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مخلص تنفيذي
رصد فريق التقارير و األبحاث في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان استخدام القوات الحكومية للغازات السامة 28 مرة 

قبل هجوم الغوطتين الشرقية والغربية في 2013/08/21، الرجاء االطالع على كافة تلك التفاصيل عبر الرابط التالي :
ويعتبر هجوم الغوطتين هو الهجوم ال 29 والذي تاله توقيع الحكومة السورية على معاهدة حظر األسلحة الكيميائية .

شنت بعد ذلك القوات الحكومية هجوما واحدا بتاريخ 2013/8/28 على حي جوبر الدمشقي اي بعد 7 ايام فقط من هجوم 
الغوطتين وقد بدا ذلك وكأنه اختبار لجدية المجتمع الدولي وكانت هذه هي الحادثة رقم 30 .

الرجاء االطالع على تقرير قصف حوبر على موقع الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
توقفت القوات الحكومية عن استخدام األسلحة الكيميائية حتى بدايات عام 2014 الذي شهد 17 قصفا بالغازات السامة ليبلغ 
مجموع الهجمات بالغازات السامة التي قامت بها الثوات الحكومية 47 حالة حتى تاريخ كتابة هذا التقرير و وفق المعطيات 

و المؤشرات التي استطعنا توثيقها .

تفاصيل حوادث القصف بالغازات السامة في عام 2014 
منذ بداية عام 2014 استخدمت القوات الحكومية مااليقل عن 17 مرة غازات يعتقد أنها سامة و ذلك في 8 مناطق في 

سورية , كما تم استخدام البراميل المتفجرة المحملة بغاز الكلور  في 4 مناطق هي كفرزيتا وتلمنس والتمانعة وعطشان 
وقد الحظنا أن لمدنية كفرزيتا النصيب االكبر حيث بلغ عدد مرات القصف 5 مرات في فترة ال تتجاوز عشرة أيام 

كل ذلك القصف في عام 2014 تسبب في مقتل 29   بينهم 4 اطفال   و3 سيدات   واصابة ما ال يقل عن 670 شخص 
آخرين بحسب فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان .

بينما تسبب استخدام الغازات السامة في عام 2013 بمقتل مااليقل عن 974 شخص و إصابة 11830

حوادث قصف القوات الحكومية للغازات السامة في عام 2014 
لما لم يتمكن فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من زيارة موقع الحادث و التتيح امكانيات الشبكة المادية وال الظروف 
الحالية أخذ عينات و إجراء فحوصات فقد اعتمدنا في هذا التقرير كما هو حال كافة التقارير السابقة التي أصدرتها الشبكة 
السورية لحقوق اإلنسان حول استخدام القوات الحكومية لألسلحة الكيميائية على روايات ناجين و شهود عيان و على معاينة 
الصور و الفيديوهات التي ودرت إلينا من الناشطين المعتمدين لدينا حيث يحتوي التقرير على راوية لخمس شهود عيان  
مسجلة في التقرير اضافة إلى التحقق من الصور و الفيديوهات التي أرسلها إلينا ناشطين متعاونين معنا من داخل المدينة 
و ذلك نظرا لتعذر وصل أحد من أعضاء فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان إلى المنطقة المستهدفة ،حيث تم مراجعة 

14 مقطع فيديو  ونشير إلى أنه قد تم تغيير اسماء الشهود وفقاً لرغبتهم .
الرجاء االطالع على الرابط التالي من أجل معلومات أوسع حول منهجية الشبكة في توثيق الضحايا 

28 نيسان 2014  اإلثنني 

الحكومة السورية و الغازات السامة 
منذ عام 2012 و حتى 2014
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http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/english/SNHR%20Methodology.pdf 
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 داريا االثنين 13 / كانون الثاني /2014 و 22/ نيسان / 2014
المزة  الدمشقي  من حي  جداً  قريبة  وهي  كيلومترات،   8 بحوالي  العاصمة  غرَب  دمشق   في ريف  داريا  تقع   داريا. 

ومدينة معضمية الشام  ، كما أنها تُعد أكبر مدن الغوطة الغربية.
رابط يظهر فيه موقع مدينة داريا

تعرضت الجهة الشرقية من مدينة داريا يوم االثنين 13/ كانون الثاني لقصف بثالث قنابل يرجح أنها تحمل غازات كيماوية 
سامة ادت الى مقتل 4 أشخاص جميعهم من عناصر المعارضة المسلحة واصابة اكثر من عشرة آخرين .

