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تسبب ذلك القصف بحسب ما وثقته الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في مقتل مااليقل عن 50 شخص، يتوزعون على النحو 
التالي:

أوال: 27 مقاتل من عناصر المعارضة المسلحة
ثانيا: 16 مدني بينهم 8 اطفال و4 سيدات.

ثالثا: 7 أسرى من قوات النظام، قتلوا خالل قصف قوات النظام على إحدى مقرات المعارضة المسلحة.
أما أعداد المصابين في جميع المناطق التي تم استهدافها، فقد أحصينا على نحو تقريبي مااليقل عن 1100 مصاب، بحسب تواصل 

أعضاء الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع المراكز الطبية المحلية لتلك المناطق.

ثانيا: منهجية التقرير 

لما لم يتمكن فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من زيارة كافة مواقع الحوادث، والتتيح الظروف الحالية إمكانية أخذ عينات 
وإجراء فحوصات فقد اعتمدنا في هذا التقرير كما هو حال كافة التقارير السابقة التي أصدرتها الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 
حول استخدام النظام السوري لألسلحة الكيميائية على روايات ناجين و شهود عيان و على معاينة الصور و الفيديوهات التي ودرت 
إلينا من الناشطين المحليين المعتمدين لدينا، وهذا التقرير لوحده يحتوي على ستة عشر رواية  لشهود عيان من مختلف المحافظات 

السورية، كما تم مراجعة 20 مقطع فيديو، نشير إلى أنه قد تم تغيير اسماء الشهود وفقا لرغبتهم.

ثالثا: تفاصيل الحوادث منذ 26/تموز وحتى 22/تشرين األول 

وثقت الشبكة السورية لحقوق االنسان استخدام النظام السوري للغازات السامة في الفترة الواقعة مابين يوم السبت  26/ تموز و 
االربعاء  22/ تشرين االول مااليقل عن 22 مرة وذلك في 10 مناطق، على النحو التالي:

ألف : محافظة ريف دمشق:
استهدفت قوات النظام السوري محافظة ريف دمشق في تلك الفترة بمااليقل عن 14 هجوم بالغازات السامة, كان النصيب االكبر 

منها في منطقة الدخانية حيث تم استهدافها اكثر من 9 مرات خالل فترة ال تتجاوز 14 يوم.
وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان إثر تلك الهجمات مقتل 13 شخصاً بينهم 6 من عناصر المعارضة المسلحة و7 من أسرى 

قوات النظام، أما المصابين فقد تجاوزت أعدادهم ال 120 شخصا.

 الحادثة االولى: استهداف مدينة عربين يوم الجمعة 22/آب / 2014
تقع مدينة عربين في الشمال الشرقي من العاصمة دمشق، في يوم الجمعة 22/آب  جرت اشتباكات بين قوات النظام ومجموعة من 
المقاتلين، قامت عناصر من قوات النظام بتفخيخ مبنى ثم تفجيره، وألقت هذه العناصر قنبلة تحتوي غازات سامة على مجموعة 

من المقاتلين، تسبب ذلك بإصابة 46 شخص، قتل  3 أشخاص منهم مباشرة.
رابط يظهر موقع تقريبي للمكان المستهدف بالقصف
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الناشط  المحلي جواد من ابناء مدينة عربين أفاد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بروايته:
 » قرابة  الساعة 10.30من مساء يوم الجمعة قامت قوات النظام السوري بتفجير احد االبنية في منطقة (صوا(  القريبة 
من ادارة المركبات عبر نفق حفرته مسبقا من داخل االدارة، حصل بعد ذلك اشتباك كبير بين مقاتلي الجيش الحر وقوات 
النظام التي حاولت اقتحام المنطقة وبعد مرور حوالي 15 دقيقة وبسبب فشل  النظام باقتحام المنطقة قاموا بالقاء قنبلة يدوية 

تحوي على غاز الكلور مما ادى الى اصابات في صفوف الجيش الحر وتم نقل البقية الى النقاط الطبية .
دخلت الى احد النقاط الطبية التي استقبلت المصابين و رايت عدد من المقاتلين ممن اصيبوا بالغازات السامة حيث تمكن 
الفريق الطبي من عالج جميع االصابات رغم النقص الشديد في اللوازم الطبية وتم اخراج معظمهم في نفس اليوم ومنهم من 

بقي الى اليوم التالي تحت المراقبة الطبية .«

الطبيب أبو غيث من أهالي مدينة عربين أفاد الشبكة السورية لحقوق االنسان  عن مشاهداته لالصابات التي توافدت  الى 
المشفى من جراء القصف بالغازات :

» قرابة الساعة   10.35 مساء وصلتنا عشرات اإلصابات الناتجة عن استنشاق غازات سامة من احد الجبهات القريبة 
من ادارة المركبات .

