تسجيل  5مرات الستخدام النظام
السوري األسلحة الكيميائية بعد حادثة
خان شيخون
مجيع اهلجمات يف دمشق والغوطة الشرقية

اإلثنين  14آب 2017
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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،تأسست نهاية حزيران 2011

وهي منظمة مستقلة ،غير حكومية ،غير ربحية ،معتمدة من قبل األمم

المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

المحتوى:

أوالً :املقدمة.

ثانياً :هجمات كيميائية يف دمشق وريفها.

ثالثاً :االستنتاجات والتوصيات.

أوالً :المقدمة:

يف  /29حزيـران 2017 /أصــدرت منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة تقريرهــا حــول هجــوم خــان شــيخون الكيميائــي ،الــذي
أكــدت فيــه اســتخدام غــاز الســارين يف  /4نيســان 2017 /دون أن تُســنِ َد املســؤولية إىل أيــة جهــة ،وبــات أمــر التَّحقيــق
مبســؤولية ارتــكاب هــذا اهلجــوم علــى عاتــق آليــة التحقيــق املشــرك الــي انبثقــت عــن ق ـرار جملــس األمــن رقــم  2235الصــادر
يف  /7آب.2015 /
وعلــى الرغــم مــن قصـ ِ
ـف اإلدارة األمريكيــة املطـ َـار العســكري الــذي خرجــت منــه الطائـرات الــي قصفــت مدينــة خــان شــيخون،
إال َّ
أن النظــام الســوري مل يتوقــف عــن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف هجمــات أصغــر ال ُتلِّــف عــدداً واســعاً مــن الضحايــا

ـجل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا اليقــل عــن 5
واجلرحــى قــد ُي ـرِج صنَّــاع الق ـرار ويدفعهــم إىل التَّحــرك .سـ َّ

هجمــات بالغــازات الســامة ،معظمهــا اســتخدم فيهــا قنابــل يدويــة ُم َّملــة بغــاز نعتقــد أنــه الكلــور ،ذلــك يف إطــار التَّقــدم

العســكري علــى جبهــات يســعى النظــام الســوري النت ـزاع الســيطرة عليهــا مــن فصائــل املعارضــة املســلحة.

وحبســب قرابة  27تقريراً موســعاً أو موجزاً أصدرهتا الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان بلغت حصيلة اهلجمات اليت نفَّذها النظام
الســوري بالغازات الســامة منذ آذار 2011 /حىت  /31متوز 2017 /ما اليقل عن  207هجمة تتوزع على النحو التايل:
 oما اليقل عن  33هجمة قبل قرار جملس األمن  2118الصادر يف  /27أيلول2013 /
تضمنت:
 174oهجمة بعد قرار جملس األمن َّ ،2118

•  105هجمة بعد قرار جملس األمن رقم  2209الصادر يف  /6آذار2015 /
•  49هجمة بعد قرار جملس األمن رقم  2235الصادر يف  /7آب2015 /
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تسببت هذه اهلجمات مجيعها يف مقتل ما اليقل عن  1420شخصاً ،يتوزعون إىل:

•  1356مدنياً ،بينهم  186طفالً ،و 244سيدة (أنثى بالغة)
•  57من مقاتلي املعارضة املسلحة.

•  7أسرى من قوات النظام السوري كانوا يف أحد سجون املعارضة.
وإصابة ما اليقل عن  6672شخصاً.
يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:
ـاوز النظــام الســوري مجيــع اخلطــوط احلمـراء ،والتحذيـرات الــي وجهتهــا اإلدارات األمريكيــة ،احلاليــة ،وبشــكل
“جتـ َ

أسـوأ يف اإلدارة الســابقة ،وجتاهــل حتذيـرات الرئيــس الفرنســي ،وخــرق قـرارات جملــس األمــن كافــة علــى الرغــم مــن
أهنــا تُشــر إىل البنــد الســابعَّ ،
ردع حاسـ ٍم وجــدي هلــذه االنتهــاكات ،ســوف يــؤدي بــدون
وإن العجــز جمــدداً عــن ٍ
أدىن شــك إىل مزيــد مــن التمــادي والغطرســة”.

