


الشبكة السورية حلقوق اإلنسان منظمة حقوقية، مستقلة، غري حكومية وغري رحبية، ال تتبىن أي أيديولوجيا. 
هتدف إىل توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي والدفاع عن حقوق اإلنسان السوري أمام احملافل واجلهات 

الدولية، أتسست يف حزيران/ يونيو 2011م، ويضم فريقها 27 عضواً من الباحثني والناشطني املدافعني عن 
حقوق اإلنسان منتشرين يف سورية ودول اجلوار، وتلتزم يف عملها بكافة املعايري والعهود واملواثيق العاملية املتعلقة 
حبقوق اإلنسان والصادرة عن األمم املتحدة، تعمل بشكل رئيس على توثيق االنتهاكات اليت حتصل يف سورية 

من قبل مجيع األطراف، هبدف ضمان حقوق الضحااي وفضح مرتكيب االنتهاكات كخطوة أوىل حنو حماسبتهم، 
ُتصدر قائمة أببرز االنتهاكات اليومية، ومثانية تقارير إحصائية شهرية، وتقارير سنوية يف املناسبات احلقوقية 

العاملية، كما ُتصدر تقريراً سنوايً شاماًل جلميع االنتهاكات احلاصلة يف سورية، إضافة إىل دراسات وتقارير خاصة 
تتناول مواضيع ختصصية واستثنائية، تُعترب واحدة من أهم وأبرز املصادر يف مجيع الدراسات الصادرة عن األمم 
املتحدة و اخلاصة ابإلحصائيات التحليلية لضحااي النزاع يف سوراي. كما تتمتع تقارير وأحباث الشبكة السورية 

حلقوق اإلنسان بدرجة عالية من املوثوقية لدى عدد واسع من وكاالت األنباء العربية والعاملية واملنظمات احلقوقية 
اإلقليمية والدولية.
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ضمــن سلســلة حتديثــات اهلجمــات املزعومــة الســتخدام الغــازات الســامة ضــد أبنــاء اجملتمــع الســوري تقــوم الشــبكة الســورية حلقــوق 
اإلنســان إبصــدار تقاريــر دوريــة، ويف ظــل الذكــرى الســنوية الثانيــة جملــزرة الغوطــة الــيت ارتكبــت بتاريــخ 21/ آب/2013، ويف 
ظــل صــدور قــرار جديــد مــن جملــس األمــن 2235 يقتضــي حتديــد اجلنــاة، نصــدر هــذا التقريــر ومنيــز فيــه بــني اســتخدام القــوات 

احلكوميــة للغــازات الســامة مابــني قبــل قــرار جملــس األمــن 2118 ومــا بعــده، حيــث يعتــرب مبثابــة نقطــة عــالم مفصيلــة.

على الرغم من أن جلنة التحقيق الدولية املســتقلة قد أشــارت يف تقريرها الثامن إىل أن: »مثة أســباب معقولة لالعتقاد أن عوامل 
كيميائيــة، وعلــى األرجــح غــاز الكلــور، قــد اســُتخدمت يف كفــر زيتــا والتمانعــة وتلمنــس يف مثانيــة حــوادث يف غضــون 10 أايم يف 
نيســان/ أبريل.وهنــاك أيضــاً أســباب معقولــة لالعتقــاد أن مروحيــات حكوميــة كانــت حتلّــق فــوق تلــك املناطــق ألقــت تلــك العوامــل 
يف براميــل متفجــرة«، وابلتــايل حــددت املســؤول عــن تلــك اهلجمــات، مــن انحيــة أخــرى فــإن بعثــة تقصــي احلقائــق الــيت عينتهــا 
منظمــة حظــر األســلحة الكيماويــة، قــد أكــدت يف أيلــول/ 2014 أن الكلــور اســتخدم كســالح علــى حنــو ممنهــج ومتكــرر يف 
3 قــرى مشــال ســوراي، لكنهــا مل تقــم بتحديــد املســؤول عنــه، وحنــن يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان كمنظمــة حقوقيــة ســورية 
وطنيــة مســتقلة نشــري إىل أننــا ســجلنا حــى اآلن 125 خرقــاً لقــرار جملــس األمــن 2118، بينهــم 56 خرقــاً للقــرار 2209 مــن 
خــالل هجمــات نفذهتــا القــوات احلكوميــة، كل ذلــك حيــدث يف ظــل أتكيــد قــرارات جملــس األمــن 2118 و2209 علــى 
أن »يف حــال عــدم االمتثــال يف املســتقبل ألحــكام القــرار 2118، أن يفــرض تدابــري مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم 

املتحــدة؛« لكــن شــيئامل حيــدث ومــازال عــدم االمتثــال مســتمراً.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

»هنــاك العديــد مــن األدلــة واملؤشــرات الــي ُتــدد بشــكل واضــح أن اجلهــة املســؤولة عــن اهلجمــات هــي القــوات 
احلكوميــة الــي متتلــك ســاح الطــران، والــي متتلــك القــدرات واآلليــات واملخــزون الســتخدام الغــازات الســامة، 
وابلتــايل فــإن القــرار 2235 فيــه نــوع مــن املماطلــة وإعطــاء مهــل إضافيــة للمجرمــن، بينمــا تقابــل القــوات 

احلكوميــة مجيــع القــرارات مبزيــد مــن اإلهانــة واخلــرق دون أي اكــراث يُذكــر حــى اآلن«.

