
www.vdc-sy.info        editor@vdc-sy.info



www.vdc-sy.info        editor@vdc-sy.info



www.vdc-sy.info        editor@vdc-sy.info

منــذ بدايــة العــام الجــاري رصــد مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا اســتخدام النظــام الســوري لغــازات كيماويــة 
وســامة فــي عــدة بلــدات ومــدن ســورية فــي محافظــات مختلفــة، ويعتقــد أنــه غــاز الكلــور فــي العديــد مــن المناطــق 
ــم اســتخدامه فيهــا حســب األعــراض المالحظــة علــى عمــوم المصابيــن وغــازات ذات منشــأ عصبــي فــي  التــي ت

مناطــق أخــرى.

وبعــد اصــدار التقريــر عــن هــذه الحــاالت الموثقــة بتاريــخ 18-04- 20141وعددهــا 14 حالــة موثقــة منــذ بدايــة العــام 
2014، تــم رصــد حــاالت جديــدة مــن اســتخدام الغــازات الكيماويــة والســامة ضمــن النــزاع المســلح الداخلــي الجــاري 

فــي ســوريا فــي عــدة مناطــق وارتــأى المركــز أن يقــوم بإصــدار تحديــث علــى هــذا التقريــر بحيــث يشــمل فتــرة    
18-04-2014 الــى 29-04-2014 ويرصــد هــذا التقريــر ســتة حــاالت جديــدة ســيتم التفصيــل فيهــا هنــا.
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15 -  كفرزيتا، حماه 2014-04-18 

تعرضــت مدينــة كفرزيتــا فــي حمــاه الــى قصــف بالبراميــل المتفجــرة المحملــة بغــاز الكلــور بحســب الطبيــب د.حســن األعــرج 

ــة ،  ــل المتفجــرة المحمل ــة مــرة أخــرى بالبرامي ــم  قصــف المدين ــاد » ت ــث أف ــاه الحــرة( ، حي ــي محافظــة حم ــر الصحــة ف )مدي

وصلــت أكثــر مــن مئــة حالــة الــى المشــفى وهــم مــن المدنييــن«

 

أكــد الطبيــب حســن األعــرج أن األعــراض التــي ظهــرت علــى المصابيــن كانــت مماثلــة للحــاالت الســابقة التــي تعرضــت لهــا 

المدينــة وهــي« اختنــاق وتخريــش وســعال جــاف وســعال دمــوي وزبــد فمــوي واقيائــات« وأضــاف: »أصيــب بعــض أعضــاء 

مــن الــكادر الطبــي باألعــراض نفســها عنــد عــالج المصابيــن المتوافديــن للمشــفى«

بــث ناشــطون مقطــع فيديــو مســجل فــي مشــفى ميدانــي فــي مدينــة كفرزيتــا يظهــر طبيبــا يقــوم بعــالج حــاالت مصابــة )مــن النســاء 

والــكادر الطبــي( , وهــذه هــي المــرة الرابعــة التــي تتعــرض فيهــا مدينــة كفرزيتــا الــى قصــف بالبراميــل المتفجــرة التــي تحــوي 

غــاز الكلــور.

16 - التمانعة، ادلب 2014-04-18  

قــام النظــام بقصــف التمانعــة للمــرة الثانيــة فــي 18-04  ببراميــل متفجــرة تحــوي غــاز الكلــور بحســب مــا أفــاد بــه الســيد أحمــد 

البكــري وهــو طالــب دبلــوم مقيــم فــي التمانعــة عبــر الســكايب، حيــث استشــهد نتيجــة التعــرض لغــاز الكلــور ثالثــة أشــخاص مــن 

عائلــة واحــدة، ولــم تنجــوا مــن العائلــة إال طفلــة. والضحايــا هــم:

ــن  ــم م ــد الناصــر حســن السوســي وه ــد عب ــا محم ــكندر، وطفلهم ــى اس ــة مصطف ــه آمن ــد الناصــر حســن السوســي، وزوجت عب

ــب. ــار ادل ــة بحســب شــبكة أخب ــا بخمســين إصاب ــات يومه ــدرت اإلصاب ــة خــان شــيخون المجــاورة، وق ــن مدين ــن م النازحي

وتــم نقــل حــاالت مصابــة الــى مدينــة خــان شــيخون المجــاورة، ويتحــدث الطبيــب فــي النقطــة اإلســعافية عــن إســتخدام أعــراض 

تهيــج فــي البشــرة، وتهيــج وإحمــرار فــي ملتحمــة العيــن مــع أعــراض شــدة تنفســية ناتجــة عــن تخريــش األغشــية المخاطيــة بغــاز 

الكلور.