المنهجية:
خــال عمليــات املراقبــة املســتمرة للح ـوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ،وعــر شــبكة عالقــات
واســعة مــع عشـرات املصــادر املتنوعــة مــن خــال تراكــم عالقــات ممتــدة منــذ بدايــات عملنــا حــى اآلن ،فعندمــا تردنــا أو نُشــاهد

عــر شــبكة اإلنرتنــت ووســائل اإلعــام أخبــاراً عــن انتهــاك نقــوم مبتابعــة اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيانــات ،ويف بعــض
األحيــان َّ
متكــن الباحــث مــن زيــارة موقــع احلــدث بأســرع وقــت ممكــن ،لكــن هــذا نــادراً مــا حيــدث؛ نظـراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة

جــداً ،ولكثــرة احلـوادث اليوميــة ،وأيضـاً اإلمكانــات البشـرية واملاديــة ،وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة ،وبالتــايل درجــة

تصنيفهــا ،وغالبـاً مــا نقــوم يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت باالعتمــاد علــى شــهادات ناجــن تعرضـوا

ـاه َد أو صـ َّـور هــذا االنتهــاك ،إضافــة
ـدر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة ،وبدرجــة ثانيــة َمـ ْـن شـ َ
لالنتهــاك مباشــرة؛ حيــث حنــاول قـ َ

إىل حتليــل املـواد املتوفــرة يف مصــادر مفتوحــة كشــبكة اإلنرتنــت ،ووســائط اإلعــام ،وثالثـاً عــر احلديــث مــع كـوادر طبيــة قامــت

بعــاج املصابــن ،مث تقيِّيــم األعـراض ،وأيضـاً حماولــة التَّعــرف علــى تفاصيــل املوقــع اجلغـرايف ودرجــة احلـرارة ،وســرعة واجتــاه الريــاح.

حيتوي هذا التقرير على  6شــهادات عرب حديث مباشــر مع الشــهود ،وليســت مأخوذة من مصادر مفتوحة ،وقد شــرحنا للشــهود
اهلــدف مــن املقابــات ،وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُقدِّموهنــا يف هــذا التقريــر دو َن أن نُقــدِّم أو نعــرض
تذكــر االنتهــاك ،ومتَّ منــح ضمـ ٍ
عليهــم أيــة حوافــز ،كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيبهــم معانــاة ُّ
ـان بعــدم كشــف
ُ

ـاد واألضـر َار االجتماعيــة واالقتصاديــة والنفســية.
هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار .ال يشــمل التقريــر األبعـ َ
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أظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّهــا ناشــطون بعــد اهلجمــات مبــدة قصــرة ،مصابــن يُعانــون مــن أعـراض اختنــاق وصعوبــة يف التَّنفــس،
وتشـ ُّـوش الرؤيــة ،و َوَهـ ٍن يف العضــات ،كمــا أظهــرت صــور أخــرى أعراضـاً أُخــرى كتضيُّـ ِـق حدقــي العيَنــن وامحـرار يف العينــن مــع
حرقــة ،ومجيــع ذلــك يتفــاوت حبســب القــرب والبعــد عــن املــادة الكيميائيــة ،وكميــة التَّعـ ِ
ـرض هلــا ،وقــد حاولنــا احلصــول علــى شــظايا
لألســلحة املســتخدمة لكنهــا مل تصلنــا حــى اآلن ،كمــا مل نتمكــن مــن أخــذ عينــات دم مــن املصابــن وحتليلهــا.
كمــا قــد اســتعنَّا مبوقــع  https://www.wunderground.comلتقديــر حالــة األحـوال اجلويــة مــن درجــة احلـرارة وســرعة
الرياح يف املواقع اليت شهدت اهلجمات الكيميائية ؛ ونظراً لعدم توفر بيانات ُمتاحة خبصوص أحياء دمشق ومناطق الغوطة الشرقية

حيث املواقع اليت حصلت فيها اهلجمات تقع يف حميطها.
بشكل ُم َّ
فصل؛ فقد متَّ اعتماد حالة األحوال اجلوبة ملدينة دمشق؛ ُ

ثانياً :هجمات كيميائية في دمشق وريفها:

صعــدت قـوات النظــام الســوري مــن عملياهتــا العســكرية يف حــي جوبــر وبلــدات الغوطــة الشــرقية
منــذ منتصــف حزيـرانَّ 2017 /

