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الثالاثء 16 شباط 2016

حمتوايت التقرير: 
أواًل: املقدمة.

اثنياً: امللخص التنفيذي.
اثلثاً: تفاصيل احلوادث.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.
شكر وعزاء.

جمدداً النظام السوري يستخدم الغازات السامة وخيرق قرارات جملس األمن رقم  
2118، و2209، و2235

»انعدام الضمان الروسي«

أواًل: المقدمة:
دمشق  الكيميائية يف غوطيت  لألسلحة  السوري  النظام  استخدام  بعد  روسيا  تعهدت 
وأن  الكيميائية  أسلحته  السوري كافة  النظام  يسلم  أبن   2013 آب/   /21 بتاريخ 
املتحدة  الوالايت  تراجعت  ذلك  على  وبناء  أخرى،  مرة  مطلقاً  استخدامها  يُعيد  ال 
األمريكية عن أتديب النظام السوري لتجاوزه اخلط األمحر الذي رمسه له السيد ابراك 
أوابما، وصدر قرار جملس األمن بتاريخ 27/ أيلول/ 2013، الذي نص على أنه: 
»يف حال عدم االمتثال يف املستقبل ألحكام القرار 2118، أن يفرض تدابري مبوجب 
النظام  أن  إىل  ُتشري  لدينا  الدالئل  املتحدة؛«، مجيع  األمم  ميثاق  من  السابع  الفصل 
السوري انتهك مراراً قرارات جملس األمن رقم 2118، مث القرار رقم 2209، مث القرار 
رقم 2235، ومل تتمكن روسيا من تنفيذ تعهدها أمام الوالايت املتحدة يف ردع النظام 
املتحدة  الوالايت  تفعل  السامة، ومن انحية أخرى مل  الغازات  السوري عن استخدام 
األمريكية شيئاً أمام تكرار استخدام الغازات السامة، وبناء على ذلك ال ُيكننا أن نثق 
أبي ضمان روسي حلل سياسي أو وقف إلطالق النار يف سوراي، إذا كانت قد فشلت 

فشاًل ذريعاً يف أمر اثنوي كضبط استخدام الغازات السامة.

عام  منذ  املستمرة  اليومية  املراقبة  عمليات  اإلنسان عرب  السورية حلقوق  الشبكة  تقوم 
2011 بتوثيق استخدام األسلحة الكيميائية وإصدار تقارير دورية إثر حدوث هجمات 
جديدة، وقد بلغ عدد التقارير السابقة 23 تقريراً خاصاً عن استخدام الغازات السامة، 
السوري  النظام  مجيعها كان  يف  وبعده،   2118 رقم   األمن  جملس  قرار  قبل  وذلك 
املستخدم الوحيد إىل أن انضم إليه تنظيم داعش يوم اجلمعة 21/ آب/ 2015 حني 

استخدم التنظيم الغازات السامة ضد مدينة مارع يف حلب.
وبعد أتسيس تنظيم داعش يف 9/ نيسان/ 2013 الحظنا أن استخدام النظام السوري 
للهجمات مبختلف أنواع األسلحة بقي مرتكزاً بشكل أكرب على املناطق اليت تسيطر 
عليها املعارضة، ويف جمال األسلحة الكيميائية نلحظ أن النظام السوري قام بـ 97% 
من اهلجمات على مناطق تسيطر عليها املعارضة، و%3 على مناطق ختضع لسطرية 

تنظيم داعش.
كما كانت حال معظم الدراسات السابقة، مل نتمكن يف كثري من احلاالت من زايرة 
مواقع احلوادث كافة، وال تتيح الظروف احلالية إمكانية أخذ عينات وإجراء فحوصات 
أطباء عاجلوا  عيان، وبشكل خاص على  اعتمدان على رواايت انجني، وشهود  فقد 

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.

http://www.sn4hr.org
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استخدام  على  موافقتهم  على  وحصلنا  املقابالت،  من  اهلدف  للشهود  شرحنا  وقد  املدين،  الدفاع  من  وعناصر  املصابني، 
املعلومات اليت يقدموهنا يف هذا التقرير، إضافة إىل معاينة الصور والفيديوهات اليت وردت إلينا من الناشطني احملليني املعتمدين 
لدينا، وحنتفظ بنسخ من مجيع مقاطع الفيديو والصور املذكورة يف هذا التقرير، ونزعم بعد حتليل كل ذلك أن هذه اهلجمات 

