة يف التنفس، وأظهر فحص الصدر له وجود وزيز.
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علمت الحقاً أن السيد أمحد لطوف قد ظهرت عليه أعراض جلدية شديدة متثلت يف تقرحات وفقاعات ظهرت 
على مناطق يف جسمه يف اليوم التايل للقصف بعد نقله إىل أحد املشايف الرتكية.

بعد مرور 10 ساعات تقريباً، وصلتنا حالة أخرى لشاب كان يُعاين أيضاً من امحرار عينني، ودماع، وسيالن، وضيق 
يف التنفس. 

قمنا بتحويل بعض املصابني إىل املشايف يف تركيا نظراً لإلمكانيات الضعيفة لدينا فالكادر الطيب لدينا يقتصر على 
املمرضني واملسعفني.

على مدار مخسة أايم ظلت مشفى مارع تستقبل إصاابت ترواحت فيها األعراض بني اخلفيفة واملتوسطة، وقد سجلنا 
قرابة 85 مصاابً عاجلناهم بعالجات عرضية فقط«.

احلادثة الثانية: الثالاثء 1/ أيلول/ 2015، قرابة الساعة الثانية عشرة ظهراً، قام تنظيم داعش بقصف أحياء سكنية يف مدينة مارع 
بقرابة 40 قذيفة مدفعية وفوزديكا، من بينها قرابة 18 قذيفة حمملة بغازات سامة، تسبب القصف إبصابة ما اليقل عن 37 شخصاً، 

ظهرت عليهم أعراض تطابقت مع أعراض القصف األول حبسب ما سجلته الشبكة السورية حلقوق اإلنسان.
التقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد انصر، أحد شهود العيان من سكان احلي اجلنويب يف مدينة مارع:

»القصف كان مصدره قرى شرق املدينة اخلاضغة لسيطرة داعش، أكثر من 10 قذائف سقطت على احلي الذي 
أقطنه، وانتشرت بعدها رائحة واخزة وكريهة أشبه برائحة الصرف الصحي، مجيع املصابني الذين شاهدهتم كانت 
إصابتهم انجتة عن استنشاق املادة الكيميائية، وكانوا يُعانون من صعوبة يف التنفس وسيالن يف األنف، وامحرار 
يف العني مع سيالن يف الدمع، ومت نقلهم إىل مشفى احلرية امليداين مبساعدة فرق الدفاع املدين اليت قدمت هلم 

اإلسعافات األولية، وأعطتهم حقناً مضادة للتسمم.
»مل تنفجر مجيع القذائف اليت قصفها التنظيم، كما أن املادة اليت خرجت من القذائف كانت خمتلفة بني قذيفة 

وأخرى، فبعض القذائف انتشرت منها سوائل بلون أسود، وأخرى انتشر منها رماد بلون أخضر«.

   رابعاً: الصور واملرفقات:

صور تظهر بعض املصابني

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0S1FzdjRTcU1UVTQ/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0YTVlWFlXVG9wZ3c/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0VV82RGdXQW9NSlE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0cWEtcTg0SWdTaGc/view
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https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPbnc1ZlcxSEUzbUE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPT3NjdkU1cHVBeGM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPel94VzgzYUtxa3M/view
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   خامساً: االستنتاجات والتوصيات:  

لقد انتهك تنظيم داعش القانون الدويل اإلنساين عرب استخدامه سالحاً حمرماً دولياً، وهذا يُعترب جرمية حرب، كما انتهك قرارات جملس 
األمن اخلاصة هبذا الشأن، وإن استخدام غاز الكلور يُعترب انتهاكاً للقراري جملس األمن رقم 2118، و رقم 2209.

التوصيات:
إىل جملس األمن:

يتوجب على جملس األمن حتمل مسؤولياته يف حفظ األمن والسلم األهليني يف سورية؛ وال بد من تطبيق مبدأ محاية املدنيني من جرائم 
احلرب من قبل النظام السوري وتنظيم داعش، وإن استخفاف النظام السوري وتنظيم داعش بقرار جملس األمن 2118، والحقاً ابلقرار 

رقم 2209، ُيشكل فضيحة سياسية وإهانة فظيعة جمللس األمن.

إىل 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 18700 قناٍع واٍق، إضافة إىل معدات إلزالة آاثر التلوث الكيميائي.
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