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اإلثنني 20 شباط 2017

على الرغم من أتكيد األمم املتحدة مسؤوليته، 
النظام السوري ُيدد استخدام األسلحة الكيميائية 

ما اليقل عن 20 هجمة ابألسلحة الكيميائية بعد 
تقرير آلية التحقيق املشرتك األخري، و158 خرقاً 

لقرار جملس األمن رقم 2118 

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ُتطالب مبقاضاة 
مبدئية ملستخدمي األسلحة الكيميائية يف حماكم 

حملية ذات اختصاص
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: خلفية عن قضية استخدام األسلحة الكيميائية يف سوراي

اثنياً: األسلحة الكيميائية يف سوراي وجملس األمن
اثلثاً: جلنة التحقيق املشرتك تؤكد مسؤولية النظام السوري عن استخدام األسلحة الكيميائية مرات عديدة

رابعاً: احلصيلة اجلديدة خلروقات قرارات جملس األمن املتعلقة ابألسلحة الكيميائية
خامساً: اهلجمات اجلديدة للنظام السوري وتنظيم داعش ابألسلحة الكيميائية على الرغم من إدانة جلنة التحقيق املشرتك

سادساً: االستنتاجات والتوصيات
شكر وعزاء

أواًل: خلفية عن قضية استخدام األسلحة الكيميائية يف سوراي:
أصدرت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 22 تقريراً تواكب فيها بشكل مستمر استخدام األسلحة الكيميائية يف سوراي، 

وقد سجلنا فيها النتائج األولية التالية، ونعترب قرارات جملس األمن كنقاط عالم مرجعية:
ألف: النظام السوري:

أواًل: وثقنا ما اليقل عن 33 هجمة ابألسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري قبل قرار جملس األمن رقم 2118 الصادر 
يف 27/ أيلول/ 2013.

اثنياً: وثقنا ما اليقل عن 158 هجمة بعد قرار جملس األمن رقم 2118، وتوقيع النظام السوري على اتفاقية نزع األسلحة 
الكيميائية.

اثلثاً: وثقنا ما اليقل عن 89 هجمة بعد القرار رقم 2209 الصادر يف 6/ آذار/ 2015.
رابعاً: وثقنا ما اليقل عن 33 هجمة بعد القرار رقم 2235 الصادر يف 7/ آب/ 2015 الذي قرَّر إنشاء آلية حتقيق 

مشرتك.
خامساً: وثقنا ما اليقل عن 20 هجمة بعد إدانة جلنة التحقيق املشرتك للنظام السوري، وحتديد مسؤوليته عن استخدام 

األسلحة الكيميائية.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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ابء: تنظيم داعش:
سجلنا ما اليقل عن 4 خروقات لقرار جملس األمن رقم 2118، ويف الوقت ذاته للقرار رقم 2209 والقرار رقم 2235، 

مجيعها يف حمافظة حلب. 

القتلى واملصابون إثر استخدام األسلحة الكيميائية:
تسبَّبت اهلجمات اليت قام هبا النظام السوري وتنظيم داعش يف مقتل ما اليقل عن 130 شخصاً قضوا مجيعاً يف هجمات 

نفذَّها النظام السوري يتوزعون إىل:
78 مدنياً بينهم 40 طفاًل، و13 سيدة   •  

45 من مقاتلي املعارضة املسلحة.  •  
7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا يف أحد سجون املعارضة.  •  

إضافة إىل إصابة ما اليقل عن 2289 شخصاً يتوزعون حسب اجلهة املرتكبة إىل:
النظام السوري: ما اليقل عن 2164 شخصاً.  •  

تنظيم داعش: ما اليقل عن 125 شخصاً.  •  

https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0TGJpbHY5MzFlczg
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اثنيًا: األسلحة الكيميائية يف سوراي وجملس األمن: 
أصدر جملس األمن ثالثة قرارات رئيسة فيما يتعلق ابستخدام األسلحة الكيميائية يف سوراي، ومجيع تلك القرارات ُتشري إىل 
فرض تدابري مبوجب الفصل السابع يف حال عدم االمتثال هلا، وذلك يف البند رقم 21 من القرار رقم 2118 الصادر يف 
27/ أيلول/ 2013، والبند رقم 7 من القرار رقم 2209 الصادر يف 6/ آذار/ 2015، والبند رقم 15 من القرار رقم 
2235 الصادر يف 7/ آب/ 2015، إضافة إىل هذه القرارات فقد صادق النظام السوري على معاهدة نزع األسلحة 

الكيميائية يف أيلول/ 2013، ذلك بعد اهلجوم الكبري على الغوطتني الشرقية والغربية.