لفصــل حــي جوبــر عــن بلــدة عــن ترمــا يف حماولــة للســيطرة علــى احلــي واســتنزاف ُمقدراتــه وحتطيــم مـوارده ،وفــرض تســوية جديــدة

ـهده متكــرراً.
تُفضــي إىل تشـريد ســاكنيه يف ســيناريو بــات مشـ ُ
ســجلنا مــا اليقــل عــن  4هجمــات باألســلحة الكيميائيــة علــى جبهــات حــي جوبــر وبلــدات زملــكا وعــن ترمــا منــذ منتصــف
حزيران 2017 /حىت  /31متوز2017 /؛ تسببت يف إصابة ما اليقل عن  27شخصاً ُمعظمهم من مقاتلي املعارضة املسلحة.
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تفاصيل الحوادث:

 - 1حي جوبر  -دمشق ،الخميس  /22حزيران2017 /
بني الســاعة  13:30و  14:00اســتخدمت قوات النظام الســوري عدة قنابل يدوية ُم َّملة بغاز ســام على جبهة قطاع طيبة

مشال حي جوبر شــرق مدينة دمشــق؛ ما أدى إىل إصابة  5من مقاتلي املعارضة املســلحة ،وإعالمياً واحداً،
وحبســب موقــع  wundergroundفقــد كان متوســط درجــة احلـرارة يــوم  /22حزيـران يف حميــط مدينــة دمشــق  23درجــة
مئويــة ،أمــا ســرعةُ الريــاح فقــد جتــاوزت  17كيلومـراً /ســاعة.
تواصلنــا مــع الســيد حممــد أبــو اليمــان 1وهــو ناشــط إعالمــي يف مكتــب جوبــر اإلعالمــي –جمموعــة إعالميــة يف حــي جوبــر–
تعر ِضهــم لغــازات ســامة“ :وصفــوا
وأخربنــا أنــه تلقــى خـراً مــن املقاتلــن علــى اخلطــوط األماميــة يف جبهـ ٍـة مشـ َ
ـال حــي جوبــر عــن ُّ
لــي رائحــة الغــاز بأنهــا تشــبه الكلــور أو روح الخــل ،ووصفــوا لــي مــا أصابهــم مــن اختنــاق ودوار ،وضيــق تنفــس ،ومنهــم

مــن فـََقـ َد توازنــه ،ومــن بيــن المصابيــن اإلعالمــي دحــام المـزاوي ،الــذي تعـ َّـرض بعــد استنشــاقه للغــازات إلــى قذيفــة دبابــة

تسـبَّبت فــي إصابتــه”
قــال أبــو اليمــان َّ
وفســر
أن اإلصابــات كانــت خفيفــة ومتـَّـت معاجلتهــم بـ ِّ
ـرش أجســادهم باملــاء فقــط علــى اخلطــوط اخللفيــة للجبهــةَّ ،
ذلــك بـ َّ
ـأن حركــة الريــاح العكســية ســامهت يف تقليــل تركيــز الغــاز يف املنطقــة املســتهدفة.
توجــه إىل منطقــة اهلجــوم بُعيــد حدوثــه“ :شــاهدت خمســة مقاتليــن مــن الــذي
قــال لنــا عبــد املنعــم عيســى  2وهــو إعالمــي حملــي َّ

تعرضــوا لــه ســابقاً ،كانــت األع ـراض عبــارة عــن
تعرضــوا للغــازات الســامة أكــدوا لــي أنــه كان غــاز الكلــور؛ ألنهــم قــد َّ
َّ
ضيــق ُّ
تنفـ ٍ
ـس وســعال ،وتــم إســعافهم فــي الخطــوط الخلفيــة باســتخدام المــاء دون الحاجــة إلــى نقلهــم إلــى النقطــة الطبيــة”

أن اهلجــوم حصــل بعــد الســاعة الواحــدة والنِّصــف ظهـراً .وبينمــا َّ
َّ
أكــد كلٌّ مــن عبــد املنعــم وأبــو اليمــان َّ
أكــد عبــد املنعــم اســتخدام

قوات النظام الســوري للقنابل اليدوية قال أبو اليمان أنه ال يســتطيع اجلزم بنوع الســاح بســبب شــدة القصف الذي اســتهدف
املنطقــة؛ حيــث قــال َّ
ـدم يف جبهــة طيبــة.
أن مــا اليقــل عــن ســبع دبابــات كانــت حتــاول التَّقـ َ
 - 2بلدة زملكا – ريف دمشق ،األحد  /2تموز2017 /
قرابــة الســاعة  01:35اســتخدمت قـوات النظــام الســوري قنابــل يدويــة ُم َّملــة بغــاز ســام علــى اجلبهــة الغربيــة مــن بلــدة زملــكا يف

غوطــة دمشــق الشــرقية؛ مــا أدى إىل إصابــة مــا اليقــل عــن  9مــن مقاتلــي املعارضــة املســلحة بأعـراض اختنــاق وســعال.