استنفرت كل الطواقم الطبية في المشفى حيث وصل عدد كبير من  المصابين من عناصر الجيش الحر , كانوا  اكثر من  
46  اصابة بحاالت مختلفة بين متوسطة وشديدة الخطورة .وبعد الفحص السريري للمصابين تبين ان الغازات المستخدمة 

هي غاز الكلور .
ظهرت عليهم جميعا االعراض التالية :

ضيق في التنفس ,  تعرق شديد , خروج رغوة بيضاء من الفم , عولجت  االصابات واستشهد 3 من الثوار  بينما استطعنا 
السيطرة على باقي االصابات«
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مقاطع فيديو تصور اصابات بالغازات السامة في صفوف المعارضة المسلحة

 الحادثة الثانية: قصف بلدة حتيتة الجرش يومي االثنين واالحد 8 و  14/ أيلول /2014
تقع بلدة حتيتة الجرش في الغوطة الشرقية لمدينة دمشق وتبعد عنها 10كم.

الهجوم األول: في يوم االحد 14 / ايلول استهدفت قوات النظام بلدة حتيتة الجرش بأربع قذائف مصدرها دبابة حربية , القذائف 
كانت محملة بغاز الكلور، تسبب القصف في اصابة  9  أشخاص  من عناصر المعارضة المسلحة بحاالت اختناق .

رابط يظهر الموقع التقريبي للقصف:

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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تواصلت الشبكة السورية لحقوق االنسان مع شاهد العيان الناشط االعالمي المحلي هادي المنجد والذي افادنا بروايته:
»  قرابة الساعة السابعة مساء وصلتنا انباء عن اصابة عدد من الثوار بالغازات السامة فتوجهت مباشرة الى النقطة الطبية 
وقمت بنفسي بتصوير المصابين والذين بلغ عددهم / 9 / اشخاص جميعهم  من مقاتلي الجيش الحر حيث كانت تظهر عليهم 

حاالت اختالج شديدة ترافقها حاالت تعرق وضيق تنفس .
بعد اسعاف المصابين حاولت التحدث مع احدهم وعلمت ان قوات النظام استهدفت تجمعاً للثوار بعدة قذائف محملة بغاز 

الكلور«
أضاف هادي » انها المرة الثانية التي يستخدم النظام السوري الغازات السامة خالل أسبوع واحد، حيث انه استخدمها قبل / 
7 / ايام عبر القاء قذيفتين هاون تحتوي غازات سامة، وذلك عند محاولته اقتحام البلدة مما ادى الى اصابة / 3 / من مقاتلي 

الجيش الحر وكان ذلك قرابة  الساعة / 4 / عصر يوم االثنين 8 /  ايلول« 

المقاتل »أبو أحمد« هو أحد عناصر المعارضة المسلحة 
واحد المصابين بحادثة القصف تحدث الى الشبكة السورية 

لحقوق االنسان بروايته عن الحادثة :
» اثناء االشتباكات بيينا وبين قوات النظام  , وبعد محاولة 
مدرعة  قامت   , البلدة  جبهة  خط  على  بالتقدم  لنا  ناجحة 
حربية تبعد  عن موقعنا حوالي 600 متر بضرب القذيفة 
االولى باتجاهنا مباشرة قمنا باالختباء وتالها ثالث قذائف 
التي  بالكلور  اشبه  قوية  رائحة  انتشرت  لحظات  وبعد 
تستخدم في المنازل شعرت بدوار وغثيان شديد وسقطت 
على االرض ولم اشعر بعدها بشيء الجد نفسي في النقطة 

الطبية .«

الهجوم الثاني: وثقت الشبكة السورية لحقوق االنسان استهداف البلدة يوم االثنين 8 / ايلول حيث قامت قوات النظام السوري 
ببقصف مدخل بلدة حتيتة الحرش أثناء محاولة اقتحامها بقذيفتي هاون محملتين بغاز الكلور  وأدى ذلك الى اصابة 3 من عناصر 

المعارضة المسلحة.