ويشــير الــى نقــص أبســط المعــدات فــي النقطــة االســعافية والــى الــكادر الطبــي القــادر علــى التعامــل مــع هكــذا حــاالت وخاصــة 

ان كانــت بأعــداد كبيــرة. 

3

http://www.youtube.com/watch?v=qvWF79AdRxE&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=0-aowarUIOg
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17 - تلمنس، ادلب 2014-04-21 

تقــع بلــدة  تلمنــس فــي محافظــة ادلــب وتبعــد مســافة 2 كــم عــن معســكر )وادي الضيــف( االســتراتيجي الواقــع فــي محيــط مدينــة 

معــرة النعمــان بشــمال غــرب ســوريا وتشــهد المنطقــة المحيطــة بالمعســكر عمليــات عســكرية كبيــرة ومســتمرة. وردت أنبــاء مــن 

إعالمــي المنطقــة باســتهداف المدينــة ببراميــل متفجــرة تحــوي غــاز الكلــور. علــى إثرهــا توجــه الســيد أبــو الغيــث   وهــو أحــد 

الباحثيــن الميدانييــن فــي فريــق عمــل مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا بالتوجــه الــى مدينــة تلمنــس فــي اليــوم التالــي لرصــد 

الوقائــع وأفــاد بالتالــي:

ــاء الــواردة بحصــول  »فــي يــوم الثالثــاء الموافــق 22-04-2011 قمــت بزيــارة الــى مدينــة تلمنــس للوقــوف علــى حيثيــات األنب

ــد مــن المقابــالت  ــة تلمنــس و قمــت بإجــراء العدي ــي مدين ــة والســامة ف ــة بالغــازات الكيماوي ــل المتفجــرة المحمل قصــف بالبرامي

ــة :  ــى المعلومــات التالي ــت عل ــة مــكان القصــف، وحصل ومعاين

» فــي يــوم االثنيــن الموافــق لـــ 21-4-2014 وفــي الســاعة الحاديــة عشــر صباحــا تعرضــت بلــدة تلمنــس الواقعــة فــي محافظــة 

ادلــب الــى الشــرق مــن مدينــة معــرة النعمــان الــى قصــف بالبراميــل المتفجــرة والتــي تحتــوي علــى غــازات ســامة حيــث القــت 

مروحيــة تابعــة لقــوات النظــام برميليــن فــوق البلــدة. ســقط البرميــالن الــى شــمال وشــرق الجامــع الكبيــر حيــث ســقط البرميــل 

األول فــي منــزل الســيد عبــد الــرزاق حشــاش الــذي انفجــر وتصاعــد منــه دخــان كثيــف بلــون اصفــر مائــل للخضــرة وفــق شــهود 

العيــان وأهالــي الضحايــا, والبرميــل الثانــي ســقط فــي منــزل أحمــد عبــد الهــادي بــركات )العمــري( وخلــف حفــرة بعمــق 60 

ســم تقريبــا وتعــرض البرميــل الــى شــرخ ممــا أدى الــى تســرب الغــازات منــه مــن دون أن ينفجــر البرميــل«

وندرج هنا شهادات أهل البلدة الذين قابلهم السيد أبو الغيث2  بشكل مباشر في اليوم التالي لتعرض البلدة  للغازات:

خالد حشاش )عامل – 40 عام( يسكن في الجهة الجنوبية للبلدة
»فــي يــوم االثنيــن الموافــق لـــ 21-4-2014 تــم ســماع صــوت مروحيــة فــي االجــواء لتليهــا صــوت صفيــر يــدل علــى ســقوط 

البراميــل المتفجــرة والســيما أنــه تــم اســتهداف بلــدة تلمنــس عــدة مــرات ســابقا ومــن بعدهــا تــم ســماع صــوت انفجــار وكعادتنــا 