جددت قوات الحكومة السورية قصفها مدينة داريا يوم الثالثاء 22/ نيسان على الجهة الشمالية بقنابل تحوي غازات سامة 
غالباً تحوي مادة الكلور السائل بعد ان قام عناصر المعارضة المسلحة بتفجير نفق استخدمه عناصر الحكومة السورية 

لدخول المدينة , ادى ذلك الى اكثر من عشرة اصابات معظمها طفيفة .
ابو  الزين ناشط اعالمي من مدينة داريا تواصلت معه الشبكة السورية لحقوق االنسان وأفاد الشبكة بروايته عن حادثة 

القصف الثانية التي تعرضت لها المدينة :
» استهدف  النظام الجبهة الشمالية بعدة قنابل غازية قرابة الساعة الواحدة ظهراً بعد ان اكتشف الثوار نفقاً استخدمه عناصر 

النظام القتحام داريا فقاموا بتفجيره وكان الرد على شكل قصف بقنابل الغازات .
اصيب اكثر من عشرة باصابات طفيفة لم تحتج اال الى اسعافات بسيطة  بسبب أننا كنا قد احتطنا من مثل هكذا هجمة بعد 

اتساع استخدام النظام للغازات السامة ووضعنا االقنعة الواقية«

اصدرت الشبكة السورية لحقوق االنسان بتاريخ 17 كانون الثاني / 2014  تقرير عن استهداف داريا بالغازات السامة
 

http://sn4hr.org/blog/2014/01/17/syrian-government-use-poisonous-gases-again/   
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عدرا بريف دمشق 2 آذار / 2014
تقع مدينة عدرا الى الشمال الشرقي من مدينة دمشق وتبعد عنها 25 كم 

رابط يظهر موقع المدينة

قصفت قوات الحكومة السورية مدينة عدرا في ريف دمشق بقنابل غازية يرجح انها تحمل مواد سامة ادى ذلك لمقتل 4 
اشخاص من عناصر المعارضة المسلحة واصابة ما ال يقل عن 30 آخرين 

حي جوبرفي دمشق بالغازات يومي  الخميس والجمعة 3 و4 / نيسان /2014
يقع حي جوبر في الشمال الشرقي من مدينة دمشق 

رابط يظهر موقع الحي 

قصفت قوات الحكومة السورية أحد األنفاق  التي تستخدمها المعارضة المسلحة في المنطقة الواقعة على االوتستراد الفاصل 
بين حي جوبر وساحة العباسيين  بقنبلة تحوي غازات سامة لم يتم تحديد نوعيتها اشبته بأنها مادة الكلور السائل 

القصف ادى الى اصابة 6 شخصاً تم معالجتهم برذاذ االوكسجين وتكررت الحادثة يوم الجمعة مما ادى الصابة 5 اشخاص 
جميعهم من عناصر المعارضة المسلحة .
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السيد ماهر هو أحد اعالميي حي جوبر تواصلت معه الشبكة السورية لحقوق االنسان وأفاد الشبكة بروايته عن حادثة 
قصف القنابل الغازية :

» يوم الخميس وقرابة الساعة الرابعة ونصف عصراً تعرض احد انفاق الجيش الحر لقصف بقنبلة غازية تحمل مادة الكلور 
, النفق كان على احد جبهات جوبر القريبة من العباسيين , عادوت قوات النظام قصف النفق يوم الجمعة قرابة الساعة 11 

ظهرا بقنبلة غازية اخرى تحمل غازات سامة .
بلغ عدد المصابين في المرتين 11 مصاباً , االعراض كانت عبارة عن الم في الرأس , اقياء , وضيق شديد في التنفس 

وتمت معالجتهم برذاذ االوكسجين  »

حرستا 27 اذار و  11 و 16 نيسان / 2014 
مدينة حرستا تقع في الجهة الشرقية من مدينة دمشق 

خالل فترة ال تتجاوز 20 يوماً تعرضت مدينة حرستا للقصف بالغازات السامة ثالث مرات أولها يوم الخميس 27 آذار  
حيث استهدفت قوات الحكومة السورية  نفقاً استخدمته عناصر المعارضة المسلحة في منطقة الكوع بمدينة حرستا بصاروخ 
محمل بالقنابل الغازية  مما ادى لمقتل 7 اشخاص جميعهم من عناصر المعارضة المسلحة  واصابة ما اليقل عن 30 

آخرين .
تجدد القصف على احدى الجبهات التي تقدمت فيها قوات المعارضة المسلحة بقنبلة غازية لم يتم التعرف على نوعية المادة 
فيها في يوم الجمعة 11/نيسان حيث ادى ذلك الى مقتل 3 من عناصر المعارضة المسلحة واصابة ما ال يقل عن 16 