 الحادثة الثالثة : قصف مدينة عدرا العمالية يوم االربعاء 24 / ايلول / 2014:
تقع مدينة عدرا العمالية الى الشمال الشرقي من مدينة دمشق .

في يوم األربعاء 24 أيلول قصفت قوات النظام السوري صاروخاً محمال بغاز الكلور مستهدفة أحد األبنية التي تتمركز فيها قوات 
المعارضة المسلحة و تحتجز فيها أسرى من قوات النظام، تسبب ذلك القصف بمقتل 7 من األسرى، كما أصيب 5 أسرى آخرين، 

أما من المقاتلين من المعارضة فقد أصيب 8 أشخاص.

رابط يظهر موقع تقريبي للقصف على مدينة عدرا :

مقطع فيديو يظهر حاالت االختناق بين عناصر المعارضة المسلحة

http://www.youtube.com/watch?v=9qI2bAofHAM&feature=youtu.be
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تواصلت الشبكة السورية لحقوق االنسان مع الناشط  االعالمي 
أبومعاذ والذي افاد الشبكة بروايته عن حادثة القصف :

» وردنا تعميم عبر جهاز الالسلكي أن النظام السوري قد استخدم 
الغازات السامة في منطقة عدرا العمالية وذلك قرابة  الساعة / 
2.30/ من فجر يوم االربعاء، توجهت الى النقطة الطبية على 
الفور من أجل تغطية الخبر، ولدى وصولي إلى النقطة الطبية 
رأيت ما يقارب / 20 / شخصاً ممددين على االرض بين قتيل 
ومصاب .وعلمت انهم من االسرى المتواجدين في البلدة و من  

عناصر الجيش الحر.

قمت بتصوير  الجثث التي كانت على االرض ,  حاول الفريق 
المصابين  فائدة ، احد  المصابين ولكن من دون  انعاش  الطبي 
كانت حالته سيئة جدا  حيث كان يعاني من  حالة اختالج قوية 

يصعب السيطرة عليها«

الطبيب أبو بكر يعمل في النقطة الطبية التي استقلبت المصابين 
أفاد الشبكة السورية لحقوق االنسان بشهادته :

»  استقبلنا عدد من المصابين كانوا يعانون من حالة  اختناق 
نتيجة استنشاق الغازات السامة حيث وصل الى النقطة الطبية / 

22/ مصاب، مات منهم 7 اشخاص.
قمنا باجراء االسعافات الالزمة للمصابين حيث تبين ان الغاز 
المستخدم هو غاز الكلور وكانت تظهر عليهم االعراض التالي:
اختالجات قوية , تشنجات معممة ,ضيق تنفس , سعال شديد  , 
بعد السيطرة على االعراض عانى المصابين من صداع شديد 

لمدة تزيد عن 12 ساعة«

المسلحة  المعارضة  عناصر  بعض  اصابة  يصور  فيديو  مقطع 
بالغازات السامة

مقطع فيديو يصور اصابة عناصر من اسرى النظام

https://www.google.com/maps?q=33.629994,36.51271&hl=ar&num=1&t=h&z=17 
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
http://www.youtube.com/watch?v=v_-Lq3qFXVM&feature=youtu.be
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 الحادثة الرابعة  :قصف منطقة الدخانية :
التي  دمشق  في ريف  المناطق  أكثر  من  الدخانية  منطقة  تعتبر 
أعدادنا  فترة  خالل  السامة  بالغازات  السوري  النظام  استهدفها 
لهذا التقرير، فقد استهدفت قوات النظام السوري  مدخل منطقة 
محملة    RPG قذائف  و  الهاون  بقذائف  دمشق  في  الدخانية 
بغاز الكلور اكثر من 9 مرات، وذلك خالل الفترة الممتدة من 
يوم االربعاء 8 / ايلول حتى االربعاء 22 / ايلول، وقد رصدنا 
إثر ذلك إصابة مااليقل عن 30 شخص من عناصر المعارضة 
شديد  تنفس  متشابهة كضيق  اعراض   عليهم  المسلحة ظهرت 
سعال  وشديدة،  متوسطة  اختالجات  بالراس  وصداع  ودوار 

شديد، فقدان الوعي لدى بعض المصابين.
حاالت االستهداف:

يوم االثنين 8 / أيلول قصفت قوات النظام المنطقة بقذيفتي هاون 
محملتين بغاز الكلور، ادى ذلك الصابة  5 اشخاص من عناصر 