كمــا أنــه لــدى املقارنــة املســتمرة بــني خمتلــف التقاريــر الــيت تصدرهــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جنــد أن املناطــق الــيت ختضــع 
لســيطرة املعارضــة املســلحة يتــم اســتهدافها بنســبة تــراوح مــا بــني 90 - 98 % مقارنــة مــع املناطــق اخلاضــة لســيطرة تنظيــم 
داعــش، وهنــا يف تقريــر الغــازات الســامة جنــد أن 97 % مــن احلــوادث اســتخدمت فيهــا القــوات احلكوميــة الغــازات الســامة علــى 
مناطــق خاضعــة لســيطرة املعارضــة املســلحة، مقابــل 3 % مــن احلــوادث يف املناطــق الــيت يســيطر عليهــا تنظيــم داعــش )يف مناطــق 

ديــر الــزور ومحــص(.

واهلدف الرئيس من وراء ذلك تدمري وختريب إمكانية إنشــاء أي ســلطة بديلة عن النظام الســوري يف مناطق املعارضة املســلحة، 
مقابــل الســماح النســيب إلمكانيــة ذلــك لــدى تنظيــم داعــش، وذلــك لتقــدمي داعــش كبديــل عــن نظــام األســد.

كمــا كانــت حــال معظــم الدراســات الســابقة، مل نتمكــن يف كثــري مــن احلــاالت مــن زايرة مواقــع احلــوادث كافــة، وال تتيــح الظــروف 
احلاليــة إمكانيــة أخــذ عينــات وإجــراء فحوصــات فقــد اعتمــدان علــى رواايت انجــني، وشــهود عيــان، وبشــكل خــاص علــى أطبــاء 
عاجلــوا املصابــني، وعناصــر مــن الدفــاع املــدين، إضافــة إىل معاينــة الصــور والفيديوهــات الــيت وردت إلينــا مــن الناشــطني احملليــني 

املعتمديــن لدينــا.

أوالً: المقدمة والمنهجية:
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بلــغ عــدد مــرات اســتخدام القــوات احلكوميــة للغــازات الســامة منــذ أول اســتخدام هلــا، يف 23/ كانــون األول/ 2012 يف حــي 
البياضــة حبمــص حــى الســبت 8/ آب/ 2015 حبســب أرشــيف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 158 مــرة.

تسببت هذه احلوداث ابستخدام الغازات السامة مبقتل 1279 شخصاً اختناقاً يتوزعون إىل: 
1229 مدنياً، بينهم 180 طفاًل، و235 سيدة. 

43 من مسلحي املعارضة. 
7 أسرى من القوات احلكومية. 

وإصابة ما ال يقل عن 12050 شخصاً.

تتوزع حوادث القصف بن ما قبل صدور قرار جملس األمن 2118 وما بعده على النحو التايل:
- ألف: قبل قرار جملس األمن 2118:

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 33 حادثــة الســتخدام الغــازات الســامة يف املــدة الواقعــة بــني 23/ كانــون األول/ 
2012 حــى اجلمعــة 27/ أيلــول/ 2013 يتوزعــون حبســب احملافظــات:

حمافظة ريف دمشق: 20 حادثة.
حمافظة دمشق: 6 حوادث.
حمافظة حلب: 3 حوادث. 
حمافظة محص: 3 حوادث. 

حمافظة إدلب: 1 حادثة.

- ابء: بعد صدور قرار جملس األمن 2118:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 125 خرقــاً لقــرار جملــس األمــن 2118 منــذ صــدوره يــوم اجلمعــة 27/ أيلــول/ 2013 
حــى حلظــة إعــداد التقريــر، مــن بينهــم 56 خرقــاً لقــرار جملــس األمــن 2209 الصــادر بتاريــخ 6/ آذار/ 2015 يتوزعــون حبســب 

احملافظات:
حمافظة إدلب: 40 حادثة.

حمافظة ريف دمشق: 27 حادثة.
حمافظة محاة: 20 حادثة.

حمافظة دمشق: 21 حادثة.
حمافظة حلب: 8 حوادث.
حمافظة محص: 2 حادثة. 
حمافظة درعا: 4 حوادث.

حمافظة دير الزور: 3 حوادث. 

أوالً: الملخص التنفيذي
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أصــدرت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تقريــراً بعنــوان »يف انتظــار هجــوم الغوطــة الثــاين« بتاريــخ 19/ نيســان/ 2015، ويف 
هــذا التقريــر نقــوم بتوثيــق احلــوادث الــيت حصلــت منــذ ذلــك التاريــخ حــى اآلن – مجيــع التقاريــر الســابقة يف املرفقــات-، والــيت 

بلغــت 41 هجمــة مزعومــة بغــازات ســامة، يتوزعــون حبســب احملافظــات إىل:
حمافظة إدلب: 26 حادثة.
حمافظة دمشق: 5 حوادث.

حمافظة ريف دمشق: 2 حادثة.
حمافظة محاة: 2 حادثة.

حمافظة دير الزور: 2 حادثة.
حمافظة محص: 2 حادثة. 
حمافظة حلب: 1 حادثة. 

حمافظة درعا: 1 حادثة.

محافظة إدلب:
- قصف قرية كرسعة الثااثء 28/ نيسان/ 2015

ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية حمملة بغاز الكلور على قرية كرسعة؛ تسبب القصف إبصابة 12 شخصاً. 

- قصف مدينة سراقب:
تعرضت للقصف 3 مرات:

االستهداف األول: األربعاء 29/ نيسان/ 2015
ألقــى الطــريان املروحــي احلكومــي قنبلتــني برميليتــني حمملتــني بغــاز الكلــور، ســقطت إحدامهــا علــى منطقــة خاليــة مــن الســكان، 

وســقطت األخــرى علــى أحــد املنــازل، مــا تســبب بدمــار يف املنــزل وإصابــة قرابــة 15 شــخصاً.