آخرين .
عاودت قوات الحكومة السورية استهداف المدينة بقنابل يدوية تحمل غازات سامة يوم االربعاء 16 نيسان وادى ذلك لمقتل 

أحد عناصر المعارضة المسلحة واصابة اكثر من 15 آخرين .
حرستا   مدينة  استهداف  عن  تقرير    2014 / نيسان    10 بتاريخ  اصدرت  قد  االنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  وكانت 

بالغازات السامة

http://sn4hr.org/blog/2014/04/10/government-forces-use-poisonous-gases/ 
http://sn4hr.org/blog/2014/04/10/government-forces-use-poisonous-gases/ 
http://sn4hr.org/blog/2014/04/10/government-forces-use-poisonous-gases/ 
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قصف مدينة كفرزيتا أيام الخميس الجمعة والسبت 10 و  11 و12 و  16 و 18 / نيسان / 2014 ببراميل تحمل 
غازات سامة

تقع مدينة كفرزيتا الى الشمال الغربي من مدينة حماة وتبعد عنها 35 كيلومتر وهي تقع تحت سيطرة المعارضة المسلحة 
منذ بداية عام 2013

رابط يظهر موقع كفرزيتا

القى الطيران المروحي التابع للحكومة السورية أيام االخميس والجمعة والسبت 10-11-12 / نيسان  4  براميل استهدفت 
احياء مدينة كفرزيتا كانت هذه البراميل تحمل فيها غازات سامة يشتبه انها مادة الكلور السائلة 

الطيران المروحي جدد القصف يومي االربعاء والجمعة 16 و 18-نيسان -2014 بأكثر من 3 براميل  محملة بغاز الكلور 
المحمد  وابنته مروة  المحمد  احمد  مقتل شخص هو مصطفى  توثيق  االنسان من  لحقوق  السورية  الشبكة  فريق  استطاع 

واصابة ما اليقل عن  125 آخرين معظمهم من االطفال والنساء 
تواصلت الشبكة السورية لحقوق االنسان مع السيد حسن من مدينة كفرزيتا وتحدث الى الشبكة بتفاصيل القصف الذي 

تعرضت له المدينة :
» في 10 نيسان تعرضنا الول برميل يحوي غاز الكلور ولكن عدد االصابات لم يتجاوز الثالثة و اعتقدنا ان حاالت ضيق 

النفس التي حصلت كانت نتيجة الغبار الناتج عن القصف  الذي تسبب به البرميل .
تبع تلك الحادثة قصف متتالي في البراميل المحملة بغاز الكلور , يوم 11 نيسان تعرضنا لثالث براميل بين الساعة الرابعة 

والعاشرة مساء , يوم 12 نيسان قصفنا ببرميل واحد قرابة الساعة 9 والنصف .
يوم 16 نيسان عاود النظام قصفنا ببرميل متفجر قرابة الساعة 11 ليال , ويوم 18 نيسان تعرضنا لبرميلين متفجرين قرابة 

الساعةال12 ليالً .
ادى هذا القصف الى اصابة اكثر من 100 شخص و ترافق ذلك بحركة نزوح كبيرة من المدينة »
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قرية التمانعة في ريف ادلب يومي السبت والجمعة  12 و 18 / نيسان / 2014
تقع التمانعة إلى الشرق من مدينة خان شيخون بحوالي 8 كليومتر

الكلور على قرية  / نيسان برميال متفجرا محمال بغاز  السبت 12  السورية يوم  للحكومة  التابع  المروحي  الطيران  القى 
التمانعة في ريف ادلب مستهدفا مدرسة )  الشهيد مصطفى البكري (  مما ادى بحسب ما وثقته الشبكة السورية الى اصابة 

اكثر من 15 شخص 
تجدد القصف يوم الجمعة 18 / نيسان ببرميل متفجر 

تواصلت الشبكة السورية لحقوق االنسان مع احد ناشطي المكتب االعالمي في قرية التمانعة وافاد الشبكة عن وقائع حادثة 
استهداف القرية بالبراميل المتفجرة والغازات السامة :

» قرابة الساعة العاشرة اال ربع مساء يوم السبت استهدف النظام مدرسة الشهيد مصطفى البكري ببرميل مفجر يحوي غاز 
الكلور , البرميل تسبب باضرار مادية في المدرسة اضافة الى انتشار الغازات واصابة العديد من اهالي القرية ,