المعارضة المسلحة.
يوم األربعاء 10 / ايلول  قصفت قوات النظام المنطقة بقذيفة 
من  اشخاص   3 الصابة  ذلك  ادى  الكلور،  بغاز  محملة  هاون 

عناصر المعارضة المسلحة.
  RPG الجمعة 12 / ايلول قصفت قوات النظام المنطقة بقذيفة
محملة بغاز الكلور أدى ذلك  الى اصابة اكثر من 3 اشخاص 

من المعارضة المسلحة.
هاون  بقذيفة  المنطقة  النظام  قوات  قصفت  ايلول   /  14 االحد 

محملة بغاز الكلور ولم نسجل أي اصابات
بقذيفتي هاون  المنطقة  النظام  ايلول قصفت قوات  االثنين 15/ 
محملتين بغاز الكلور ادى ذلك الصابة  5 اشخاص من عناصر 

المعارضة المسلحة.
المنطقة بقذيفة هاون  النظام  ايلول قصفت قوات  الثالثاء 16 / 
عناصر  من  شخص  الصابة   ذلك  ادى  الكلور  بغاز  محملة 

المعارضة المسلحة.
الخميس 18 / ايلول قصفت قوات النظام المنطقة بقذيفة هاون 
من  اشخاص   3 اصابة  الى  ذلك   أدى  الكلور  بغاز  محملة 

المعارضة المسلحة.
  RPG السبت 20 / ايلول قصفت قوات النظام المنطقة بقذيفة
محملة بغاز الكلور أدى ذلك  الى اصابة شخصين  من المعارضة 

المسلحة.
بقذيفة هاون  المنطقة  النظام  قوات  ايلول قصفت   / االثنين 22 
محملة بغاز الكلور أدى ذلك  الى اصابة قرابة من 6اشخاص 

من المعارضة المسلحة.

صور تظهر بعض المصابين

صور تظهر القتلى من أسرى قوات النظام :
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 الحادثة الخامسة : قصف مدينة حرستا:
مدينة  عن  وتبعد  الشرقية  الغوطة  في  حرستا  مدينة  تقع 

قامت  األول،  20/تشرين  االثنين  يوم  في  كم،   5 دمشق 

القوات التابع للنظام السوري بتفجير 12 لغم ارضي يحتوي 

اوتستراد حرستا مما  على غازات سامة على طول جبهة 

أدى الى انهيار في السواتر الترابية , تسبب ذلك بمقتل 2 

من عناصر المعارضة المسلحة، واصابة ما ال يقل عن 15 

شخص بينهم 11 مسعف بحسب ما وثقته الشبكة السورية 

لحقوق االنسان.

الطبيب محمد يعمل في المشفى الميداني في حرستا أفاد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بروايته وشرح االعراض التي 
عاينها على المصابين:

»قرابة الساعة العاشرة من مساء يوم االثنين وصلنا /15/ حالة اختناق شديدة بسبب استنشاق لغازات سامة حيث ظهرت 
عليهم االعراض التالية:

توسع بالحدقة , تسرع في القلب , زلة تنفسية , إقياء شديد وارتخاء في الجسم و تطورت الى اختالجات عصبية وهيجان 
وبعد الفحص السريري تبين انه غاز الكلور السام ، أجريت كل الفحوصات الالزمة للمصابين حيث خرج منهم بعد عدة 

ساعات من المشفى وبقي / 5 / اشخاص تحت المراقبة لمدة 12ساعة حتى تماثلوا للشفاء التام .«

أمجد وهو ناشط إعالمي محلي من أبناء المدينة تواصل مع الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:
» قامت قوات النظام السوري بتفجير عدة الغام على خط جبهة اوتستراد حرستا وانبعثت رائحة غازات سامة بعد التفجير 

على الفور وانهار الساتر الترابي الفاصل بين قوات النظام السوري والجيش الحر.
استشهد 2 من عناصر الجيش الحر واصيب 15  آخرين، من بينهم 11  مسعف،  8 منهم مسعفين من اللجنة الطبية التابعة 
للجيش الحر، وذلك بعد محاولتهم اسعاف المصابين، حيث قاموا باستدعاء فريق اسعاف من المكتب الطبي في حرستا وقد 

أصيب / 3 / منهم.
يضيف أمجد : » هذه األلغام زرعها النظام السوري منذ قرابة األربع اشهر على طول خط جبهة أوتوستراد حرستا , وال 