متت ابستخدام أسلحة كيميائية دون أن حندد ماهية املادة املستخدمة لصعوبة ذلك. 
ماورد يف هذا التقرير ُيثل احلد األدىن الذي متكنا من توثيقه من حجم وخطورة االنتهاكات اليت حصلت، كما ال يشمل 

احلديُث األبعاَد االجتماعية واالقتصادية والنفسية.

ثانيًا: الملخص التنفيذي:
يف هذا التقرير نقوم مبتابعة وحتديث التقارير السابقة، سوف نستعرض فيه 8 هجمات مل نسجلها يف تقاريران السابقة، ويُغطي 
التقرير املدة الواقعة بني السبت 1/ آب/ 2015 حىت اخلميس 31/ كانون األول/ 2015، وبعد إضافة هذه اخلروقات 
الثمانية اجلديدة لقرارات جملس األمن يصبح لدينا اجملموع الكلي 135 خرقاً للقرار رقم 2118 الصادر يف 27/ أيلول/ 2013، 

و66 خرقاً للقرار رقم 2209 الصادر يف 6/ آذار/ 2015 يتوزعون حبسب مرتكب االنتهاك إىل:
• القوات احلكومية 133 خرقاً للقرار رقم 2118، منهم 64 خرقاً للقرار رقم 2209.

تتوزع هذه اهلجمات حبسب توزعها على احملافظات إىل:
حمافظة إدلب: 40 حادثة.

حمافظة ريف دمشق: 32 حادثة.
حمافظة محاة: 20 حادثة.

حمافظة دمشق: 22 حادثة.
حمافظة حلب: 8 حوادث.
حمافظة محص: 4 حادثة. 
حمافظة درعا: 4 حوادث.

حمافظة دير الزور: 3 حوادث. 

• تنظيم داعش 2 خرقاً للقرار رقم 2118، ويف الوقت 
ذاته للقرار رقم 2209.

تسببت هذه اهلجمات مبقتل 87 شخصاً، يتوزعون إىل:
•   35 مدنياً، بينهم 19 طفاًل، و6 سيدات.

•  45 من مسلحي املعارضة. 
•  7 من أسرى القوات احلكومية.

إضافة إىل إصابة ما اليقل عن  1867 شخصاً.

استخدام  ألن  العسكريني  الضحااي  سجلنا  وقد 
األسلحة الكيميائية حمرم دولياً يف مجيع األحوال وال 

جيوز استخدامه يف العمليات القتالية أيضاً.

http://www.sn4hr.org
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ثالثًا: تفاصيل الحوادث الجديدة:
سنستعرض 8 هجمات كيميائية نفذهتا القوات احلكومية يف املدة الواقعة بني السبت 1/ آب/ 2015 حىت اخلميس 31/ 

كانون األول/ 2015:
1. مدينة داراي - ريف دمشق، األحد 9/ آب/ 2015

استهدفت القوات احلكومية اجلبهة الشمالية من مدينة داراي بعدة قذائف حمملة بغاز يُعتقد أنه سام، تسبب القصف إبصابة 
8 أشخاص من عناصر املعارضة املسلحة. 

2. مدينة داراي - ريف دمشق، اخلميس 13/ آب/ 2015
استهدفت القوات احلكومية اجلبهة الشمالية من مدينة داراي بقنابل حمملة بغاز يُعتقد أنه سام؛ تسبب القصف إبصابة 5 

أشخاص من عناصر املعارضة املسلحة. 