كنت ممن اصابهم الغازات , احسست بضيق في التنفس وسعال شديد واحتجت الى رذاذ االوكسجين الستعيد القدرة على 
التنفس , في البداية كان عدد المصابين ال يتجاوز 18 ولكن العدد تضاعف بعد انتشار المادة عبر الرياح وبدات تصلنا 

حاالت اخرى .
يوم الجمعة عاود النظام قصفنا بالبراميل المحملة بالكلور قرابة الساعة العاشرة ونصف مساء ادى ذلك الستشهاد شخصين 

واصابة اكثر من 120 شخصاً«
استطاع فريق الشبكة السورية لحقوق االنسان من توثيق مقتل   و اصابة ما ال يقل عن 140 شخصاً في قصف بلدة التمانعة 

بالغازات .
 

عطشان في ريف حماة االحد 13 / نيسان / 2014 
القى الطيران المروحي التابع للحكومة السورية برميال يحوي غاز الكلور على قرية عطشان في ريف حماة حيث سقط 

لبرميل بالقرب من خزان المياه في القرية 
استطاع  فريق الشبكة السورية لحقوق االنسان من توثيق اصابة مااليقل عن 20 شخص 

تواصلت الشبكة السورية لحقوق االنسان مع الشاهد أبو محمد  الذي تواجد لحظة القصف بالغازات وأفاد الشبكة بروايته 
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» قرابة الساعة الثامنة والنصف صباحاً تم قصفنا ببرميل متفجر  من طائرة مروحية , كان البرميل محمال بغاز الكلور  
وقد استهدف خزان المياه في القرية .

قطر تأثير البرميل تجاوز خمسة كيلومتر , واستمر انتشار الرائحة حتى مساء اليوم التالي , معظم المصابين تعرضوا 
لحاالت اختناق واغماء  وتجاوز عدد المصابين 20 مصاباً مع فقر شديد باالمكانيات الطبية التي تحتاجها مثل هكذا اصابات 
قرية عطشان هي قرية صغيرة  تواجد الجيش الحر فيها هو تواجد محدود وفي الغالب ال يتواجد اال بعض عناصر فقط 

يقطنون مع عائالتهم .«

تلمنس االثنين 21/ 4/ 2014
تقع بلدة تلمنس الى الشرق من مدينة معرة النعمان 

رابط يظهر موقع البلدة:

القى الطيران المروحي التابع للحكومة السورية برميال متقجرا على بلدة تلمنس محمال بغازات سامة يعتقد انها مادة الكلور 
السائل ادى ذلك الى مقتل طفل و اصابة اكثر من 200 شخص 

التمانعة  للغازات في مناطق  التي تعرضت  يقول الطبيب بشار وهو احد اطباء مدينة ادلب والذي عاين معظم الحاالت 
وتلمنس :

» االعراض التي جاء بها معظم المصابين هي اعراض تنفسية ضيق نفس وسعال وتخريش على الجلد واحمرار في العينين 
وطبعا بشدات مختلفة بحسب شدة التعرض وتركيز المادة السامة .

تم معالجة المصابين  بغسل المنطقة المتعرضة بالماء النظيف إن امكن واستخدام رذاذ االوكسجين و الموسعات القصبية .
يقدر عدد المصابين في تلمنس بحوالي 150 مصاب , وفي قصف التمانعة منذ عدة ايام يقدر عدد المصابين باكثر من 

»100
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أسماء الضحايا لعام 2014استطاع فريق الشبكة السورية لحقوق لالنسان من توثيق مقتل  28  بينهم  4 اطفال و 3 سيدات 
واصابة ما ال يقل عن 600 شخص

الصور والمرفقات :
اوال : مدينة عدرا :

فيديو يوثق المكان الذي تعرض للقصف بالقنابل الغازية في مدينة عدرا ويظهر في المقطع المسجل بتاريخ 3 اذار احد 
عناصر المعارضة المسلحة وهو يدلي بشهادته عن حادثة القصف 

فيديو يوثق أحد شهادات الناجيين من حادثة القصف بالقنابل الغازية في عدرا

ثانياً : حي جوبر :
فيديو يوثق اسعاف احد المصابين الذي تعرضوا للغازات , ويظهر في الفيديو شاب يعاني من حالة ضيق نفس ويتم اسعافه 

باالوكسجين

ثالثاً : مدينة حرستا :
فيديو يظهر مجموعة من المصابين نتيجة القصف بالقنابل الغازية على مدينة حرستا 