نستبعد وجود الغام اخرى لم تنفجر بعد«

مقطع فيديو يوثق حالة االختالج التي تعرض لها احد المصابين بالغازات السامة
صورة تظهر توسع الحدقة لدى احد المصابين

http://www.youtube.com/watch?v=jc4DGGySRCc&feature=youtu.be
https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B3ocSy4sMXm8X0FHNWlnTlMzVGM/edit?pli=1


9الشبكة السورية لحقوق اإلنسان            

باء :محافظة دمشق:
  قصف حي جوبر اربع مرات من قبل قوات النظام:

الهجوم األول:  في يوم االربعاء 20/ آب  قامت قوات النظام السوري بالقاء عدة قنابل يدوية محملة بغاز سام قرب حاجز عرفة،  
وهو خط اشتباك بين قوات النظام وقوات المعارضة المسلحة.

وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 3 مقاتلين إثر تسممهم، كما أصيب 7 مقاتلين آخرين.
ماهر من ابناء حي جوبر، ناشط إعالمي محلي أفادنا بروايته:

» قرابة  الساعة السابعة مساء  وصلتنا  اخبار عن استهداف  احد خطوط الجبهة بقنابل تحوي على غازات سامة وعلى 
الفور توجهت مع الفريق الطبي، التقطت صورا بنفسي، وساعدنا الفريق الطبي بعمليات اإلسعاف، وعلى الرغم من كوني 

أضع كمامة واقية، إال أنني أصبت بصداع شديد بعد فترة وجيرة ولم أعد أستطيع اإلكمال.
أهم االعراض على المصابين: خرخرة في الحلق مع خروج زبد من الفم ,عنانة قوية عند المصاب , تشنجات واختالجات«

مقطع فيديو يظهر الضحايا والمصابين داخل المشفى الميداني
مقطع فيديو يظهر فيه محاولة اسعاف أحد ضحايا القصف بالغازات

مقطع فيديو يظهر فيه عدد من المصابين وطبيب ميداني يشرح وضع الحاالت التي استقبلها المشفى

الهجوم الثاني: يوم االربعاء 15/ تشرين االول استهدفت قوات النظام السوري منطقة »طيبة« في حي جوبر باربعة قنابل يدوية 
محملة بالغازات السامة، أصيب في هذا االستهداف 4 مقانلين.

الهجوم الثالث : يوم االربعاء 15 / تشرين االول و بعد عدة ساعات من استهداف منطقة » طيبة »  قامت قوات النظام باستهداف 
هذا  في  أصيب  السامة،  بالغازات  محملة  يدوية  قنابل  بخمسة  »المناشر«  منطقة  في  المسلحة  المعارضة  من  لعناصر  تجمعاً 

االستهداف 7 مقانلين.

الطبيب احمد يعمل داخل النقطة الطبية في حي جوبر أفاد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بروايته:
» قرابة الساعة الثامنة والربع صباحا  من يوم االربعاء وصلنا 4 اصابات من عناصر الجيش الحر مصابين بحاالت اختناق 
نتيجة استنشاقهم للغازات السامة ,  االعراض التي عاينتها  تطابق االعراض التي يسببها غاز الكلور , المصابين عانوا من 

تعرق شديد وغشاوة في العينين , ضيق في التنفس , صداع وحالة من االختالج.
بعد الظهر من ذات اليوم ذاته أعاد  النظام استهدافه الحي بقنابل غازية، لكن في منطقة أخرى، وجائنا اثر ذلك  7 مصابين 

من الجيش الحر بنفس األعراض تماما.«

الناشط االعالمي  مصطفى تحدث الى الشبكة السورية لحقوق االنسان عن تفاصيل القصف بالغازات السامة على الحي :
» قرابة الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم األربعاء 15/تشرين االول  وصل الى النقطة الطبية 4 عناصر من الجيش الحر 
لديهم اعراض اختناق جراء القصف بالغازات السامة , بعد اسعافهم حاولت التواصل مع احدهم  يدعى ابو محمد فأخبرني 
ان عناصر النظام  قاموا بألقاء / 4 / قنابل تحتوي على غازات سامة وذلك اثناء االشتباك ومحاولة التقدم من قبل الجيش 
الحر، واضاف انه استنشق غاز اشبه برائحة الكلور الذي يستخدم في المنازل ولكن رائحته  اقوى و ظهرت عليه بعد ذلك 