االستهداف الثاين: السبت 2/ أاير/ 2015:
ألقــى الطــريان املروحــي احلكومــي قنبلتــني برميليتــني حمملتــني بغــاز الكلــور علــى احلــي الشــرقي والشــمايل مــن املدينــة، تســبب ذلــك 

إبصابــة قرابــة 70 شــخصاً، بينهــم نســاء وأطفــال.

حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد ليث وهو أحد عناصر الدفاع املدين: 

»كان القصــف فجــراً قرابــة الســاعة الثالثــة صباحــاً حيــث مت اســتهداف األحيــاء الشــرقية والشــمالية بربميلــني حمملــني 
ابلكلــور، توجهــت مــع ابقــي عناصــر الدفــاع املــدين إلســعاف األهــايل، كانــت أعــداد املصابــني كبــرية، قرابــة 75 

شــخصاً، بينهــم عــدد كبــري مــن النســاء واألطفــال.
ترواحــت اإلصــاابت بــني خفيفــة ومتوســطة واألعــراض كانــت عبــارة عــن حرقــة يف احلنجــرة والعينــني وســعال شــديد 

حمــرض علــى اإلقيــاء وضيــق تنفــس«. 

مقطع فيديو يظهر عدداً من األطفال املصابني. 

ثالثاً: تفاصيل لحوادث جديدة:

http://sn4hr.org/arabic/2015/04/19/3937/
https://youtu.be/MRk0TRM1Lg8
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االستهداف الثالث: اإلثنن 8/ حزيران/ 2015
ألقــى الطــريان املروحــي احلكومــي قنبلــة برميليــة حمملــة بغــاز الكلــور علــى احلــي الشــرقي مــن مدينــة ســراقب؛ تســبب القصــف إبصابــة 

5 أشخاص )3 أطفال وسيداتن(. 

قصف قرية النرب السبت 2/ أاير/ 2015 
ألقــى الطــريان املروحــي احلكومــي قنبلــة برميليــة حمملــة بغــاز الكلــور علــى أحــد املنــازل يف قريــة النــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل أب 

وابنــه - أمحــد مصطفــى حــاج علــي، وابنــه الرضيــع مصطفــى حــاج علــي-، وإصابــة 10 مدنيــني.
مقطع فيديو يظهر الطفل مصطفى احلاج علي. 

قصف قرية إبلن يف جبل الزاوية، األحد 3/ أاير/ 2015
ألقــى الطــريان املروحــي احلكومــي قرابــة الســاعة الثالثــة صباحــاً قنبلــة برميليــة حمملــة بغــاز الكلــور؛ مــا تســبب إبصابــة 12 مدنيــاً 

حبــاالت اختنــاق خفيفــة.

صورة تظهر طفلة مصابة حبالة اختناق - إبلن- جبل الزاوية - إدلب

https://www.youtube.com/watch?v=Ahl-eHebnyk&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOeHFOOFRCc2lHWkE/view?usp=sharing


Syrian Network for Human Rights      الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

الغازات السامة يف سوراي... خروق بالحدود

2015 -8 -19

8

قصف قرية كفر بطيخ اخلميس 7/ أاير/ 2015
ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية حمملة بغاز الكلور على قرية كفر بطيخ، تسبب ذلك إبصابة 9 أشخاص.

قصف بلدة اجلانودية اخلميس 7/ أاير/ 2015 
ألقــى الطــريان املروحــي احلكومــي قنبلتــني برميليتــني حمملتــني بغــاز الكلــور، مــا تســبب إبصابــة 12 شــخصاً، مت نقلهــم إىل مشــفى 

دركــوش، حبســب مــا أفــادان بذلــك بعــض األهــايل.

قصف قرية كنصفرة: تعرضت للقصف ثاث مرات. 
االستهداف األول: األربعاء 29/ نيسان/ 2014

ألقــى الطــريان املروحــي قنبلــة برميليــة حمملــة بغــاز الكلــور علــى قريــة كنصفــرة، تســبب القصــف إبصابــة 10 أشــخاص حبــاالت 
اختنــاق.

االستهداف الثاين: األحد 3/ أاير/ 2015
ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية حمملة بغاز الكلور، تسبب القصف إبصابة 4 أشخاص حباالت اختناق.

االستهداف الثالث: اإلثنن 8/ حزيران/ 2015
ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية حمملة بغاز الكلور، تسبب القصف إبصابة 3 أشخاص.

صورة تظهر خملفات القنابل الربميلية. 

https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEORmJmYVJEd2R3WXc/view?usp=sharing
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قصف قرية جوزف: تعرضت للقصف مرتن: 
االستهداف األول: األحد 3/ أاير/ 2015

ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية حمملة بغاز الكلور على ساحة قرية جوزف؛ ما أدى إىل إصابة شخصني.
االستهداف الثاين: اجلمعة 29/ أاير/ 2015 

ألقــى الطــريان املروحــي احلكومــي قنبلــة برميليــة حمملــة بغــاز الكلــور علــى مقربــة مــن قريــة جــوزف،مل نســجل وقــوع إصــاابت بســبب 
عــدم تواجــد مدنيــني يف املنطقــة.