خرجنــا لنســتطلع االمــر ومــا ان اقتربنــا لمــكان ســقوط البراميــل بالقــرب مــن الجامــع الكبيــر فــي البلــدة حتــى رأينــا حالــة ذعــر 

كبيــرة بيــن األهالــي  وتابعــت الســير الــى مــكان تصاعــد الدخــان الجــد فيمــا بعــد أن البرميــل قــد ســقط فــي منــزل أخــي عبــد 

الــرزاق حشــاش وكان فــي المنــزل 11 شــخص بينهــم 3 أطفــال ذكــور- أحدهــم الطفــل الــذي توفــي نتيجــة  استنشــاق الغــازات 

الســامة وعمــره ســبع ســنوات – والبقيــة انــاث بينهــم زوجتــي أخــي وســيدة و انــاث اطفــال بنــات عبــد الــرزاق جميعهــم اصيبــوا 

اصابــات متفاوتــة  ونقلــت أربــع حــاالت الــى تركيــا لخطــورة حالتهــم وهــن زوجتــي أخــي مريــم وســناء وابنــة عبــد الــرزاق 

مريومــة وســيدة كانــت موجــودة فــي المنــزل واســمها خديجــة محمــد بــركات.«
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 2-  تم التحفظ عن ذكر االسم ألسباب أمنية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/120595
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/1397487934
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ويذكر خالد ان اخيه عبد الرزاق كان متواجد خارج المنزل ولذلك لم يصب باي شيء.

ويخبرنــا ايضــا خالــد أنــه تــم اســعاف عــدد كبيــر مــن االشــخاص الذيــن اتــوا الــى منــزل اخيــه بهــدف اســعاف عائلــة اخيــه نتيجــة 

استنشــاق هــذه الغــازات الســامة .

 كمــا وافادنــا انــه الحيوانــات التــي كان يربيهــا اخــوه عبــد الــرزاق فــي المنــزل قــد أصيبــت بهــذه الغــازات الســامة وظهــرت آثــار 

حــروق علــى اوراق االشــجار المتواجــدة فــي المنــزل .«

                                                                                                       انتهت الشهادة.

صورة للبرميل المتفجر المحمل بغاز الكلور في منزل السيد عبد الرزاق الحشاش
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ويظهر اسم شركة نورينكو الصينية ورمز غاز الكلور الكيميائي على البرميل 

ويذكــر أن أخــت الشــهيد الطفــل محمــود عبــد الــرزاق حشــاش واســمها مريومــة عبــد الــرزاق حشــاش  والســيدة خديجــة 

ــخ                             ــام بتاري ــا بعــد أربعــة أي ــدم لهم ــا أيضــا بعــد فشــل العــالج المق ــة وتوفي ــى أحــد المشــافي التركي ــد اســعفتا ال ــركات ق محمــد ب

ــوة . ــل أخ ــة وطف ــيدة وطفل ــم س ــة ه ــذه الهجم ــة ه ــهداء نتيج ــدد الش ــون ع ــذا يك 25-04-2014 , وبه

قال السيد أسامة )24 عام( صاحب بقالية، أحد سكان تلمنس والذي كان شاهداً على القصف:

ــوات النظــام  ــة تابعــة لق ــق لـــ 21-2014 قامــت مروحي ــن المواف ــوم االثني ــاح ي ــا مــن صب ــة عشــر تقريب ــي الســاعة الحادي » ف

بالتحليــق فــوق بلــدة تلمنــس وماهــي اال لحظــات حتــى ســمع صفيــر ســقوط القنابــل البرميليــة فــوق المدينــة لتليهــا خــالل زمــن 

قصيــر جــدا صــوت انفجــار وتصاعــد غمامــة كثيفــة مــن الدخــان ولكــن تفاجأنــا هــذه المــرة أن الدخــان كان بلــون أصفــر مخضــر 

ــة حيــث شــاهدنا الدخــان بعــد  ــل البرملي ــة لنــزول القناب ــى بعــد 700 متــر مــن الجهــة الغربي ــا متواجديــن فــي الشــارع عل وكن

تصاعــده يتجــه جهــة الشــرق اي مــع جهــة الريــاح .«

-عثمان )39 عام، تاجر( صاحب المنزل المجاور لمنزل عبد الرزاق الحشاش الذي سقط فيه أحد البراميل المتفجرة:

»فــي الحاديــة عشــر صباحــا ونتيجــة ســماع صــوت مروحيــة تحلــق فــوق البلــدة خرجــت مــن محلــي الــى الشــارع ألشــاهد كيــف 

قامــت المروحيــة بالقــاء برميليــن علــى البلــدة وبعــد لحظــات مــن ســماع صــوت البرميــل يتهــاوى الــى األرض ســقط البرميــل 

فــي دار عبــد الــرزاق حشــاش الــذي ال يبعــد عــن مــكان وقوفــي مــع اشــخاص اخريــن أكثــر مــن اربعيــن متــر ونتيجــة لصــوت 

االنفجــار ارتمــى ومــن كان معــي علــى األرض ليشــاهد غمامــة مــن دخــان اصفــر مخضــر كثيــف فــي مــكان االنفجــار اي فــوق 

منــزل  عبــد الــرزاق حشــاش وانتشــر الدخــان علــى مســاحة دائــرة نصــف قطرهــا يزيــد عــن 30 متــر  قبــل ان تأخــذه الريــاح 

باتجــاه الشــرق.«

http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/120595
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/120594
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/119892
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/120595
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واثنــاء اســتلقاء عثمــان ومــن كان معــه بــدء الدخــان يتجــه اليهــم ســيرا بشــكل مالصــق للشــارع ممــا دفعهــم للنهــوض والركــوب 

فــي ســيارة واالبتعــاد عــن مــكان االنفجــار .

كمــا ويذكــر أنــه نتيجــة لرؤيــة الدخــان االصفــر الــذي يشــاهد للمــرة االولــى اصيــب الســكان فــي حالــة ذعــر كبيــرة وتخبــط فــي 

الطرقــات ممــا ادى الــى وقــوع عــدة حــوادث ســير.

وذكــر لنــا أن البرميــل الثانــي ســقط فــي منــزل أحمــد عبــد الهــادي بــركات العمــري والــذي يقــع الــى الشــرق مــن الجامــع الكبيــر 

ــم  ينفجــر وخلــف حفــرة  ــد الــرزاق حشــاش الــذي ســقط فيــه البرميــل االول , ويذكــر عثمــان  أن البرميــل الثانــي ل ومنــزل عب

صغيــرة فــي حديقــة المنــزل حيــث كانــت تســتخدم هــذه الحديقــة لتربيــة الماشــية والدواجــن. ونفــق عــدد كبيــر منهــا.

ويذكــر لنــا ايضــأ ان االشــجار فــي بيتــه المجــاور لــدار عبــد الــرزاق حشــاش اصــاب اوراقهــا مايشــبه الحــرق نتيجــة تماســها مــع 

الدخــان المتصاعــد والســيما داليــة العنــب .

صور تضرر أوراق الشجر من غاز الكلور
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رشاد درفيل )36 عام- نجار( أحد المصابين بالغازات 

» فــي الحاديــة عشــر صباحــا مــن يــوم االثنيــن  حيــث كان يحضــر مجلــس للعــزاء قــرب بيتــه التــي تقــع الــى الشــرق مــن دار 

عبــد الــرزاق حشــاش وبيــت احمــد عبــد الهــادي بــركات العمــري – اماكــن ســقوط البرميليــن-  قامــت المروحيــة التابعــة لقــوات 

النظــام بالقــاء برميليــن ونتيجــة  لصــوت االنفجــار ومشــاهدة دخــان بلــون أصفــر مخضــر يتصاعــد هــرع مســرعا الــى منزلــه 

ليتفقــد زوجتــه وأوالده الخمــس – اربــع ذكــور  اطفــال وانثــى طفلــة– وهــو فــي الطريــق الــى منزلــه  كان الدخــان الــذي يحملــه 

الهــواء باتجــاه الشــرق قــد  المــس جســده وتنفــس منــه كميــة، احــس بطعمــة غريبــة فــي فمــه وشــم منــه رائحــة مــادة كلــور التنظيف 

المنزلــي وعندهــا ايقــن أنــه تعــرض لغــاز ســام وعندمــا وصــل المنــزل وجــد اطفالــه فــي حمــام المنــزل يســكبون علــى انفســهم 

مــاء وذلــك وفــق بروشــور ارشــادي قــد أتــى بــه الــى منزلــه قبــل يــوم يحــوي ارشــادات وتعليمــات لتجنــب االصابــة اثنــاء القصــف 

بالغــازات الســامة.