وقــد بلــغ متوســط درجــة احل ـرارة يف حميــط مدينــة دمشــق يف ذلــك اليــوم  32درجــة مئويــة ،يف حــن بلغــت ســرعة الريــاح 6
كيلوم ـراً /الســاعة.
1تواصلنا معه عرب حساب صفحة مكتب جوبر اإلعالمي على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف  /23حزيران2017 /
2تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف  /23حزيران2017 /
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نــور آدم  3ناشــط إعالمــي حملــي يف مركــز دمشــق اإلعالمــي ،قــال لنــا أنــه زار موقــع اهلجــوم وميَّــز رائح ـةً تُشــبه رائحــة م ـواد
التنظيــف ورائحــة الكلــور“ :بمجـ َّـرد وصولــي بــدأت دموعــي بالســيالن وتأثَّــرت بالرائحــة وظهــرت علـ َّـي أع ـراض اختنــاق
وضيــق فــي التَّنفــس ،أخبرنــي أحــد الثــوار المصابيــن َّ
أن النظــام ألقــى عليهــم قنابــل يدويــة تحــوي غــازاً ســاماً بعــد منتصــف

وتمــت معالجــة أعراضهــم باألوكســجين وغســل أجســادهم بالمــاء”.
الليــلَّ ،

أحد ُمصايب اهلجوم الكيماوي الذي نفَّذه النظام السوري يف بلدة زملكا 2017 /7 /2

يُظهــر مقطــع مصــور بثَّــه ناشــط إعالمــي حملــي جمموع ـةً مــن املصابــن يف مشــفى ميــداين قــال َّإنــم أُصيب ـوا بغــازات ســامة بعــد

اســتهداف البلــدة بقنابــل حتمــل الكلــور

 - 3بلدة عين ترما – ريف دمشق ،الخميس  /6تموز2017 /
قرابــة الســاعة  09:20اســتخدمت قـوات النظــام الســوري قنابــل يدويــة ُم َّملــة بغــاز ســام علــى نقطــة عســكرية تتبــع للمعارضــة

املســلحة غــرب بلــدة عــن ترمــا شــرق العاصمــة دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة مــا اليقــل عــن  8مقاتلــن اســتدعت إصابــة اثنــن
منهــم نقلَهــم إىل نقطــة طبيــة يف حــي جوبــر ،عــاىن املصابــون مــن أعـراض اختنــاق وغثيــان وســعال.

بلغ متوسط درجة احلرارة يف حميط مدينة دمشق يف ذلك اليوم  31درجة مئوية ،بينما بلغت سرعة الرياح  21كيلومرتاً /الساعة.

3تواصلنا معه عرب تطبيق واتساب يف  /3متوز2017 /
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تواصلنــا مــع أبــو حممــد  4وهــو مســؤول إعالمــي ،يعمــل يف النقطــة الطبيــة حلــي جوبــر ،وقــال لنــا أن مصابَــن اثنَــن متَّ إســعافهم

الســاعة التاســعة والنصــف صباح ـاً،
إىل النُّقطــة الطبيَّــة حيــث يعمــل“ :أخــرين املصابَــان اللــذان وصــا إىل النقطــة الطبيَّــة حنــو َّ
َّ
أن قنابــل ُمملــة بغــازات ســامة اســتهدفت جتمعـاً هلــم غــرب بلــدة عــن ترمــا مــن جهــة حمطــة وقــود ســنبل علــى املتحلــق اجلنــويب،

وحرقــة يف العينــن وختريــش
ووصفـوا الرائحــة بأهنــا تُشــبه مـواد التَّنظيــف ،ظهــرت عليهــم أعـراض ضيــق يف التَّنفــس وســعال وغثيــان ُ