قصف قرية مشمشان: تعرضت للقصف أربع مرات: 
االستهداف األول: يوم اجلمعة 15/ أاير/ 2015

ألقــى الطــريان املروحــي احلكومــي قنبلــة برميليــة حمملــة بغــاز الكلــور علــى قريــة مشمشــان يف ريــف جســر الشــغور، مــا أدى إىل مقتــل 
ســيدة وابنتها، وإصابة 30 مدنياً حباالت اختناق بســيطة.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع الناشط احمللي حممد خضري، الذي أفادان بروايته حول احلادثة:
»قرابــة الســاعة الثالثــة فجــراً قامــت مروحيــات النظــام إبلقــاء برميــل حيــوي علــى غــاز الكلــور يف وســط قريــة مشمشــان بريــف جســر 
الشــغور الشــرقي، أدى ذلك إىل إصابة 30 شــخصاً مدنياً، مت إســعافهم إىل النقاط الطبية القريبة، كانت حالة معظهم خفيفة، 
حــاالت ســعال وحرقــة واختنــاق خفيــف، مت التعامــل معهــا مــن قبــل فــرق اإلســعاف والدفــاع املــدين ابســتثناء حالتــني، ســيدة يف 

العقــد الرابــع مــن العمــر تدعــى فطيــم حممــد شــيخ خليــل، وطفلتهــا الرضيعــة، واللتــان توفيتــا الحقــاً بعــد يومــني مــن اإلصابــة«.
مقطع فيديو يظهر املصابني.

االستهداف الثاين: األحد 17/ أاير/ 2015
ألقــى الطــريان املروحــي احلكومــي قنبلــة برميليــة حمملــة ابلكلــور علــى قريــة مشمشــان ابلتزامــن مــع قصــف قريــة الكســن بقنبلــة برميليــة 

أخرى؛ ما أدى إىل إصابة 43 شخصاً حباالت اختناق يف كال القريتني.

االستهداف الثالث: الثااثء 19/ أاير/ 2015 
ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية حمملة ابلكلور على قرية مشمشان، ما أدى إىل إصابة قرابة 21 شخصاً. 

االستهداف الرابع: األحد 7/ حزيران/ 2015 
ألقــى الطــريان املروحــي احلكومــي قنبلــة برميليــة حمملــة ابلكلــور علــى قريــة مشمشــان ابلتزامــن مــع اســتهدافه قريــة الكســن بقنبلــة 

برميليــة حمملــة ابلكلــور؛ مــا أدى إىل إصابــة 9 أشــخاص.

قصف قرية الشغور، الثااثء 19/ أاير/ 2015 
ألقــى الطــريان املروحــي احلكومــي قنبلــة برميليــة حمملــة بغــاز الكلــور علــى قريــة الشــغور يف ريــف جســر الشــغور، مــا أدى إىل إصابــة 

36 شــخصاً حبــاالت اختنــاق.

https://www.youtube.com/watch?v=u4nADXs6mNQ
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قصف قرية البشرية: تعرضت للقصف أربع مرات: 
االستهداف األول: الثااثء 19/ أاير/ 2015

ألقــى الطــريان املروحــي احلكومــي قنبلــة برميليــة حمملــة بغــاز الكلــور علــى قريــة البشــريية مــا أدى إىل إصابــة 7 أشــخاص حبــاالت 
اختنــاق.

االستهداف الثاين: اإلثنن 25/ أاير/ 2015
ألقــى الطــريان املروحــي احلكومــي قنبلــة برميليــة حمملــة بغــاز الكلــور علــى قريــة البشــريية، مــا أدى إىل إصابــة 6 أشــخاص حبــاالت 

اختنــاق.

االستهداف الثالث: الثااثء 2/ حزيران/ 2015
ألقــى الطــريان املروحــي احلكومــي قنبلــة برميليــة حمملــة بغــاز الكلــور علــى قريــة البشــريية، مــا أدى إىل إصابــة قرابــة 9 أشــخاص 

حبــاالت اختنــاق.

االستهداف الرابع: الثااثء 9/ حزيران/ 2015 
ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية حمملة بغاز الكلور على القرية، ما أدى إىل إصابة 6 أشخاص حباالت اختناق.

قصف قرية الكسنت:
االستهداف األول: األحد 17/ أاير/ 2015 

ألقــى الطــريان املروحــي احلكومــي قنبلــة برميليــة حمملــة بغــاز الكلــور علــى القريــة ابلتزامــن مــع اســتهدافه قريــة مشمشــان بقنبلــة برميليــة 
مماثلة؛ ما أدى إىل إصابة 43 شــخصاً حباالت اختناق يف كال القريتني. 

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع الناشط احمللي حممد خضري، الذي أفادان بروايته عن احلادثة:

»بعــد منتصــف ليــل يــوم األحــد، قرابــة الســاعة الثانيــة والنصــف أغــار الطــريان املروحــي التابــع للنظــام الســوري علــى 
ريــف جســر الشــغور الشــرقي، وقــام إبلقــاء برميلــني علــى كل مــن قريــيت الكســن ومشمشــان حيــواين علــى غــاز الكلــور، 
انتشــرت رائحــة الغــاز يف القريتــني، أســرعت ســيارات الدفــاع املــدين وفــرق اإلســعاف املوجــودة يف املنطقــة ابلتوجــه 
للمــكان إلســعاف املصابــني، كان هنــاك 40 إصابــة يف كل مــن القريتــني تراوحــت شــدهتا بــني اخلفيفــة واملتوســطة، 
حــاالت حرقــة ابلعيــون وغثيــان وإقيــاء، مت نقــل اإلصــاابت األكثــر خطــورة إىل النقــاط الطبيــة ملعاجلتهــا ومراقبتهــا، كمــا 

مت التعامــل مــع احلــاالت اخلفيفــة مباشــرة يف مــكان إصابتهــم«.
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االستهداف الثاين: األحد 7/ حزيران/ 2015
ألقــى الطــريان املروحــي احلكومــي قنبلــة برميليــة حمملــة بغــاز الكلــور علــى القريــة ابلتزامــن مــع اســتهدافه قريــة مشمشــان بقنبلــة برميليــة 

مماثلة، ما أدى إىل إصابة 5 أشــخاص. 