ويف ضوء ما أكدانه يف تقارير عدة، وما سجلته املنظمات العاملية، وجلنة نزع األسلحة الكيميائية، وآلية التحقيق املشرتك، 
عن حتديد مسؤولية النظام السوري عن عدة هجمات ابستخدام األسلحة الكيميائية، فيتوجب بشكل مباشر على جملس 

األمن أن يُنفِّذ ما ورد يف قراراته، لكنه قد فشل فشاًل ذريعاً يف ذلك، وجنَح النِّظام السوري يف إهانة معاهدة حظر األسلحة 
الكيميائيةـ، وقرارات جملس األمن كافة.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“يف ظل عدم رغبة جملس األمن ابلتَّحرك، على الرغم من ثبوت استخدام النظام السوري عشرات املرات 

لألسلحة الكيميائية، وابلتايل خرق القرارات الثالثة، واتفاقية نزع األسلحة الكيميائية، البدَّ من اللجوء إىل 
وسائل بديلة، الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ُتطالب، عاجاًل، وعلى األقل، مبقاضاة مبدئية ملستخدمي 

األسلحة الكيميائية يف حماكم حملية ذات اختصاص، على دول العامل أن تفتح حماكمها حملاسبة مرتكيب مثل 
هكذا انتهاك مرعب”.

اثلثاً: جلنة التحقيق املشرتك تؤكد مسؤولية النظام السوري عن استخدام األسلحة 
الكيميائية مرات عديدة:

يف 7/ آب/ 2015 أصدر جملس األمن القرار رقم 2235 الذي أشار يف الفقرة الرابعة منه إىل ضرورة حتديد املسؤولني عن 
استخدام األسلحة الكيميائية ووجوب مساءلة األشخاص أو الكياانت أو اجلماعات أو احلكومات املسؤولة عن استخدام 

املواد الكيميائية كأسلحة مبا فيها الكلور أو أية مادة سامة أخرى، وجاء يف الفقرة السادسة من القرار طلب تشكيل آلية 
حتقيق مشرتك بني األمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية للتحقيق يف اهلجمات الكيميائية. 

http://sn4hr.org/arabic/?p=3168
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2235(2015)&referer=https://ar.wikipedia.org/&Lang=A
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يف 24/ آب/ 2016 صدر التقرير املشرتك الثالث بني األمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية، الذي حتدَّث 
عن 9 حاالت استخدمت فيها األسلحة الكيميائية يف سوراي يف عامي 2014 و2015، وقد متَّ حتديد مسؤولية احلكومة 

السورية عن حالتني ألقى فيهما طريان مروحي اتبع للنظام السوري براميل حمملة مبادة الكلور، كما حدَّد مسؤولية تنظيم 
داعش عن حالة واحدة الستخدام األسلحة الكيميائية يف مدينة مارع يف حلب. ويف 21/ تشرين األول/ 2016 صدر 

التقرير املشرتك الرابع، وفيه مت حتديد مسؤولية احلكومة السورية عن ثالث هجمات ومسؤولية تنظيم داعش عن هجمة 
واحدة.

ابحملصلة مل تتناول تقارير آلية التحقيق املشرتك سوى 9 هجمات حصلت يف عامي 2014 و2015 يف حمافظات محاة 
وحلب وإدلب، وعلى الرغم من أننا سجلنا ما اليقل عن 37 هجمة من قبل النظام السوري وتنظيم داعش بعد القرار 

رقم 2235 الصادر يف 7/ آب/ 2015، الذي انبثقت عنه تلك اللجنة، إال أنَّ منهجية اللجنة خمتلفة متاماً، ويبدو أهنا 
تشرتط معايري خمتلفة إلثبات بعض احلوادث، ويف مجيع األحوال، فسواء مت التأكيد مرة أو عدة مرات، فالنتيجة واحدة، وهي 

إصرار النظام السوري على انتهاك مجيع ما يصدر عن األمم املتحدة وجملس األمن يف هذا اخلصوص، وقد ابت بعد كل 
هذه السنوات من ارتكاب اجلرائم واخلروقات على يقني أبن أحداً لن يُوقفه، أو يعاقبه على أقل تقدير.

منهجية التقرير:
كما كانت حال معظم الدراسات السابقة، مل نتمكن يف كثري من احلاالت من زايرة مواقع احلوادث كافة، وال تتيح الظروف 
احلالية إمكانية أخذ عينات وإجراء فحوصات فقد اعتمدان على رواايت انجني، وشهود عيان، وبشكل خاص على أطباء 

عاجلوا املصابني، وعناصر من الدفاع املدين، حيتوي هذا التقرير على 7 شهادات، وقد شرحنا للشهود اهلدف من املقابالت، 
وحصلنا على موافقتهم على استخدام املعلومات اليت يُقدِّموهنا يف هذا التقرير دون أن نقدم أو نعرض عليهم أية حوافز، كما 

حاولت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان جتنيبهم معاانة تذكر االنتهاك، ومتَّ منح ضماٍن بعدم كشف هوية كل من أبدى 
رغبته يف استخدام اسم مستعار. ال يشمل التقرير األبعاد واألضرار االجتماعية واالقتصادية والنفسية.