اعراض  الغثيان ودوار شديد مما أدى الى سقوطه على األرض ولم يصحو اال في النقطة الطبية«

http://www.youtube.com/watch?v=pbvtCCCI6S4&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=tm8segf3THY&feature=youtu.be
http://youtu.be/-Qd4WLR1mEw 
http://www.youtube.com/watch?v=-Qd4WLR1mEw&feature=youtu.be
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الهجوم الرابع  على حي جوبر: يوم الخميس 16/ تشرين االول تعرضت المنطقة الطيبة مرة ثانية للقصف بالغازات السامة حيث 
القت قوات النظام السوري اربعة قنابل يدوية تحتوي على غازات سامة،  ادى ذلك بحسب الشبكة السورية لحقوق االنسان الصابة 

اكثر من 3 اشخاص.

 

تاء : محافظة حماة :
تعرضت محافظة حماة للقصف بالغازات السامة 3 مرات ، وذلك في 3 مناطق، خلفت تلك الهجمات مااليقل عن 75 مصابا بحسب 

ماتمكن فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من تسجيله.
 الحادثة األولى : قصف قرية الصياد التابعة لمدينة كفرزيتا

الكلور على قرية الصياد احد ضواحي مدينة  القى الطيران المروحي برميل متفجر محمل بغاز  يوم الخميس  28/ آب 
كفرزيتا، سجلنا إصابة مااليقل عن  50 شخص 4 منهم كانت إصاباتهم حرجة

تيم الحموي ) أبو  حسان ( هو أحد المصابين الذين نجوا، تمكنت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من التحدث إليه، وأفادنا 
بشهادته:

» قرابة  الساعة التاسعة مساء حلق  الطيران المروحي فوق قرية الصياد، ثم ألقى عليها برميلين متفجرين أحدهم   يحمل 
غاز الكلور  , كنت متواجداً في المكان الذي استهدفه القصف وانتشر فيه غاز الكلور ,  أصبت بحالة اختناق و  شعرت 
برائحة الكلور , ترافق ذلك بشعور مؤلم بالحرقة في صدري وحالة من الغثيان والدوار , لم استطع الرؤية بعد ذلك بوضوح، 

بسبب سيالن عيوني بشدة.
تم اسعافي الى المشفى وتطلب عالجي رذاذ االوكسجين , كانت المشفى تعاني النقص الشديد لإلكسجين والمضادات الحيوية، 

عدد المصابين حولي كان كبيرا جدا«

مقطع فيديو يظهر فيه أطفال مصابين  بحاالت االختناق بعد استهداف قرية الصياد التابعة لكفرزيتا.

 الحادثة الثانية : قصف مدينة حلفايا:
يوم الخميس 28/ آب القى الطيران المروحي برميل متفجر محمل بغاز سام، لم تستطع الشبكة السورية لحقوق االنسان  تحديد 
ماهيته حتى لحظة إعداد التقرير، استهدف القصف الجهة الغربية لمدينة حلفايا، وهي احد خطوط الجبهه الرئيسية  بين الثوار 

المقاتلين وقوات النظام.
وثقت الشبكة السورية لحقوق االنسان اصابة ما يقارب 10 اشخاص اختلفت االعراض بحسب قرب المصابين من مكان القصف , 

االعراض التي ظهرت على المصابين تشمل السعال الشديد والنفث الدموي وحروق جلدية .

عبد السالم هو ناشط اعالمي محلي من مدينة حلفايا أفاد الشبكة السورية لحقوق االنسان بروايته حول الحادثة:
» قرابة الساعة التاسعة مساء وصلتنا انباء عن ضرب خط الجبهة الغربية بالغازات السامة , القصف استهدف المقاتلين ألن  

المدينة خالية تقريبا من المدنيين بعد أن نزح أهلها بسبب عمليات القصف المتكرر عليها.
كان الثوار قد استعدوا  لقصف بالغازات على اعتبار ان النظام كان قد ضرب منطقتين لريف حماة الشمالي بالغازات في 
نفس اليوم ولكن الغاز هذه المرة لم يكن غاز كلور بحسب تجربتنا, وعلى الرغم من استعداد الثوار وارتدائهم للكمامات 

الواقية، إال أن عدد منهم قد أصيب بالتسمم«

http://www.youtube.com/watch?v=XE6WnxXh2PQ&feature=youtu.be
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الدكتور حسن االعرج طبيب محلي يعمل في مناطق متعددة في ريف حماة الشمالي، يتحدث في هذا الفيديو المصور عن حوادث 
قصف الغازات الذي تعرض له ريف حماة الشمالي:

طبيب آخر من ريف حماة الشمالي يتحدث عن اإلصابات التي تعرض لها األهالي في المناطق التي تم استهدافها بالغازات السامة:

  الحادثة الثالثة  : قصف مدينة اللطامنة:
اللطامنة ,  للنظام السوري برميال متفجراً محمال بغاز الكلور على مدينة  التابع  القى الطيران المروحي  يوم الخميس  1 / آب 

استهدف البرميل المتفجر مقر المجلس المحلي لمدينة اللطامنة , أصيب مااليقل عن 8 أشخاص بالتسمم إثر ذلك القصف.

السيد يعقوب عبده احد سكان مدينة اللطامنة، وأحد شهود العيان أفاد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بروايته :
» قرابة الساعة الواحدة اال ربع من ظهر يوم الخميس كانت الطائرة المروحية تحلق فوق سماء المدينة والقت برميال متفجرا  
انتشرت منه رائحة الكلور , سقط بالقرب من مقر المجلس المحلي  وهو نفسه موقع المشفى الميداني سابقا ,كنت قد غادرت 

الموقع قبل قصفه بعشر دقائق.
التي ظهرت على  الميداني، شاهدنا األعراض  المشفى  الى  نقلهم  تم  ال 8 ومعظمهم من االطفال  تجاوز عدد االصابات 
المصابين، وقد كانت إحمرار في العينين مع توسع الحدقة و قد تم تسجيل ثالث حاالت إقياء باإلضافة صعوبة في التنفس 

....ولم يتم تسجيل حاالت وفاة«
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ثاء : محافظة درعا: قصف قرية عتمان:
الثالثاء  يوم  في  درعا،  مدينة  من  الشمال  الى  عتمان  قرية  تقع 
كتيبة  في  المتمركزة  السوري  النظام  مدفعية   قصفت  19/آب 
 3 عن  مااليقل  درعا  ومدينة  عتمان  بلدة  بين  الواقعة  المدفعية 
قذائف على جنوب بلدة عتمان، كانت هذه القذائف  محملة بغاز 
سام، لم تستطع الشبكة السورية لحقوق االنسان تحديد ماهيته حتى 
اللحظة،  استهدف القصف الثوار المقاتلين الواقعين على الجبهة 
المقابلة لقوات النظام السوري، وقد سجلنا إصابة 7 اشخاص من 

قوات المعارضة.

أفادنا  لبلدة عتمان،  الطبية  النقطة  في  المصري ممرض  شريف 
بمشاهداته بعد وصول المصابين للنقطة الطبية:

» وصل للنقطة الطبية في بلدة عتمان سبعة حاالت اختناق بعد 
القصف بغازات سامة، لم نستطع تحديد نوعها، نعتقد أنها غاز 
الكلور، كان يظهر على المصابين احمرار في العينين وحالة من 
الدمع كما الحظنا أيضا على المصابين حالة من السعال الشديد 
وكان  بعدها  جميعا  المصابين  مع  التعامل  وتم  بالتنفس  والضيق 

عددهم حوالي السبعة ممن وصلو للنقطة الطبية«

يوسف البريدي وهو ناشط إعالمي محلي يعمل في النقطة الطبية، 
أفاد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بشهادته حول حادثة القصف 

الذي تعرضت له القرية:
» قرابة  الساعة الواحدة والنصف ليال قصفت مدفعية النظام بعدد 
من القنابل التي صدر عنها غازات سامة خط الجبهة على أطراف 
الحر،  وأدى ذلك  الجيش  يتواجد مقاتلون من  بلدة عتمان حيث 
لوقوع سبعة إصابات وحاالت اختناق  صدرت عن القنابل رائحة 
كريهة كالبالستيك المحروق وظهر على الذين إصيبوا  بحاالت 

اختناق حالة سعال شديد وضيق للتنفس«

مقطع فيديو يظهر أحد المصابين بالغازات السامة في بلدة عتمان 
ومحاولة اسعافه

صور تظهر بعض االصابات نتيجة القصف بالغازات

googleusercontent.com/Z2.https://lh6
nLmm9cCxWa800LaPo4ZLsJj3hFo
H43Acv30y_zbVs1E1SlrIO_T7dTv_
h552-bdW5ss3grvBT2yUTI=w1256

http://youtu.be/gbtg8WrbRvI
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رابعا: الملحقات والمرفقات 