3. مدينة عربني - ريف دمشق، الثالاثء 11/ آب/ 2015
 استهدفت القوات احلكومية أحد األنفاق اليت تستخدمها قوات املعارضة بقنبلتني حمملتني بغاز سام؛ تسبب ذلك يف مقتل 

مسلح من املعارضة يُدعى أبو البهاء، وإصابة 6 آخرين.
عبادة عبد الرمحن إعالمي حملي يف مدينة عربني، أخرب الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إبفادته:

»قرابة الساعة احلادية عشر صباحاً استخدمت قوات النظام بقنبلتني حمملتني بغاز سام أحد األنفاق اليت 
يستخدمها الثوار من جهة إدارة املركبات، وصف يل أحد املقاتلني رائحة الغاز أبهنا تشبه رائحة الغاز املنزيل.
وصل إىل املشفى 5 مصابني، أخربين أحد األطباء أن أحد املقاتلني ويُدعى أبو البهاء كان يعاين من زرقة 
يف الوجه وضيق تنفس شديد ومل يستجب حملاولة اإلنعاش؛ ما أدى إىل وفاته، بينما وصل مصاب آخر حبالة 
هيجان شديدة وبوال ال إرداي، وتقبض حدقات مع خروج مفرزات من الفم، إضافة إىل أربع حاالت أخرى 
كانت إصابتهم خفيفة نسبياً، مجيع املصابني عوجلوا ابهليدروكرتزون وإبعطاء األوكسجني، وقد أخربين الطبيب 

أيضاً أن الغاز يف الغالب هو من جمموعة الفوسفور العضوي«. 

صور للمصابني

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0MkY1QkhPRjRHWE0/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0RmxiRlB4WXdINDQ/view


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 4

مقطع فيديو يُظهر إسعاف املصابني ابلغازات السامة يف أحد مشايف عربني امليدانية

 
4. مدينة الرسنت – محص، السبت 29/ آب/ 2015

اكتشفت القوات احلكومية نفقاً تستخدمه قوات املعارضة املسلحة، فزرعت لغماً أرضياً حمماًل بغاز سام،  تسبب بعد انفجاره 
مبقتل 5 من مسلحي املعارضة وإصابة ما ال يقل عن 36 شخصاً.

الدكتور حيىي الرستناوي مدير املشفى امليداين يف مدينة الرسنت، أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بروايته:

»وصل عدد املصابني إىل 35 حالة تراوحت حالتهم بني املتوسطة واخلطرية، إضافة إىل مقتل 5 أشخاص 
آخرين مجيعهم من عناصر كتائب اجليش احلر الذين كانوا داخل النفق، سحبت فرق الدفاع املدين جثتني 
فقط ومل تتمكن من سحب ابقي اجلثث بسبب انتشار الغاز بكثافة داخل النفق كما تعرض مخسة من عناصر 

الدفاع املدين حلاالت اختناق أثناء حماولتهم سحب املصابني واجلثث.
معظم األعراض كانت اختناق وضيق نفس وتضيق بسيط حبدقة العني، إضافة إىل حاالت ارتعاش ابلعضالت 
واختالجات وهلوسات، من امللفت أن عناصر الدفاع املدين الذين كانوا يلبسون بذالت واقية من الغازات 
وأقنعة تعرضوا لإلصابة أيضاً، كما تعرضت بذهلم الواقية للتمزق، عاجلنا املصابني عن طريق الغسل ابملياه، 
إضافة إىل الرتويبني واألوكسجني واهليد وكورتيزون. تعافت معظم احلاالت بعد عدة أايم من العالج وبقيت 

بعض اآلاثر على عدد قليل منهم لعدة أايم أخرى«.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/euR6ww0eoA4
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0cGtGWENRTmZhWk0/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0VDhYUHBzbnRVQk0/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0R1Nod0xpMks1VW8/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0eTk0aF9jQkY0Qms/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0NTBNZ3I3Nm5obzQ/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0NVkyUGVDWExYSXM/view


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 5

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد أبو وائل أحد سكان مدينة الرسنت، الذي أفادان بروايته:

»مسعنا عن استهداف النظام جلبهة جب األملس الواقعة ابلقرب من كتيبة اهلندسة التابعة للنظام ابلغازات 
السامة دون أن نعرف مصدر هذه الغازات، كان ذلك قرابة الساعة العاشرة صباحاً، بعد املتابعة للخرب علمنا 
أن مصدر الغازات كان ألغاماً أرضية زرعتها قوات النظام يف نفق قامت حبفره قوات اجليش احلر يف حماولة 