مل نتمكن من التأكد من طبيعة املادة الكيميائية املستخدمة يف اهلجمات، ألن ذلك حباجة إىل فحص خمربي، وهذا ما ال 
تُتيحه ظروف امليدان، ويبدو لنا من خالل األعراض اليت الحظناها وأكدها لنا النَّاجون من اإلصابة وأفراد من الكوادر 

الطبية، أن قوات النظام السوري قد استخدمت مادة الكلور. وحنن نثبت احلادثة، عندما نصل إىل أسباب نعتقد أن 
اهلجمات قد وقعت على النحو الذي أشران إليه.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/269/73/PDF/N1626973.pdf?OpenElement
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2016%2F888&referer=%2Fenglish%2F&Lang=A
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لقد ُقمنا مبعاينة الصور والفيديوهات اليت وردت إلينا من الناشطني احملليني املعتمدين لدينا وقد أظهرت بعض املقاطع 
مصابني يُعانون من صعوبة يف التَّنفس كما أظهرت صور أخرى اسطواانت يُعتقد أهنا حُمملة ابلغازات السامة، وحنتفظ بنسٍخ 
من مجيع مقاطع الفيديو والصور املذكورة يف هذا التقرير، ضمن قاعدة بياانت إلكرتونية سرية، ونسٍخ احتياطية على أقراص 

صلبة، وملزيد من التفاصيل نرجو االطالع على منهجية عملنا العامة.

ما وَرَد يف هذا التقرير ُيثِّل احلد األدىن الذي متكنَّا من توثيقه من حجم وخطورة االنتهاكات اليت حصلت، وذلك وسط 
الظروف الغري اعتيادية اليت تُعانيها عملية توثيق االنتهاكات يف سوراي، من فقدان لألمن، وانقطاع يف شبكة الكهرابء 

واإلنرتنت، ويف بعض األحيان تشريد الشهود، وهول الصدمة وما ُيسبِّبه ذلك من عدم متكن اسرتجاع كامل للحدث، 
إضافة إىل صعوبة وأحياانً استحالة الوصول إىل مجيع أماكن احلوادث، نظراً ملخاطر االنتقال، وكثافة ما جيري من انتهاكات، 

وأخرياً شعور اجملتمع السوري بتجذُّر سياسة اإلفالت من العقاب لدى اجملتمع الدويل، وعجزه عن إيقاف اجلرائم ضد 
اإلنسانية واحلرب واإلابدة املمارسة ضدَّه، كل ذلك أفقده الثقة جبدوى عمليات التوثيق، فضاًل عن املسامهة فيها.

 
النظام السوري ومنذ عام 2011 يُنِكر معظم اجلرائم، وال يردُّ على مجيع أشكال املراسالت، مبا فيها مراسالت املنظمات 
الدولية، وينع عمل جلنة التحقيق الدولية، واملنظمات الدولية، وُيالحق ويُنكِّل مبن يقوم بتوثيق انتهاكاته، وسار على هذا 

النهج بقية أطراف النزاع بشكل أو آبخر.

رابعًا: احلصيلة اجلديدة خلروقات قرارات جملس األمن املتعلقة ابألسلحة الكيميائية: 
نستعرض يف هذا التقرير 21 هجمة استخدمت فيها األسلحة الكيميائية بعد صدور تقرير آلية التحقيق املشرتك األخري 

)وذلك يف املدة الواقعة بني 21/ تشرين األول/ 2016 حىت 31/ كانون األول/ 2016(
وعند إضافة هذه اهلجمات اجلديدة على ما قامت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بتوثيقه سابقاً تراكمياً يصبح لدينا:

162 خرقاً لقرار جملس األمن رقم 2118 الصادر يف 27/ أيلول/ 2013 من ضمنهم 93 خرقاً للقرار رقم 2209 
الصادر يف 6/ آذار/ 2015، و37 خرقاً للقرار رقم 2235 الصادر يف 7/ آب/ 2015 يتوزعون حسب مرتكب 

االنتهاك إىل:
ألف: النظام السوري: 

158 خرقاً للقرار رقم 2118، بينهم 89 خرقاً للقرار رقم 2209، و33 خرقاً للقرار رقم 2235، يتوزعون حسب 
احملافظات على النحو التايل:

حلب: 24، إدلب: 41، محاة: 27، محص: 4، دمشق: 22، ريف دمشق: 33، درعا: 4، دير الزور: 3
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ابء: تنظيم داعش:
سجلنا ما اليقل عن 4 خروقات لقرار جملس األمن رقم 2118 ويف الوقت ذاته للقرار رقم 2209 والقرار رقم 2235 

مجيعها يف حمافظة حلب.

https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0a2l6cG9XUXV4dVk


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 7

خامساً: اهلجمات اجلديدة للنظام السوري وتنظيم داعش ابألسلحة الكيميائية على الرغم 
من إدانة جلنة التحقيق املشرتك:

ألف: النظام السوري:
1 - املناطق اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة:

حمافظة حلب:
حي الراشدين، األحد 30/ تشرين األول/ 2016

ألقى طريان النظام املروحي برميلني متفجرين حمملني بغاز سام؛ ُمستهدفاً منطقة الراشدين اخلامسة يف حي الراشدين غرب 
مدينة حلب؛ تسبب القصف إبصابة ما اليقل عن 12 شخصاً أبعراض ضيق يف التنفس.

حي الراشدين، اإلثنني 31/ تشرين األول/ 2016
ألقى طريان النظام املروحي برميلني متفجرين حمملني بغاز سام؛ ُمستهدفاً منطقة الراشدين اخلامسة يف حي الراشدين غرب 

مدينة حلب؛ تسبب القصف إبصابة ما اليقل عن 10 أشخاص أبعراض ضيق يف التنفس.
أخربان املمرض صفوان احلجازي –عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك-، الذي أشرف على عالج بعض 

املصابني:
“مت إسعاف 7 مصابني إىل املشفى الذي أعمل فيه، كانوا يُعانون من صعوبة يف التنفس وهتيُّج، وكان هناك 
شاب خيرج زبداً من فمه، حصل القصف قرابة الساعة احلادية عشر صباحاً بربميلني متفجرين حيمالن غاز 

الكلور، سقطا قرب منطقة الضاحية يف حي الراشدين”.
  

 /3 اخلميــس  العســل،  خــان  قريــة 
2016 الثــاين/  تشــرين 

ألقــى طــريان النظــام املروحــي 3 براميــل 
بغــاز ســام، ســقطت  متفجــرة حمملــة 
أدى إىل  مــا  مواقــع؛   3 يف  الرباميــل 
شــخصاً   15 عــن  اليقــل  مــا  إصابــة 

التنفــس: أبعــراض ضيــق يف 
املوقــع األول: منطقــة مجعيــة الكهــرابء 

https://youtu.be/q0jSrgXPOU0
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0N1NyQ0pqOVNPc3M/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TnUzTXM4NUtIUDg/view
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الواقعــة غــرب قريــة خــان العســل. 
مجعيــة  منطقــة  الثــاين:  املوقــع 
الصياد الــيت تبعــد 1 كــم غــرب قريــة 
خــان العســل؛ مــا أدى إىل إصابــة مــا 
أبعــراض  أشــخاص   10 عــن  اليقــل 

التنفــس. يف  ضيــق 
خــان  قريــة  وســط  الثالــث:  املوقــع 
العســل؛ مــا أدى إىل إصابــة مــا اليقــل 
عــن 5 أشــخاص أبعــراض ضيــق يف 

لتنفــس. ا

قريــة خــان العســل، اإلثنني 7/ تشــرين 
الثاين/ 2016

برميــاًل  املروحــي  النظــام  طــريان  ألقــى 
شــرق  ســام،  بغــاز  حممــاًل  متفجــراً 
جبــل  منطقــة  يف  العســل  خــان  قريــة 
مسعــان بريــف حلــب الغــريب؛ تســبب 
عــن  اليقــل  مــا  القصف إبصابــة 
أطفــال،   8 بينهــم  شــخصاً،   32
تنفُّــس  ضيــق  أبعــراض  ســيدات  و3 

وســعال.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0LUxNdjg2WG1MSjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0blI0S0xISTQ1MWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0R21LTEVFdkVpeFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WkJIV3NrWHVvUjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UDVvSGhFQ2N0d2c/view
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وقد صّعدت قوات النظام السوري من استخدام األسلحة الكيميائية يف معركتها األخرية للسيطرة على األحياء الشرقية يف 
مدينة حلب؛ حيث سجلنا ما اليقل عن 8 هجمات يف املدة الواقعة بني 15/ تشرين الثاين/ 2016 حىت 31/ كانون 

األول/ 2016 حصلت مجيعها نتيجة إلقاء طريان النظام املروحي براميل متفجرة حتمل غازات سامة .