قصف قرية سفوهن: الثااثء 9/ حزيران/ 2015
ألقــى الطــريان املروحــي احلكومــي قرابــة الســاعة الرابعــة والنصــف صباحــاً قنبلتــني برميليتــني حتــواين غــاز الكلــور الســام، أدى ذلــك 

إىل إصابــة 9 أشــخاص حبــاالت اختنــاق، مت إســعافهم إىل املشــايف امليدانيــة.

بلدة التمانعة: األربعاء 17/ حزيران/ 2015
ألقى الطريان املروحي قنبلة برميلية حتتوي على أسطواانت لغاز الكلور إال أهنامل تنفجر.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع الناشط احمللي عبد القادر البكري، وقدم شهادته عن احلادثة:

»فجــر يــوم األربعــاء، قرابــة الســاعة الرابعــة والنصــف حلقــت مروحيــات النظــام فــوق بلــدة التمانعــة وألقــت برميــاًل ســقط 
علــى أحــد املنــازل وســط البلــدة، لكنــه مل ينفجــر، توقعنــا أنــه حممــل بغــاز الكلــور فكثــرياً مــن األحيــان ال تنفجــر هــذه 
الرباميــل، ذهبنــا إىل مــكان ســقوط الربميــل، وبعــد تفقــد الربميــل يف مــكان ســقوطه تبــني أنــه حيــوي علــى أســطواانت 

لغــاز الكلــور، لكنهــا حلســن احلــظ مل تنفجــر«.

 

صورة تظهر بقااي قنبلة برميلية.

https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ZVI1MUM1eUtTenc
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باء: محافظة ريف دمشق: 
مدينة حرستا: الثااثء 21/ متوز/ 2015

اســتهدفت القــوات احلكوميــة أحــد األنفــاق الــيت تســتخدمها قــوات املعارضــة الســورية بقنبلتــني حمملتــني بغــاز الكلــور، مــا أدى إىل 
مقتــل شــخصني مــن قــوات املعارضــة املســلحة، وإصابــة 5 أشــخاص آخريــن حبــاالت اختنــاق. 

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع الناشط احمللي آرام الدوماين، الذي أفادان بروايته:

»قرابــة الســاعة اخلامســة إال ربــع عصــراً قامــت قــوات النظــام الســوري بتفجــري نفــق قــرب منطقــة الكــوع أثنــاء حفــره مــن 
قبــل الثــوار، تــال ذلــك إلقــاء قنابــل تشــبه القنابــل املســيلة للدمــوع، وكانــت حمملــة بغــاز الكلــور. الطبيــب يف املشــفى 
امليــداين أخــربين أن اإلصــاابت كان بســيطة وهــي عبــارة عــن حــاالت اختنــاق عوجلــت وبقيــت حتــت الســيطرة، كمــا 

استشــهد إثــر ذلــك شــخصان«.

فيديو يُظهر اإلصاابت جراء استنشاق الغازات السامة.
  

أمساء الضحااي:
حممد التالوي.
عبدو التكله.

زملكا: اإلثنن 27/ متوز/ 2015
قصفــت القــوات احلكوميــة قرابــة الســاعة اخلامســة فجــراً عــدة صواريــخ مــن نــوع فيــل حمملــة بغــاز الكلــور، ســقط معظمهــا علــى حــي 

جوبر، أحد الصواريخ ســقط على أطراف مدينة زملكا؛ تســبب ذلك إبصابة 5 أشــخاص حباالت اختناق.

جيم: محافظة حماة: 
قرية احلواش: األحد 26/ نيسان/ 2015 

ألقــى الطــريان املروحــي احلكومــي قنبلــة برميليــة حمملــة بغــاز الكلــور، وســط قريــة احلــواش يف ســهل الغــاب يف ريــف محــاة الغــريب، مــا 
أدى إىل إصابــة 10 أشــخاص حبــاالت اختنــاق وإقيــاء، قــام األهــايل إبســعافهم إىل املشــايف امليدانيــة. 

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع الناشط احمللي السيد زكراي عطية مراسل وكالة أنباء العاصي، وقد أفادان بروايته:
»قرابــة الســاعة احلاديــة عشــر مــن ليــل أمــس، قامــت مروحيــة اتبعــة للنظــام إبلقــاء برميــل حيــوي علــى غــاز الكلــور وســط 
قريــة احلــواش، توجهــت مــع مســعف ميــداين إىل موقــع الربميــل، فأصيــب املســعف امليــداين حبالــة اختنــاق، ومت إخراجــه 
مباشــرة مــن املوقــع، بينمــا شــعرت أان حبرقــة يف عيــين، بعــد ربــع ســاعة كان الغــاز قــد انتشــر يف اجلهــة الغربيــة للقريــة 
مــع اجتــاه الــرايح، مــا أدى إىل إصابــة 10 أشــخاص، مت إســعافهم إىل املشــايف امليدانيــة، بعضهــم قــد أصيــب حبــاالت 

اختنــاق مــع إقيــاء«. 
مقطع فيديو يظهر شاابً مصاابً؛ نتيجة استنشاق غاز الكلور. 