للوصول إىل كتيبة اهلندسة.
انفجر اللغم ابثنني من عناصر اجليش احلر يف حني تسببت الغازات مبقتل 5 منهم، وإصابة حنو 22 آخرين 
حباالت اختناق، وعندما حاول عناصر من الدفاع املدين سحب املصابني أصيب مخسة منهم حباالت اختناق 
أيضاً ابلرغم من أهنم كانوا يرتدون أقنعة واقية من الغازات. مت إسعاف املصابني إىل املشفى امليداين يف مدينة 
الرسنت، ومتت معاجلتهم هناك ومت سحب جثتني فقط من اجلثث ومل يتمكنوا من سحب ابقي اجلثث الثالثة 

الذين قتلوا«.

تواصلنا مع السيد حممد علي أيوب أحد قادة فصائل املعارضة املسلحة احمللية:

»وصلت قوات النظام إىل النفق وقامت حبفر حفرة بداخله وزرعت هبا مواد كيماوية سامة وقامت بتلغيم 
احلفرة اليت وضعت فيها الغازات وبكميات كبرية من املتفجرات، ومن مث قامت بتفجريها، ما أدى إىل انتشار 
الغاز داخل النفق الذي كان فيه عدد من عناصر الثوار؛ ما أدى إىل مقتل مخسة منهم، الذين كانوا األقرب 

إىل الغازات وإصابة عدد آخر من العناصر«.

5. مدينة حرستا، ريف دمشق اجلمعة 25/ أيلول/ 2015
املدينة،  اجلنوبية من  الشرقية  املسلحة يف اجلهة  املعارضة  اليت يستخدمها عناصر  األنفاق  القوات احلكومية أحد  استهدفت 
بقنبلتني حمملتني بغاز يُعتقد أنه سام؛ ما أدى إىل إصابة 8 أشخاص من مسلحي املعارضة أبعراض اختناق وصعوبة تنفس.

صورة تظهر أحد املصابني يف مدينة حرستا.

6. حي جوبر – دمشق، اإلثنني 26/ تشرين األول/ 2015
قصفت القوات احلكومية جبهة كراش يف حي جوبر بعدة قنابل حتتوي على غازات يُعتقد أهنا سامة ما أدى إىل إصابة 4 

أشخاص أبعراض اختناق.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد أبو عمر وهو أحد مسلحي املعارضة؛ الذي أفادان بروايته:

»كانت قوات النظام حتاول اقتحام احلي من جهة جبهة كراش ودارت بيننا وبينهم مواجهات مسلحة قبل أن 
تستخدم قنابل حمملة بغازات سامة ابلتزامن مع قصف كثيف بقذائف اهلاون واملدفعية.

هذه الغازات تسببت إبصابة 4 مقاتلني. بدت عليهم أعراض تضيق يف حدقة العني مع امحرار شديد فيها، 
إضافة لضيق ابلتنفس استمر مدة يومني.

تراجعت األعراض وبدأت ابلزوال، مت عالجهم بواسطة الرذاذ فقط لعدم توفر أدوية خاصة إبصاابت  التسمم 
ابلغازات السامة، من الصعب حتديد عدد القنابل اليت قام النظام، بضرهبا بسبب كثافة القصف«.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0LS1QcXk4SDdQdG8
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7. مدينة تلبيسة – محص، السبت 31/ تشرين األول/ 2015
قصفت مدفعية القوات احلكومية املتمركزة يف حاجز ملوك 3 قذائف حمملة بغازات يُعتقد أهنا سامة على احلي اجلنويب يف مدينة 

تلبيسة؛ ما أدى إىل مقتل 3 أشخاص وإصابة ما اليقل عن 32 آخرين أبعراض اختناق وضيق تنفس.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد فراس السيد وهو انشط إعالمي حملي يف املدينة، أفادان بروايته:

»بدأ ذلك اليوم بقصف من طائرات حربية ومدفعية النظام، كانت الساعة قرابة 11:00 ظهراً عندما سقطت 
بتصوير  امليداين وبدأت  املشفى  إىل  املدينة، توجهت  اجلنويب يف  احلي  قذائف حتمل غازات سامة على   3
املصابني، كان العدد كبرياً جداً، ما اليقل عن 40 شخصاً، وتراوحت إصاابهتم بني اخلفيفة إىل املتوسطة، 
أعراضهم متثلت بصعوبة يف التنفس ونقص األكسجة وهتيج شديد، بعضهم بدا عليه اخلمول وامليل للنوم، 
كان تفسري األطباء يف خصوص ذلك أن املادة قد تكون مثرية لألعصاب، مل يكن على املصابني أي رضوض 
أو كدمات وكل األعراض كانت تنفسية، واستشهد على إثرها 3 أشخاص، قال يل أحد املصابني إنه شاهد 

دخاانً كثيفاً خيرج من القذائف بعد سقوطها«.