حي مساكن هنانو، اجلمعة 18/ تشرين الثاين/ 2016
ألقى طريان النظام املروحي برمياًل متفجراً حمماًل بغاز ســام 
علــى حــي مســاكن هنانو شــرق مدينــة حلب، اســتهدف 
احليدريــة؛  حــي  إىل  املــؤدي  الطريــق  علــى  ســكنية  منــازل 
أطفــال   3 بينهــم  أشــخاص   4 القصــف إبصابــة  تســبَّب 

أبعــراض ضيــق تنفــس.
خيضــع احلــي حاليــاً لســيطرة قــوات النظــام الســوري وكان 
خيضــع لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة يــوم احلادثــة.

حي الصاخور، األحد 20/ تشرين الثاين/ 2016
برميلني متفجرين حمملــني  املروحــي  النظــام  طــريان  ألقــى 
بغــاز ســام على حــي الصاخــور شــرق مدينة حلب، ســقط 
أحدمهــا علــى منــزل ســكين يف حميــط مســجد اخلــريات؛ مــا 
أدى إىل مقتــل 6 مدنيــني بينهــم 4 أطفــال وســيدة خنقــاً، 
وإصابة ما اليقل عن 18 شــخصاً، وســقط الربميل اآلخر 

علــى أوتســرتاد حــي الصاخــور.
خيضع احلي حالياً لسيطرة قوات النظام السوري وكان خيضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة يوم احلادثة.

أخربان السيد صادق جنار أحد سكان حي الصاخور -تواصلنا معه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك–، 
والذي شارك يف إسعاف املصابني عن مشاهداته:

“قرابة الساعة 01:15 مسعت صوت انفجار برميل كان خيتلف عن صوت انفجار الرباميل املعتادة فكان 
أقل شدة، توجَّهت إىل مكان القصف يف حميط مسجد اخلريات، انتشرت رائحة كريهة يف املكان تشبه رائحة 

الكلور، وضعُت قماشاً مبلاًل ابملاء على فمي وأنفي وبدأت إبسعاف املصابني، وصل عددهم إىل 20 مصاابً، 

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=829&token=54DeZl1uL49pNyE6ROQWFUEcyqjeXgzT
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=830&token=4iyfdLODV4IM7hnETnsFs3xWoqkw9Mk4
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0emQtVkpVSzNJRmM
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=542&token=r0zdXOzDHgZNJ8C7YdKdBxq425GcvmlN
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Zk5YNlViYUQ0S1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RkNweVZqTHZlMkE/view
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مل نستطع إكمال عملية اإلسعاف بسبب القصف املدفعي الذي بدأت به قوات النظام، بعد ساعة تقريباً 
استكملنا عملية اإلسعاف، ووجدان عائلة كاملة قد قضت اختناقاً، كانت جثثهم منتفخة ولون جلدهم مزرق 

وعيوهنم جاحظة ومل تظهر عليهم آاثر جروح بفعل شظااي”.

أمساء الضحااي:
أين العبد هللا   .1  

السيدة رودين )زوجة أين العبد هللا(  .2  
الطفلة زهراء أين العبد هللا  .3  

الطفل حسن أين العبد هللا   .4  
الطفل حممود أين العبد هللا  .5  

الطفلة فاطمة أين العبد هللا   .6  

حي طريق الباب، األحد 20/ تشرين الثاين/ 2016
ألقى طريان النظام املروحي برميلني متفجرين حمملني بغاز سام سقطا على منطقة كرم البيك يف حي طريق الباب شرق مدينة 

حلب؛ تسبب القصف إبصابة 5 أشخاص أبعراض ضيق يف التنفس.
خيضع احلي حالياً لسيطرة قوات النظام السوري وكان خيضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة يوم احلادثة.

حتدَّثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد مصطفى الساروت وهو انشط إعالمي داخل مدينة حلب –عرب حسابه 
على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك-وأخربان عن مشاهداته:

“حصل القصف قرابة الساعة السادسة مساء وهو الوقت الذي ختتاره قوات النظام بشكل دائم لقصفنا 
ابلغازات السامة، ُأصيب مخسة أشخاص إبصاابت طفيفة ومت عالجهم يف املشايف امليدانية ولكن يف اليوم ذاته 

متَّ استهداف حي الصاخور ابلكلور أيضاً، وقتل 6 أشخاص من عائلة واحدة. صوَّرت مقطع فيديو وثقت فيه 
القنبلة احململة ابلكلور، كان لوهنا أصفر وكتب عليها شركة الباحة إلنتاج الصودا”.