مقطع فيديو يظهر أحد املصابني حبالة اختناق؛ نتيجة استنشاق غاز الكلور.  

https://www.youtube.com/watch?v=UPrFiQBnpuU&feature=youtu.be
http://youtu.be/DIkc9uykuoc
http://youtu.be/hsROM2CY2Wc
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بلدة قسطون: اخلميس 30/ نيسان/ 2015
ألقــى الطــريان املروحــي احلكومــي قنبلــة برميليــة حمملــة بغــاز الكلــور علــى بلــدة قســطون؛ تســبب ذلــك إبصابــة 5 أشــخاص حبــاالت 

اختنــاق خفيفــة وظهــرت عليهــم أعــراض صعوبــة التنفــس.

محافظة دمشق:
حي جوبر:

استهدفت القوات احلكومية حي جوبر مخس مرات ابلغازات السامة:

االستهداف األول: األحد 3/ أاير/ 2015
قرابــة الســاعة 11 ليــاًل، ألقــت القــوات احلكوميــة املتمركــزة علــى أطــراف حــي جوبــر قنابــل يدويــة حمملــة بغــاز الكلــور داخــل نفــق 
تســتخدمه قــوات املعارضــة املســلحة، وذلــك بعــد قيــام القــوات احلكوميــة بتفجــريه قبــل ذلــك، تســببت تلــك القنابــل إبصابــة 8 

أشــخاص أبعــراض تنفســية وحــاالت اختنــاق.

االستهداف الثاين: السبت 13/ حزيران/ 2015
استهدفت القوات احلكومية جبهة املناشر يف حي جوبر بعدة قنابل غازية يدوية؛ ما أدى إىل إصابة 8 أشخاص من مسلحي 

املعارضة حباالت اختناق خفيفة.

االستهداف الثالث: اإلثنن 27/ متوز/ 2015 
قرابــة الســاعة اخلامســة فجــراً، اســتهدفت القــوات احلكوميــة حــي جوبــر بقرابــة 7 صواريــخ مــن نــوع »فيــل« حمملــة بغــاز الكلــور؛ 

تســبب القصــف إبصابــة قرابــة 27 شــخصاً، نصفهــم مــن النســاء واألطفــال.

متكنــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن التحــدث مــع الدكتــور أبــو عبــاس، الــذي يعمــل يف املشــفى امليــداين حلــي جوبــر، 
وأفــادان بشــهادته:

»القصــف اســتهدف جوبــر بشــكل رئيــس، وســقطت بعــض الصواريــخ علــى مناطــق يف الغوطــة الشــرقية مثــل: عــني ترمــا 
وزملــكا، اإلصــاابت ترواحــت بــني املتوســطة واخلفيفــة، وردتنــا 4 حــاالت لطفلــني وشــابني إىل املشــفى الــذي أعمــل 
فيــه، كان وضعهــم مســتقراً واألعــراض تشــبه أعــراض الربــو احلــاد، ومّت اســتعمال رذاذ البيكربــوانت للعــالج، وكانــت 

نتائجــه جيــدة«.

مقطع فيديو يظهر جمموعة من املصابني يف املشفى امليداين. 

http://youtu.be/AGdRzibZrss
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االستهداف الرابع: اخلميس 30/ متوز/ 2015
اســتهدفت القــوات احلكوميــة إحــدى جبهــات االشــتباك مــع فصائــل املعارضــة املســلحة بقنابــل يدويــة حمملــة بغــاز الكلــور؛ تســبب 

ذلــك إبصابــة 15 شــخصاً.

االستهداف اخلامس: اخلميس 6/ آب/ 2015
اســتهدفت القــوات احلكوميــة جبهــة عارفــة بعــدة قنابــل يدويــة حمملــة بغــاز ســام مل تســتطع الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حتديــد 

نوعــه، مــا أدى إىل مقتــل شــخص واحــد مــن مســلحي املعارضــة، وإصابــة 10 آخريــن أبعــراض إغمــاء وضيــق تنفــس. 

محافظة حمص:
بلدة السخنة: السبت 16/ أاير/ 2015

ألقــى الطــريان املروحــي احلكومــي قنبلــة برميليــة حمملــة بغــاز الكلــور علــى بلــدة الســخنة يف ريــف محــص الشــرقي اخلاضعــة لســيطرة 
تنظيــم داعــش منــذ بدايــة أاير/ 2015، تســبب ذلــك إبصابــة 5 أشــخاص حبــاالت اختنــاق خفيفــة.

تواصل خالد املنجد عضو الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف حمافظة محص مع أهايل املنطقة ووصل إىل التايل:

»قرابة الســاعة السادســة مســاء قصفت مروحية حكومية برمياًل حمماًل بغاز الكلور وســط الســاحة العامة للبلدة، نتج 
عــن القصــف إصابــة 5 مدنيــني حبــاالت اختنــاق، مت نقلهــم علــى الفــور إىل مستشــفى مدينــة الرقــة اخلاضعــة لســيطرة 
داعــش، ومت إجــراء اإلســعافات الالزمــة هلــم، أكــد الطبيــب الــذي عايــن احلــاالت أن املصابــني قــد استنشــقوا هــواء ملــواثً 

بغــاز الكلــور«.