رابعاً : مدينة كفرزيتا : 
صورة تظهر أحد الحاويات التي قصفت على مدينة كفرزيتا

مقطع فيديو يوثق الطائرة المروحية التابعة لقوات الحكومة وهي تقصف البرميل المتفجر
مقطع فيديو يظهر فيه مكان سقوط البرميل الذي يبعث الغازات السامة يوم 12 4 2014

فيديو يظهر االصابات الناتجة عن التعرض للغازات السامة ويظهر في الفيديو مجموعة من االطفال المصابين تظهر عليهم 
اثار الهياج والسعال 

فيديو يوثق اصابة طفل مصاب بالغازات السامة التي قصفت بها بلدة كفرزيتا - ريف حماة
مقطع فيديو تظهر فيه محاولة اسعاف المصابين  نتيجة البراميل المتفجرة المحملة بالغازات

رابط يظهر فيه اسماء المصابين في مدينة كفرزيتا 

خامساً : بلدة التمانعة في ادلب :
الفيديو عملية اسعاف احد عناصر  السامة ويظهر في  بالغازات  الناتجة عن القصف  فيديو يوثق احدى حاالت االختناق 

المعارضة المسلحة الذي تعرض لالصابة 
مقطع فيديو يوثق اصابة  احد االطفال الذين اصيبوا بالغازات السامه 

https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18MUo0WHI5YkZfenM/edit 
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18MUo0WHI5YkZfenM/edit 
https://www.youtube.com/watch?v=6xHHR29ME7A 
https://www.youtube.com/watch?v=6xHHR29ME7A 
https://www.youtube.com/watch?v=6xHHR29ME7A 
https://www.youtube.com/watch?v=c2gwKxS8SEs 
https://www.youtube.com/watch?v=COU_mm4Ogu4 
https://www.youtube.com/watch?v=COU_mm4Ogu4 
https://www.youtube.com/watch?v=GdaLVjh6Bt8&feature=youtu.be  
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18N3hPUnRpZkV2MXc/edit 
http://youtu.be/Qcvui5uUKe4 
http://youtu.be/n0mxPweF85I 
http://youtu.be/n0mxPweF85I 
https://www.youtube.com/watch?v=-eDHqQIZsDM&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=-eDHqQIZsDM&feature=youtu.be 
http://youtu.be/A4pzorKOpjU 
http://youtu.be/L62fDntiGj8 
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18eFNnYWlUWk9HSTg/edit?usp=drive_web 
youtu.be/WICv_mqgu9I 
youtu.be/WICv_mqgu9I 
https://www.youtube.com/watch?v=luMpBpJkf3I 
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سادساً : قرية عطشان في ريف حماة 
فيديو يوثق احد المصابين الذي تعرض للغازات السامة 

سابعاً تلمنس :
فيديو يوثق مجموعة من المصابين الذين تعرضوا للغازات السامة ويظهر في الفيديو طفل يعاني من ضيق نفس وحالة 

هياج ومحاولة اسعافه 
اسماء بعض المصابين

التوصيات :
لجنة التحقيق الدولية 

على لجنة التحقيق الدولية مباشرة التحقيق في الحادثة واتخاذ خطوات جادة تهدف في تسريع التحقيق في تحديد الجهة التي 
تستخدم هذه األنواع من األسلحة وخاصة بعد توقيع الحكومة السورية اتفاقيه حظر األسلحة الكيميائية .

لجنة التحقيق الخاصه بنزع األسلحة الكيميائية 
كونها متواجده على األراضي السورية وتستطيع التحرك بسهولة فيتوجب عليها التوجه إلى موقع الحادثة و أخذ عينات دم 

من المصابين ، وتحليلها و كشف النتائج .

إلى مجلس األمن
يتوجب على مجلس األمن تحمل مسؤولياته في حفظ األمن و السلم األهلي في سورية ألن االنتهاكات التي قامت بها الحكومة 
السورية تشكل تهديدا صارخا لألمن و السلم الدوليين و التوقف عن ممارسة لعبة المصالح السياسيه على حساب دماء 

الشعب السوري .

مجلس حقوق اإلنسان
قتل  السوري من  الشعب  مايحصل ألبناء  تجاه  في  بتحمل مسؤولياتها  المعنية  الدولية  والمؤسسات  األمن  مطالبة مجلس 

واعقتال واغتصاب وتهجير .

https://youtu.be/DeZYVbFQ4_0 
https://www.youtube.com/watch?v=u9qU0_pwotM 
https://www.youtube.com/watch?v=u9qU0_pwotM 
https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18MWpEaThiSFNIZDg/edit 
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