 

https://youtu.be/cBa5ymFLFOQ
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حي طريق الباب، الثالاثء 22/ تشرين الثاين/ 2016
ألقى طريان النظام املروحي برمياًل متفجراً حُمماًل بغاز سام على منطقة ضهرة عواد يف حي طريق الباب شرق مدينة حلب، 

خيضع احلي حالياً لسيطرة قوات النظام السوري وكان خيضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة يوم احلادثة.
مقطع فيديو يُظهر طائرة مروحية اتبعة لقوات النظام السوري تُلقي برمياًل ُمتفجراً؛ أدى انفجاره إىل انتشار دخان ذو لون 

أخضر.

حي اجلزمايت، األربعاء 23/ تشرين الثاين/ 2016
 ألقى طريان النظام املروحي برمياًل متفجراً حمماًل بغاز سام سقط داخل منزل سكين على الطريق املؤدي إىل حي امليسر 

شرق مدينة حلب؛ تسبب القصف يف إصابة شخصني على األقل أبعراض ضيق يف التَّنفس.
خيضع احلي حالياً لسيطرة قوات النظام السوري وكان خيضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة يوم احلادثة.

 

https://youtu.be/MuM5Dc1IuD4
https://youtu.be/8n3UMD7QAs8
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0WjNhNF9yYk8yY2s
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MnhQeE1PbHBuSGs/view
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حي مساكن هنانو، األربعاء 23/ تشرين الثاين/ 2016
ألقى طريان النظام املروحي برمياًل متفجراً حمماًل بغاز سام سقط على منطقة أرض احلمرا يف حي مساكن هنانو شرق مدينة 

حلب؛ تسبب القصف إبصابة سيدة على األقل أبعراض ضيق يف التَّنفس.
خيضع احلي حالياً لسيطرة قوات النظام السوري وكان خيضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة يوم احلادثة.

 
حي الفردوس، اخلميس 8/ كانون األول/ 2016

 ألقى طريان النظام املروحي برمياًل متفجراً حُمماًل بغاز سام على حي الفردوس شرق مدينة حلب. خيضع احلي حالياً لسيطرة 
قوات النظام السوري وكان خيضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة يوم احلادثة.

يُظهر مقطع فيديو لوكالة on the ground news دخاانً أخضر اللون ينتشر يف حي الفردوس بعد إلقاء الطريان 
املروحي التابع لنظام السوري برمياًل متفجراً.

حي الكالسة، اجلمعة 9/ كانون األول/ 2016
ألقى طريان النظام املروحي برمياًل ُمتفجراً حمماًل بغاز سام على مركز احلياة الطيب يف حي الكالسة شرق مدينة حلب؛ ما 

أدى إىل إصابة ما اليقل عن 29 شخصاً أبعراض ضيق يف التَّنفس.
خيضع احلي حالياً لسيطرة قوات النظام السوري وكان خيضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة يوم احلادثة.

أخربان املمرض العامل يف مشفى احلياة يف مدينة حلب أمحد سندة -عن طريق تطبيق واتس آب-:
“كنت يف مركز احلياة الطيب أثناء مناوبيت عندما مسعنا صوت حتليق مروحية وبعدها مسعنا صوت ارتطام، ومل 

نسمع صوت انفجار قوي، بعد دقائق بدأت رائحة قوية تشبه رائحة الكلور ابالنتشار، ُأصيب من يف املشفى 
مجيعاً إبصاابت متفاوتة وكنت من بني املصابني، أسرعنا إىل الطوابق العلوية لنتجنب املزيد من الغاز، كانت 

إصابيت خفيفة فتمكنت من إسعاف من كانت إصابتهم أشد. ظهرت على املصابني أعراض ضيق نفس 
ونقص أكسجة وإسهال وغثيان ودوار ودماع، وتراوحت اإلصاابت بني اخلفيفة واملتوسطة ابستثناء إصابتني 

فقط كانتا أشد”.

 
 

https://youtu.be/KlWz77cEY-k
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=831&token=rrOKZ85OH06HPtJK61SDHAlAWR4pDckV
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حمافظة محاة:
بلدة اللطامنة، الثالاثء 25/ تشرين األول/ 2016

ألقى طريان النظام املروحي ما اليقل عن 10 براميل متفجرة بعضها كان حمماًل بغازات سامة على اجلهة اجلنوبية الغربية من 
بلدة اللطامنة يف الريف الشمايل الغريب حملافظة محاة؛ تسبَّب القصف إبصابة ما اليقل عن 30 مدنياً أبعراض ضيق تنفس.