مدينة تدمر: اجلمعة 22/ أاير/ 2015
ألقــى الطــريان املروحــي احلكومــي قنبلتــني برميليتــني حمملتــني بغــاز الكلــور علــى حميــط القلعــة األثريــة وفــرع األمــن العســكري يف مدينــة 
تدمــر الــيت ســيطر عليهــا تنظيــم داعــش يــوم األربعــاء 13/ أاير/ 2015، تســبب القصــف يف إصابــة 3 أشــخاص بينهــم طفــل 

إصــاابت خفيفــة، متــت معاجلتهــا يف عيــادة أحــد أطبــاء املدينــة.
خالــد املنجــد عضــو الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف حمافظــة محــص متكــن مــن زايرة املنقطــة، وعايــن احلادثــة واإلصــاابت 

بنفســه:

»حــدث القصــف قرابــة الســاعة الرابعــة عصــراً قــرب القلعــة، وانتشــر بعدهــا دخــان أبيــض اللــون مائــل إىل األصفــر، 
ورائحــة غريبــة، اجتهــت مــع بعــض األهــايل إىل مــكان ســقوط الربميــل، شــاهدت 3 أشــخاص بينهــم طفــل قــرب املوقــع، 

مت إســعافهم إىل عيــادة قريبــة وأخــربين الطبيــب أن األعــراض تتوافــق مــع أعــراض اإلصابــة بغــاز الكلــور«.
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محافظة دير الزور:
حي الشيخ ايسن: األحد 8/ متوز/ 2015

اســتهدفت القــوات احلكوميــة املتمركــزة علــى اجلبــل حــي الشــيخ ايســني اخلاضــع لســيطرة تنظيــم داعــش بصاروخــني حمملــني بغــاز 
يعتقــد أنــه غــاز الكلــور، ســقط أحدهــا ابلقــرب مــن أحــد األبنيــة الســكنية؛ تســبب ذلــك مبقتــل 5 مدنيــني مــن عائلــة واحــدة، 

بينهــم 3 أطفــال وإصابــة قرابــة 23 شــخصاً. 

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع الناشط احمللي سامر، الذي كان موجوداً يف املشفى عند إسعاف املصابني:

»كنــت يف مشــفى فارمكــس عندمــا بــدأت اإلصــاابت تتوافــد إىل املشــفى، وصــل رجــل وســيدة و3 أطفــال،مل يكــن 
هنــاك آاثر للدمــاء أو إصــاابت تــدل علــى قصــف، لكــن وجوههــم كانــت مزرقــة، بعــد نصــف ســاعة وصــل إىل املشــفى 

علــى األقــل 23 مصــاابً، معظمهــم مــن النســاء واألطفــال، احتــاج معظمهــم للمنفســة.
بعــد قرابــة الســاعة توجهــت إىل مــكان ســقوط الصاروخــني،مل يكــن هنــاك آاثر دمــار كبــرية ومل أجــد حــى شــظااي 
للصاروخني، والحظت وجود مادة محراء يف مكان ســقوطهما، وشــعرت حينها بضيق تنفس شــديد اســتدعى عوديت 

للمشــفى، حيــث وضعــوين علــى املنفســة ريثمــا حتســنت حالــيت.
أغلــب املصابــني الذيــن تعرضــوا حلــاالت اختنــاق بغــاز الكلــور غــادروا املشــفى بعــد عــدة ســاعات، وبعضهــم اآلخــر 
غــادر يف اليــوم التــايل بعــد حتســن وضعهــم،مل أســتطع توثيــق حــاالت املصابــني ألن عناصــر تنظيــم الدولــة منعــوين مــن 

التصويــر«. 

صور مكان سقوط الصواريخ.

حي احلويقة: األحد 8/ متوز/ 2015
قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة للقــوات احلكوميــة حــي احلويقــة بصــاروخ حممــل بغــاز الكلــور، ســقط علــى منطقــة اشــتباك بــني 

القــوات احلكوميــة وتنظيــم داعــش، ومل ينتــج عــن القصــف أيــة إصــاابت يف صفــوف املدنيــني.

صور مكان سقوط الصواريخ.

https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6U0Ywc3puU2lPYnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6U0Ywc3puU2lPYnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6N2lrYTExaXkwSjA/view?usp=sharing
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محافظة حلب:
مقر البحوث العلمية: الثااثء 7/ متوز/ 2015 

ألقــى الطــريان املروحــي احلكومــي قنبلتــني برميليتــني حمملتــني بغــاز -يُعتقــد أنــه غــاز الكلــور- علــى مقــر البحــوث العلميــة غــرب 
حــي حلــب اجلديــدة، الواقــع حتــت ســيطرة املعارضــة املســلحة، تســبب القصــف إبصابــة قرابــة 27 شــخصاً مــن مســلحي املعارضــة 

حبــاالت اختنــاق، إضافــة إىل أعــراض الغثيــان واإلقيــاء.
مقطع فيديو يظهر أحد املصابني نتيجة استنشاق الغاز. 

محافظة درعا: 
قرية كفر مشس: اجلمعة 1/ أاير/ 2015

ألقــى الطــريان املروحــي احلكومــي قنبلــة برميليــة حمملــة بغــاز الكلــور علــى قريــة كفــر مشــس يف درعــا، مل نســجل أيــة إصــاابت بــني 
صفــوف املدنيــني. 

حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع الناشط احمللي حممود كنعان، الذي أفادان بشهادته:

»يف يــوم اجلمعــة، قرابــة الســاعة الرابعــة عصــراً، ألقــى الطــريان املروحــي عــدة براميــل متفجــرة علــى قريــة كفــر مشــس بريــف 
درعــا، كان هنــاك اشــتباكات بــني فصائــل املعارضــة وجيــش النظــام، وكان مــن بــني مــا تعرضــت لــه القريــة مــن أنــواع 
قصــف قــوات النظــام هلــا، برميــل حيــوي علــى غــاز الكلــور، حيــث شــاهدت مروحيــة تقــوم إبلقائــه علــى أطــراف القريــة، 
وانتشــرت رائحــة خفيفــة لغــاز الكلــور، لكــن بفضــل هللا كانــت حركــة الــرايح خفيفــة؛ األمــر الــذي مل جيعــل الغــاز ينتشــر 
يف مناطق واســعة، إضافة إىل ســقوطه يف مكان خاٍل من الســكان، وحى عناصر القوات املســلحة التابعة للمعارضة، 