ألف: تفاصيل صور وفيديوهات وأسماء الضحايا:
استطاع فريق الشبكة السورية لحقوق لالنسان توثيق مقتل 50 شخص، بينهم 27 من عناصر المسلحة، و 7 من اسرى قوات 

النظام، و16 مدني بين المدنيين:   8 اطفال   و 4 سيدات،  واصابة ما ال يقل عن1100 شخص

باء: تقارير الشبكة السورية لحقوق األنسان حول استخدام النظام السوري للغازات السامة:
في يوم االربعاء  30 / نيسان  اصدرت تقريراً عن استخدام القوات الحكومية للغازات في الفترة الواقعة مابين بداية عام 2014 

حتى  يوم االثنين 21/ نيسان 2014 حيث بلغ عدد مرات القصف اكثر من 17 مرة

يوم السبت 14 / حزيران اصدرت  الشبكة السورية لحقوق االنسان تقريراً وثقت فيه 26هجوماً بالغازات السامة نفذته قوات النظام 
السوري منذ بداية عام 2014 وحتى اصدار التقرير.

يوم  السبت 26 / تموز  اصدرت الشبكة السورية لحقوق االنسان تقريراً وثقت فيه 27هجوماً بالغازات السامة نفذته قوات النظام 
السوري، منذ بداية عام 2014 وحتى اصدار التقرير.

خامسا: التوصيات 

إلى لجنة التحقيق الدولية
على لجنة التحقيق الدولية مباشرة التحقيق في الحوادث التي تستطيع معالجتها،  واتخاذ خطوات جادة تهدف إلى تسريع التحقيق في 

تحديد الجهة التي تستخدم هذه األنواع من األسلحة, وخاصة بعد توقيع الحكومة السورية اتفاقيه حظر األسلحة الكيميائية.
إلى لجنة التحقيق الخاصه بنزع األسلحة الكيميائية

كونها متواجدة على األراضي السورية, وتستطيع التحرك بسهولة, فيتوجب عليها التوجه إلى موقع الحادثة وأخذ عينات دم من 
المصابين، وتحليلها وكشف النتائج.

إلى مجلس األمن
يتوجب على مجلس األمن تحمل مسؤولياته في حفظ األمن والسلم األهلي في سورية, ألن االنتهاكات التي قامت بها الحكومة 
الشعب  السياسيه على حساب دماء  المصالح  لعبة  الدوليين، والتوقف عن ممارسة  تهديدا صارخا لألمن والسلم  السورية تشكل 
السوري، وإن استخفاف النظام السوري الواضح بقرار مجلس األمن 2118 ليشكل فضيحة سياسية وإهانة فظيعة لمجلس األمن.

إلى مجلس حقوق اإلنسان:
يتوجب على مجلس حقوق اإلنسان تسليط الضوء بشكل أكبر على خرق النظام السوري لقرار مجلس األمن 2118 في سبيل تحقيق 

ضغط أكبر على مجلس األمن التخاذ إجراءات رادعة حقيقية.

دول أصدقاء الشعب السوري 
تزويد المناطق المعرضة للقصف بالغازات السامة )في ظل عجز مجلس األمن عن إيقاف الهجمات ( بأقنعة كيميائية،وتقدر الشبكة 
السورية لحقوق اإلنسان احتياجات تلك المناطق بمااليقل عن 14500 قناع واقي،إضافة إلى معدات الزالة آثار التلوث الكيميائي.

https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B3ocSy4sMXm8VkYtbFJFWGFJSDg/edit
https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B3ocSy4sMXm8VkYtbFJFWGFJSDg/edit
https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B3ocSy4sMXm8VkYtbFJFWGFJSDg/edit
https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B3ocSy4sMXm8VkYtbFJFWGFJSDg/edit
http://sn4hr.org/blog/2014/04/30/the-syrian-government-and-poison-gas-attacks-from-2012-until-2014/
http://sn4hr.org/blog/2014/04/30/the-syrian-government-and-poison-gas-attacks-from-2012-until-2014/
http://sn4hr.org/blog/2014/04/30/the-syrian-government-and-poison-gas-attacks-from-2012-until-2014/
http://sn4hr.org/blog/2014/04/30/the-syrian-government-and-poison-gas-attacks-from-2012-until-2014/
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