تواصل فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد أبو محزة وهو أحد العاملني يف املركز الطيب يف البلدة -عرب تطبيق 
واتس آب– وأفادان مبشاهداته:

“ُأصيب ما اليقل عن 35 مدنياً، بينهم 12 طفاًل وعدد من النساء، كانت األعراض أشد على األطفال 
فجهازهم التَّنفسي أقل مناعة، عاىن املصابون من أعراض اختناق شديد وسعال وعطاس بسبب ختريش 

األغشية املخاطية كما ظهر على بعضهم أعراض نقص أكسجة وازرقاق سرير الظفر، وقد متَّ تقدمي العالج من 
األدوية املتوفرة من أوكسجني وموسعات قصبات ومضادات حساسية ومسوم.

حدث القصف قرابة الساعة 17:00 بعد أن ألقت مروحيات النظام ما اليقل عن 12 برمياًل متفجراً كان 
بعضها حمماًل بغاز الكلور”.

مقطع فيديو يُظهر إلقاء الطريان املروحي التابع للنظام السوري براميل متفجرة على بلدة اللطامنة يف ريف محاة وبعض 
الشهادات من املواطنني وعناصر الدفاع املدين.

 
2 - املناطق اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش:

حمافظة محاة:
ريف محاة الشرقي، اإلثنني 12/ كانون األول/ 2016

قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري ما اليقل عن 8 صواريخ حمملة بغازات سامة، استهدفت 5 قرى يف ريف 
محاة الشرقي اخلاضع لسيطرة تنظيم داعش، القرى هي: عقريابت، محادي عمر، القسطل، الصاللية، جروح؛

تسبب القصف يف مقتل 35 مدنياً، بينهم 16 طفاًل، و6 سيدات، وإصابة ما اليقل عن 100 آخرين ظهرت عليهم 
أعراض ضيق يف التَّنفس وامحرار يف العينني وتضيُّق يف احلدقة، وإقياء، وخروج زبد من الفم، معظم سكان القرى املستهدفة 

احتموا يف املالجئ واألقبية؛ ما تسبب يف زايدة عدد الضحااي واملصابني؛ ألن الغاز يكون أكثف وذو أتثري أكرب يف الطوابق 
السفلية.

متكنَّا بصعوبة ابلغة من الوصول إىل شهود عيان من املنطقة نظراً للتضييق الذي يارسه تنظيم داعش على الناشطني 
اإلعالميني والكوادر الطبية.

https://youtu.be/5tT1ZOap0LQ
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=832&token=P2h0Dx48YgFLg6bj3VEntO5VCbUV9kbO
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=832&token=P2h0Dx48YgFLg6bj3VEntO5VCbUV9kbO


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 14

حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل السيد بكر -عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك- وهو أحد 
أهايل قرية عقريابت وأفادان بروايته عن احلادثة:

“كانت الساعة قرابة السابعة والنصف صباحاً عندما شاهدت طائرة اتبعة لقوات النِّظام حُتلِّق على ارتفاع 
منخفض يف مساء القرية فاجتهنا إىل املالجئ، أغارت الطائرة 12 غارة على قريتنا وقرى الصاللية، ومحادي 

عمر، وجروح، وقريـيََت النعيمية واخلضرية بعدة صواريخ ذات انفجار ضعيف.
بعد دقائق فقط شعرت بضيق يف التنفس وتشوش يف الرؤية، توجهت إىل املشفى امليداين ووجدت عشرات 

املصابني بينهم أطفال ونساء كانوا يُعانون من أعراض اختناق وتضيُّق يف احلدقة وبعضهم كان لديه إقياء 
واختالج، معظم الضحااي كانوا خيتبئون يف املالجىء وهذا ما زاد عدد املصابني والقتلى.

تويف عدد كبري من املدنيني، كان أكثرهم يف قرية الصاللية، ومن بني املدنيني عدد كبري من املسعفني الذين 
فقدوا حياهتم أثناء إسعافهم املصابنَي، أعرف 9 مسعفني قضوا يف هذه اجملزرة.

 
أخربان أبو اليمان وهو أحد شهود العيان على حادثة القصف من قرية عقريابت –عرب تطبيق واتس آب– عن مشاهداته:

“ما يزيد عن 25 صاروخاً قصفتها طائرات النظام صباحاً، 16 منها كان حُممَّاًل بغازات سامة، انتشر دخان 
أبيض لكنه دون رائحة، القصف استهدف قرى الصاللية وجروح، وقسطل، ومحادي عمر، وعقريابت، لكنَّ 

معظم املصابني والضحااي كانوا من قرييت الصاللية، ومحادي عمر.
معظم األهايل كان حيتمون يف املالجئ؛ هذا ساهم يف زايدة عدد املصابني والضحااي بشكل كبري فالغازات 

تستقرُّ يف الطوابق السفلية، حاولت إسعاف بعض املصابني، شاهدت عليهم أعراض ضيق يف التنفس 
واختالج وامحرار يف العني، وعاىن بعضهم من إقياء وخروج زبد من الفم، ال تتوفر يف مراكزان الطبية العالجات 

الالزمة هلكذا إصاابت. قام األطباء بنزع مالبس املصابني وغسل أجسادهم وإعطائهم احلليب، كما نقل 
بعض املصابني إىل مدينة الرقة”.