لذلــك مل حيــدث إصــاابت يف حينهــا«. 

https://youtu.be/iT-r4bvRybA
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لقــد انتهكــت القــوات احلكوميــة القانــون الــدويل اإلنســاين عــرب اســتخدامها ســالحاً حمرمــاً دوليــاً، وهــذا يُعتــرب جرميــة حــرب، كمــا 
انتهكــت قــرارات جملــس األمــن اخلاصــة هبــذا الشــأن، كمــا أن جرميــة القتــل ترقــى إىل جرائــم ضــد اإلنســانية حبســب املــادة الســابعة 
مــن ميثــاق رومــا األساســي، فهــي ومنــذ آذار/ 2011 منهجيــة وواســعة النطــاق أيضــاً، وإن اســتخدام غــاز الكلــور يُعتــرب انتهــاكاً 
للقراريــن 2118 و2209 معــاً، ولالتفاقيــة الــيت وقعتهــا احلكومــة الســورية بتاريــخ 14/ أيلــول/ 2013، الــيت تقتضــي بعــدم 

اســتخدام الغــازات الســامة وتدمريهــا.

إىل جلنة التحقيق الدولية:
علــى جلنــة التحقيــق الدوليــة مباشــرة التحقيــق يف احلــوادث الــيت تســتطيع معاجلتهــا، واختــاذ خطــوات جــادة هتــدف إىل تســريع 
التحقيــق يف حتديــد اجلهــة الــيت تســتخدم هــذه األنــواع مــن األســلحة، وخاصــة بعــد توقيــع احلكومــة الســورية اتفاقيــة حظــر األســلحة 

الكيميائيــة.

إىل جملس األمن:
يتوجــب علــى جملــس األمــن حتمــل مســؤولياته يف حفــظ األمــن والســلم األهليــني يف ســورية؛ ألن االنتهــاكات الــيت قامــت هبــا 
احلكومــة الســورية تشــكل هتديــداً صارخــاً لألمــن والســلم الدوليــني، والتوقــف عــن ممارســة لعبــة املصــاحل السياســية علــى حســاب 
دمــاء الشــعب الســوري. وإن اســتخفاف النظــام الســوري الواضــح بقــرار جملــس األمــن 2118 والحقــاً ابلقــرار 2209، ُيشــكل 

فضيحــة سياســية وإهانــة فظيعــة جمللــس األمــن.

إىل جملس حقوق اإلنسان:
يتوجــب علــى جملــس حقــوق اإلنســان تســليط الضــوء بشــكل أكــرب علــى خــرق النظــام الســوري لقــرار جملــس األمــن 2118 والقــرار 

2209 يف ســبيل حتقيــق ضغــط أكــرب علــى جملــس األمــن الختــاذ إجــراءات رادعــة حقيقيــة.

إىل دول أصدقاء الشعب السوري:
تزويــد املناطــق املعرضــة للقصــف ابلغــازات الســامة )يف ظــل عجــز جملــس األمــن عــن إيقــاف اهلجمــات( أبقنعــة واقيــة، وتقــدر 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان احتياجــات تلــك املناطــق مبــا اليقــل عــن 14500 قناعــاً واقيــاً، إضافــة إىل معــدات إلزالــة آاثر 

التلــوث الكيميائــي.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
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يف يــوم األربعــاء 30/ نيســان/ 2014 أصــدرت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تقريــراً عــن اســتخدام القــوات احلكوميــة الغــازات يف 
املــدة الواقعــة مــا بــني بدايــة عــام 2014 حــى يــوم اإلثنــني 21/ نيســان/ 2014 حيــث بلــغ عــدد مــرات القصــف مــا اليقــل عــن 17 مــرة.

يــوم الســبت 14/حزيــران/ 2014 أصــدرت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تقريــراً وثقــت فيــه 26 هجومــاً ابلغــازات الســامة، نفذهتــا 
القــوات احلكوميــة منــذ بدايــة عــام 2014 وحــى إصــدار التقريــر.

يــوم الســبت 26/ متــوز /2014 أصــدرت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تقريــراً وثقــت فيــه 27 هجومــاً ابلغــازات الســامة نفذهتــا القــوات 
احلكوميــة، منــذ بدايــة عــام 2014 حــى إصــدار التقريــر.

يــوم اإلثنــني 10/ تشــرين الثــاين/ 2014 أصــدرت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تقريــراً وثقــت فيــه 50 هجومــاً ابلغــازات الســامة بعــد 
قــرار جملــس األمــن 2118 الصــادر يف 27/ أيلــول/ 2013 حــى 21/ تشــرين األول/ 2014.

يوم السبت 7/ آذار/ 2015 أصدرت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تقريراً وثقت فيه 71 خرقاً لقرار جملس األمن 2118

يــوم األحــد 22/ آذار/ 2015 أصــدرت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تقريــراً بعنــوان »شــهيق املــوت« وثقــت فيــه 6 خروقــات لقــرار 
جملــس األمــن 2209

يوم األحد 19/ نيسان/ 2015 أصدرت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تقريراً بعنوان »يف انتظار هجوم الغوطة الثاين«. 

خالــص العــزاء لــذوي الضحــااي، والشــفاء العاجــل للمصابــني، كل الشــكر والتقديــر لــذوي الضحــااي واملصابــني وشــهود العيــان 
والنشــطاء احملليــني، الذيــن ســامهت إفاداهتــم بشــكل فعــال يف إثــراء التقريــر.

خامساً: المرفقات:

شكر وعزاء
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