وعندهــا اخــرج اوالده وزوجتــه محــاوال الفــرار بهــم الــى منطقــة امنــة وفــي منتصــف الطريــق بــدأ يشــعر بضيــق فــي التنفــس 

ــي تحمــل  ــل احــدى الســيارات الت ــم اســعافه مــن قب ــاء فت ــاد وشــعور باالقي ــه واجه ــات قلب ــي دق ــر ف ــم صــدري وتســارع كبي وال

حــاالت اخــرى الــى مشــفى جرجنــاز ليعــود الــى حالتــه الطبيعيــة بعــد اكثــر مــن ســاعة ونصــف  كان خاللهــا يتلقــى جرعــات مــن 

االكســجين والــرذاذ«

 صورة الشاهد رشاد درفيل في صورة توضح الحفرة التي خلفها البرميل الثاني في منزل احمد بركات.
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د. واصل الجرك )28 عام( طبيب جراحة عامة في مشفى الصديق :

يــروي لنــا الدكتــور أنــه وبعــد الحاديــة عشــر صباحــا بــدأت جمــوع كبيــرة مــن النــاس تتوافــد الــى مشــفى الصديــق المتواجــد فــي 

البلــدة وفــق حــاالت اســعافية وتظهــر عليــه أعــراض التســمم بالغــازات- وفــق التقريــر الطبــي الموقــع مــن قبــل والمرفــق مــع هــذا 

التقريــر-  وقــد تجــاوز عــدد الحــاالت فــي الســاعات األولــى 300 حالــة وفــي مشــفى جرجنــاز 100 حالــة  ونقــل بعــض الحــاالت 

الــى مشــفى ســراقب .

ويذكــر أنــه  مــن الـــ400 حالــة كان منهــا  50 حالــة وصفــت بالخطــرة وحالــة وفــاة للطفــل محمــود عبــد الــرزاق حشــاش و4 حــاالت 

اســتوجبت نقلهــا ماشــرة الــى تركيــا لحاجتهــا للعنايــة المشــددة حيــث لوحــظ فــي هــذه الحــاالت فقــدان للوعــي وحــركات اختالجيــة 

وتضيــق فــي حدقــة العيــن )الدبوســية(.

وتــم تســجيل 30 حالــة قامــت بمراجعــة مشــفى الصديــق خــالل الـــ 24 ســاعة األولــى بعــد تلقيهــم العــالج حيــث عــادت لهــم أعراض 

التســمم ممــا دفعهــم الــى العــودة الى المشــفى.

صورة للتقرير الطبي المقدم من الدكتور واصل الجرك
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وقــد تواصــل المركــز عبــر ســكايب مــع الطبيــب محمــد عبــد الرحمــن الجســري )اختصــاص جراحــة مــخ واعصــاب(، وهــو مديــر 

مشــفى الصديــق االســالمي فــي ريــف المعــرة الشــرقي وحــدد أعــراض المصابيــن كالتالــي: 

» ضيــق تنفــس، ســحب ضلعــي، ســعال، تشــنج قصبــي، مفــرزات قصبيــة، دُمــاع، هذيــان، نوبــات عصبيــة، وتــم احالــة حوالــي 

عشــرين حالــة الــى العنايــة المشــددة، والرعــب كان شــديدا فــي المشــفى« وقــام بتقديــم العــالج التالــي لهــم »موســعات قصبــات، 

األوكســجين واإلرذاذ، حقــن أدريناليــن تحــت الجلــد، حقــن إتروبيــن، براليدوكســيم، وكان هنــاك شــك بنقــص الصوديــوم والســكر 

فقمنــا بالتعويــض عــن طريــق الســيرومات«

وعند سؤاله عن طبيعة الغاز المستخدم في هذه الهجمة أفاد الطبيب بأنه »غاز الكلور مضاف اليه غازات ساّمة غالباً«

وأشــار الطبيــب الــى نقــص حــاد فــي المعــدات واألدويــة الالزمــة من بــدالت عازلــة واســطوانات اوكســجين وبخاخات ســالبوتامول 

وموســعات القصبات واألوكســجين.

