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اخلميس 8 أيلول 2016

النظام السوري يستخدم األسلحة الكيميائية جمدداً ويُهني جملس األمن الدويل للمرة 137
137 استخداماً لألسلحة الكيميائية بعَد قرار جملس األمن الدويل 2118

بيـــــــــــــان

يوم الثالاثء 6/ أيلول/ 2016 قرابة الساعة الواحدة والنصف مساء ألقت املروحيات احلكومية برمياًل حمماًل بغازات سامة قُرَب صيدلية 
“وفاء خرسة” يف حي السكري مبدينة حلب، حيث وثَّقنا مقتَل شخص واحد إثر ذلك وهو “حممد عبد الكرمي عفيفة”، وإصابة ما 

اليقل عن 80 شخصاً أبعراض اختناق وضيق يف التنفس.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع عدد من أهايل احلي ممن شهدوا حادثة القصف وأصيب بعضهم بضيق تنفس، أخربوان عن 
أعراض شاهدوها على بقية املصابني كاختناق وامحرار يف العينني ورجفان يف األطراف، وهو ما أكدته الصور والفيديوهات اليت وردتنا، 

وحنتفظ بنسخها األصلية.

إبضافة هجوم حي السكري إىل جمموع خروقات جملس األمن اليت رصدانها يف تقاريران السابقة، وآخرها يف تقرير “139 خرقاً لقرار 
جملس األمن ومازال اجملرم منتصرًا” ُيصبح جمموع اخلروق اليت ارتكبتها القوات احلكومية للقرار 2118 الصادر يف 27/ أيلول/ 2013 

ما اليقل عن 137 خرقاً من بينهم 68 خرقاً للقرار 2209 الصادر يف 6/ آذار/ 2015 

هذا اهلجوم يُثبت للمرة املليون أن النظام السوري اليكرتث مبجلس األمن الدويل والبلجنة التحقيق الدولية، وال بلجنة نزع األسلحة 
وال  األمحر،  أوابما  ابراك  األمريكي  الرئيس  والخبط  اإلنسان،  حلقوق  الدويل  ابلقانون  وال  اإلنساين،  الدويل  ابلقانون  وال  الكيميائية، 
ابلتعهدات الروسية الضامنة لعدم تكرار استخدام النظام السوري لألسلحة الكيميائية، وقد حتوَّل منذ عام 2011 إىل نظام إجرامي 

يستخدم كافة إمكانيات وأموال الدولة لقتل وتدمري الشعب والدولة السورية هبدف البقاء يف سلطة احلكم مهما كلَّف األمر.

جيب على اجملتمع الدويل وجملس األمن إيقاف مهزلة جتاوزات النظام السوري اليت تفوقت على كثري من األنظمة املارقة يف العصر احلديث، 
فيما عدا ذلك فإن كل ماجرى منذ عام 2011 وحىت اآلن يُفَهُم أنه ضوء أخضر، بل ومعرفة اتمة أن النظام السوري سوف يقوم بكل 

هذه اجلرائم بعد اندالع االنتفاضة الشعبية.

مقطع فيديو يظهر موقع القصف يف حي السكري ويظهر فيه بعض املصابني أثناء إسعافهم من قبل فرق الدفاع املدين 

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
https://www.youtube.com/watch?v=NC399y6F1wE&feature=youtu.be
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صور تظهر اسطواانت حمملة بغاز سام ألقتها طائرة مروحية حكومية على حي السكري يف 6/ أيلول/ 2016

صور تظهر بعض املصابني بعد هجوم ابألسلحة الكيمائية على حي السكري 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SnkyUEhWZ1JHc28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WjNIZFR4MF9zajg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UkNyaHhzZXJMTEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0R3FyWnQzT0tIeUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eVVwT3gyY0JSMU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dTZCcVJXYU9lWU0/view