مقطع فيديو ُيصور ازدحام املشفى امليداين ابملصابني جراء قصف يُعتقد أنه بغاز سام على مدينة تلبيسة حبمص يف 31/ 
تشرين األول/ 2015

مقطع فيديو يُظهر إسعاف أحد املصابني نتيجة القصف 

8. مدينة املعضمية - ريف دمشق، الثالاثء 22/ كانون األول/ 2015
قصفت القوات احلكومية املتمركزة يف مطار املزة العسكري صاروخني حمملني بغازات يُعتقد أهنا سامة  على املنطقة اجلنوبية يف 

مدينة املعضمية؛ ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص وإصابة ما اليقل عن 15 آخرين أبعراض ضيق تنفس ونفث دموي.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد داين قباين انشط إعالمي حملي يف مدينة املعضمية؛ الذي توجه إىل املشفى 

حيث مت إسعاف املصابني وأفادان بروايته:

»عندما وصلت إىل املشفى كان معظم املصابني يف حالة هذاين، كان بعضهم يصرخ )ال أريد أن أموت 
....( وبعض دقائق بدأ بعضهم ينزف من فمه وأنفه، مل أشاهد أي جروح أو خدوش على أجساد املصابني 

وكل األعراض كانت تنفسية.
علمت من خالل بعض املصابني بعد هتدئتهم أن القصف حصل بني الساعة السابعة والنصف والثامنة مساء 
بصاروخني من مطار املزة حمملني ابلغازات، وتبع ذلك قصف كثيف جداً ابلرباميل املتفجرة، حدث ذلك 
يف املنطقة اجلنوبية وهي منطقة سكنية لكن مت إخالؤها من سكاهنا منذ مدة نتيجة تعرضها للقصف بشكل 

مستمر.
أخربين أحد األطباء إنه يف اليوم التايل للقصف جاء إىل املشفى عدد من املصابني يُعانون من األعراض ذاهتا، 
لكن بشكل أقل، كما قال أن هذه األعراض تتشابه إىل حد بعيد مع األعراض اليت شوهدت على املصابني 

يوم جمزرة الكيماوي يف آب/ 2013«.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/ffmyBhG21U0
https://youtu.be/UlLPwTRc3jI
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احلاالت  عاين  الذي  التخصصي  الغوطة  نشر مشفى  وقد 
ضيق  عن  عبارة  واليت كانت  املصابني  ألعراض  توصيفاً 

تنفس، تقلصات عضلية وخروج زبد ُمدّمى من الفم. 

رابعًا: االستنتاجات والتوصيات:
لقد انتهكت القوات احلكومية القانون الدويل اإلنساين عرب استخدامها سالحاً حمرماً دولياً، وهذا يُعترب جرية حرب، كما 
انتهكت قرارات جملس األمن اخلاصة هبذا الشأن، كما أن جرية القتل ترقى إىل جرائم ضد اإلنسانية حبسب املادة السابعة 
من ميثاق روما األساسي، فهي ومنذ آذار/ 2011 منهجية وواسعة النطاق أيضاً، وإن استخدام غاز الكلور يُعترب انتهاكاً 
بعدم  تقتضي  اليت   ،2013 أيلول/   /14 بتاريخ  السورية  اليت وقعتها احلكومة  معاً، ولالتفاقية  2118 و2209  للقرارين 

استخدام الغازات السامة وتدمريها.

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 اتفاقية 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 رقم 2118 والحقاً ابلقرار رقم 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.
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.

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

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0WDZTWmRRSEFURU0/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0aDZGVW1aRUxBQ3c/view