موســعات قصبيــة ودعمـوا تن ُفســهم بقنــاع األوكســجني”.
يف اجملــرى التَّنفســي ،قــام األطبــاء بإعطائهــم ِّ

َّزودنــا أبــو حممــد مبقطــع مصــور صـ َّـوره داخــل نقطــة اإلســعاف يُظهـُـر ُمســعفاً يتحــدَّث عــن احلــاالت الــي اســتقبلوها وعــن األعـراض
الــي ظهــرت عليهــم كمــا يُظهــر الفيديــو املصابـَـن وهــم َّ
يتلقــون اإلســعافات األوليــة

ُمصاب بالغازات السامة يف بلدة عني ترما بعد هجوم نفَّذه النظام السوري 2017 /7 /6

 - 4بلدة عين ترما – ريف دمشق ،الجمعة  /14تموز2017 /
قرابــة الســاعة  11:00اســتخدمت قـوات النظــام الســوري قنابــل يدويــة ُمملــة بغــاز ســام علــى خطــوط اجلبهــة الغربيــة يف بلــدة عــن

وصف
ترما يف الغوطة الشـرقية بريف دمشــق؛ ما أدى إىل إصابة  4من مقاتلي فيلق الرمحن وهو أحد فصائل املعارضة املســلحةَ .
لنــا األطبــاء الذيــن عاينـوا املصابــن أعراضـاً متثَّلــت باالختنــاق وختريــش الطــرق التَّنفســية ،فيمــا عــاىن ُمصــاب مــن حدقــة دبوســية.
وبلغ متوسط درجة حرارة حميط مدينة دمشق يوم  /14متوز  30درجة مئوية ،أما سرعة الرياح فقد بلغت  14كيلومرتاً /الساعة.
 4عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف  /6متوز2017 /
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الطبيــب عبــادة  5يعمــل يف نقطــة طبيــة يف حــي جوبــر شــرق بلــدة عــن ترمــا ،عايـ َـن املصابــن بعــد إســعافهم إىل حــي جوبــر ،قــال

للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان“ :تــم إســعاف ثالثــة مصابيــن إلــى جوبــر ،اثنــان منهــم كانــت أعراضهمــا خفيفــة ،تخريش في

ـاب الثالــث عانــى مــن عــدم اســتجابة الحدقــة (حدقــة دبوســية) وهــو مــا
الجهــاز التَّنفســي ،وحرقــة فــي العينيــن ،لكـ َّـن المصـ َ
لــم أشــهدهُ ســابقاً إال فــي حادثــة اســتهداف الغوطــة بغــاز الســارين عــام  ،2013لكــن ال يُمكننــي الجــزم باســتخدام الســارين
باألمس”

إن مصابـاً وصــف لــه رائحــة الغــاز بأهنــا شــبيهة بغــاز الكلــور ،بينمــا مل يسـ ِ
ـتطع املصابــان اآلخـران متييِّــز رائحــة
َ
وقــال الطبيــب عبــادة َّ ُ
ُمعيَّنــة ،لكنَّهــم َّ
ـث منهــا غــاز أبيــض ،وقــال َّ
أن عــاج املصابــن بــدأ بغســل وجوههــم
أكــدوا اســتهدافهم بقنابــل يدويــة صغــرة انبعـ َ
باملــاء ،ودعــم التَّنفــس عــر قنــاع األوكســجني ،وسـ ِ
ـحب املفــرزات مــن الســبيل التَّنفســي.
6
ـتطعت تمييــز رائحــة كلــور واضحــة
حتدَّثنــا مــع أبــو مالــك وهــو طبيــب آخــر يعمــل أيضـاً يف النُّقطــة الطبيــة يف حــي جوبــر“ :اسـ ُ

جــداً ،كانــت تفــوح مــن مالبــس أحــد المصابيــن ،بينمــا لــم يُجمــع باقــي المصابيــن علــى اســتهدافهم بالكلور”
اض خمتلفــة مــن طفــح جلــدي
قــال أبــو مالــك أنـَّـه عايــن مصابـَـن اثنَــن قــال َّأنمــا أُصيبــا يف اهلجــوم ذاتــه ،لكــن ظهــرت عليهــم أعـر ٌ

عنــد العُنــق ودوار ،وامحـرار يف العينــن ،وحدقــة دبوســية ،وقــال“ :إ ّن هذيــن المصابَيــن لــم يســتطيعوا تمييــز أيــة رائحــة غريبــة
مــن القنابــل التــي انفجــرت قربهــم”.