      أمساء الضحااي:

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0N3k4eXRNc1V2cGs/view
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ابء: تنظيم داعش:
قرية اخلليلية، األحد 27/ تشرين الثاين/ 2016

 قصفت مدفعية تتبع تنظيم داعش متمركزة يف مدينة الباب عدة قذائف حمملة بغازات سامة؛ استهدفت قرية اخلليلية الواقعة 
مشال شرق مدينة الباب واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة 9 أفراد من فصائل املعارضة حباالت 

اختناق.  

سادساً: االستنتاجات والتوصيات:
لقد انتهكت قوات النظام السوري القانون الدويل اإلنساين عرب استخدامها املتعمَّد واملتكرر لألسلحة الكيميائية، وهذا 

يُعترب جرية حرب، وإن استخدام غاز الكلور يُعترب انتهاكاً لقرارات جملس األمن رقم 2118 و2209 و 2235 
مجيعها، ولالتفاقية اليت وقعتها احلكومة السورية بتاريخ 14/ أيلول/ 2013، اليت تقضي بعدم استخدام الغازات السامة 

وتدمريها، وعلى كافة الدول األعضاء يف هذه االتفاقية، إجياد سبل لردع النظام السوري عن انتهاكه املتكرر هلا، كما 
أن جرية القتل ترقى إىل جرائم ضد اإلنسانية حبسب املادة السابعة من ميثاق روما األساسي، فهي ومنذ آذار/ 2011 

منهجية وواسعة النطاق أيضاً.
وقد أكدت آلية التحقيق املشرتك مسؤولية النظام السوري وتنظيم داعش عن عدة هجمات، لكن جملس األمن بقَي متفرجاً.

التوصيات:
إىل االحتاد األورويب والوالايت املتحدة األمريكية:

دعم اآللية الدولية احملايدة املنشأة بقرار اجلمعية العامة رقم 71/248 الصادر يف 21/ كانون األول/ 2016 وفتح 
حماكم الدول احمللية اليت لديها مبدأ الوالية القضائية العاملية، ومالحقة واحدة من أخطر جرائم احلرب يف هذا العصر، وهي 

استخدام األسلحة الكيميائية.
 

إىل جلنة التحقيق الدولية:
على جلنة التحقيق الدولية مباشرة التحقيق يف احلوادث اليت تستطيع معاجلتها، واختاذ خطوات جادة هتدف إىل تسريع 

التحقيق يف حتديد اجلهة اليت تستخدم هذه األنواع من األسلحة، وخاصة بعد توقيع احلكومة السورية اتفاقية حظر األسلحة 
الكيميائية.
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إىل جملس األمن:
يتوجب على جملس األمن مبوجب الفصل السابع وبناء على قراراته الثالثة، اختاذ إجراءات فعلية عاجلة بعد أتكيد آلية 

التحقيق املشرتك مسؤولية قوات النظام السوري وتنظيم داعش عن هجمات حمددة، وعليه حتمُّل مسؤولياته يف حفظ األمن 
والسلم األهليني يف سورية؛ ألن االنتهاكات اليت قامت هبا احلكومة السورية ُتشكل هتديداً صارخاً لألمن والسلم الدوليني، 

كما أنَّ عليه التوقف عن ممارسة لعبة املصاحل السياسية على حساب دماء الشعب السوري. وإن استخفاف النظام السوري 
الواضح بقرارات جملس األمن 2118 و2209 و2235، ُيشكل فضيحة سياسية وإهانة فظيعة جمللس األمن.

 إىل جملس حقوق اإلنسان:
يتوجب على جملس حقوق اإلنسان تسليط الضوء بشكل أكرب على خرق النظام السوري لقرارات جملس األمن رقم 

2118، و2209، و2235 يف سبيل حتقيق ضغط أكرب على جملس األمن الختاذ إجراءات رادعة حقيقية.

إىل دول أصدقاء الشعب السوري:
تزويد املناطق املعرَّضة للقصف ابلغازات السامة )يف ظل عجز جملس األمن عن إيقاف اهلجمات( أبقنعة واقية، وتُقدِّر 

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان احتياجات تلك املناطق مبا اليقل عن 18700 قناٍع واٍق، إضافة إىل ُمعدَّات إلزالة آاثر 
التلوث الكيميائي.

 
شكر وعزاء

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