حدقــة دبوســية لرجــل مصــاب يف اهلجــوم الكيمــاوي الــذي َّنفــذه النظــام
الســوري يف بلــدة عــن ترمــا 2017 /7 /14

 5تواصلنا معه عرب تطبيق واتساب يف  /15متوز2017 /
 6تواصلنا معه عرب تطبيق واتساب يف  /14متوز2017 /
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أحد مصايب اهلجوم الكيماوي ،الذي نفَّذه النِّظام السوري يف بلدة عني ترما 2017 /7 /14

ثالثاً :االستنتاجات والتوصيات:

شــكلت مجيــع هــذه املعلومــات مؤش ـراً َّ
أن هنــاك اســتخداماً ُمتم ـاً مل ـواد كيميائيــة ســامة ،وبالتــايل يكــون النظــام الســوري قــد

انتهــك عــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف ،الــذي حيظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة مهمــا
ـك “اتفاقية حظر األســلحة الكيميائية” اليت صادقت عليها احلكومة الســورية يف
كانت الظروف ،وثانياً خرق مبا ال يقبل الشـ َّ

أيلول ،2013 /اليت تقتضي بعدم اســتخدام الغازات الســامة وتدمريها ،وثالثاً مجيع قرارات جملس األمن ذات الصلة وبشــكل

خاص  2118عام  ،2013و 2209عام  ،2015و 2235عام  ،2015كما أن استخدام األسلحة الكيميائية يُشكل
جرميــة حــرب وفقـاً مليثــاق رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة.
كمــا َّ
أن اتفاقيــة األســلحة الكيميائيــة الــي صادقــت عليهــا احلكومــة الروســية ،متنــع بشــكل قاطــع أي نــوع مــن املســاعدة أو
التشــجيع علــى املســامهة يف أي نشــاط حمظــور علــى أي دولــة طــرف ،ولقــد أظهــرت عــدة أدلــة تــورط الق ـوات الروســية بتقــدمي
مســاندة متهيديــة ،والحقــة ،لق ـوات النظــام الســوري.
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التوصيات:

إلى مجلس األمن:

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

علــى األعضــاء األربعــة الدائمــن الضغــط علــى احلكومــة الروســية لوقــف دعمهــا للنظــام الســوري الــذي يســتخدم األســلحة
الصــدد.
الكيميائيــة ،وكشــف تورطهــا يف هــذا َّ
إلى الحكومة الروسية:
التَّوقــف عــن اســتخدام الفيتــو هبــدف محايــة النظــام الســوري املتــورط بارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم احلــرب ،وباســتخدام
األســلحة الكيميائية.
التوقف عن منع إحالة امللف يف سوريا للمحكمة اجلنائية الدولية.
إلى لجنة التحقيق الدولية:
على جلنة التحقيق الدولية مباشرة التحقيق يف هذه احلوادث ،ويف حوادث القصف اليت سبقتها واليت تلتها ،وحتديد املتورطني فيها.
إلى مجلس حقوق اإلنسان:
يتوجب على جملس حقوق اإلنسان تسليط الضوء بشكل أكرب على استخدام النظام السوري لألسلحة الكيميائية.
إلى االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية:
دعــم اآلليــة الدوليــة احملايــدة املنشــأة بقـرار اجلمعيــة العامــة رقــم  71/248الصــادر يف  /21كانــون األول 2016 /وفتــح حماكــم
الــدول احملليــة الــي لديهــا مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة ،ومالحقــة جرائــم احلــرب املرتكبــة يف ســوريا.
إلى دول أصدقاء الشعب السوري:
املعرضــة للقصــف بالغــازات الســامة (يف ظــل عجــز جملــس األمــن عــن إيقــاف اهلجمــات) بأقنعــة واقيــة ،وتُقــدِّر الشــبكة
تزويــد املناطــق َّ
قناع و ٍاق ،إضافة إىل معدات إلزالة آثار التلوث الكيميائي.
السورية حلقوق اإلنسان احتياجات تلك املناطق مبا اليقل عن  20ألف ٍ

شكر وعزاء

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