ــدأوا بالنــزوح  ــدة  ب ــأن »ســكان البل ــاد ب ــذي أف أيضــاً تواصــل المركــز أيضــا مــع اإلعالمــي أنــس المعــراوي عبــر ســكايب وال

خــارج المدينــة باتجــاه الغــرب عكــس اتجــاه الريــح للهــروب مــن تأثيــر الغــازات و كانــوا بحالــة خــوف شــديد، وباعتبــار ان جيــش 

النظــام يتواجــد فــي الجهــة الغربيــة كان التوجــه ألطــراف قريــة معرشــرمة فقــط«.

كمــا صــور الســيد أبــو الغيــث مــن مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا مقطعيــن يظهــران مــكان القصــف فــي منــزل الســيد عبــد 

الــرزاق الحشــاش ومنــزل الســيد أحمــد بــركات

1 - فيديو يظهر االضرار ونفوق الحيوانات في منزل عبد الرزاق الحشاش

2 - فيديو يظهر البرميل والحفرة واالضرار في بيت احمد بركات مكان البرميل الثاني 

و كمــا هــو الحــال فــي جميــع الحــاالت التــي وثقــت حتــى اآلن فــي ريــف حمــاه وريــف ادلــب ،أفــاد الناشــط أنــس المعــراوي بــأن 

الطائــرات التــي تقصــف قريــة تلمنــس تأتــي مــن مطــار حمــاه العســكري.

صورة طفل مصاب مشفى تلمنس 2014-04-21

https://www.youtube.com/watch?v=WMIn5p9eNKA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HklS6jemDyg&feature=youtu.be
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18- داريا، ريف دمشق 2014-04-22 

ــي تعرضــت إلســتخدام  ــة الت ــا فــي ريــف دمشــق، وهــي المدين ــة داري ــة الســامة فــي مدين ــم رصــد اســتخدام الغــازات الكيماوي ت

الغــازات الكيماويــة والســامة فــي التواريــخ التاليــة ) 25-04-2013، وتــم تســجيل عــدة اصابــات بــدى عليهــا )تقبــض فــي حدقــة 

ــات(  ــات وعشــر اصاب ــع وفي ــم تســجيل أرب العيــن(، وبتاريــخ 13-01-2014 وت

ــة التــي يرصــد بهــا مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا اســتخداما للغــازات الكيمــاوي والســامة فــي  وهــذه هــي المــرة الثالث

ــا ــي داري ــة ف ــي النقطــة الطبي ــات ف ــر ومســؤول العالق ــي تخدي ــار فن ــة، فبحســب الســيد أمجــد العب المدين

» وصــل مصــاب واحــد للمشــفى و األعــراض التــي ظهــرت عليــه :ضيــق تنفــس -ســعال - احمــرار العيــن -حكــة جلديــة بســيطة 

-تخــرش مجــرى الهواء.

تــم معالجتــه معالجــة عرضيــة  بموســعات القصبــات و االكســجين المباشــر ومضــادات الهســتامين، وتحســنت حالتــه بعــد عــدة 

ــت مباشــرة  ــة وزال ــوا للمشــفى وكانــت األعــراض خفيف ــم يصل ــي العشــرة فل ــن وعددهــم حوال ــن الباقي ســاعات , أمــا المصابي

بســبب الوقايــة المســبقة بالكمامــات و بعــض المــواد القلويــة المســاعدة«

تواصــل المركــز أيضــا مــع الســيد مهنــد أبــو الزيــن الناطــق اإلعالمــي للمجلــس المحلــي لمدينــة داريــا والمتواجــد فــي المدينــة 

الــذي أفادنــا بالمعلومــات التاليــة:

»تعــرض عــدة مقاتلــون علــى خــط الجبهــة بعــد إكتشــاف أحــد األنفــاق المحفــورة مــن قبــل قــوات النظــام وحــزب هللا اللبنانــي 

الواصــل الــى مدينــة داريــا الــى غــازات ســامة بتاريــخ 22-04 قــام المقاتلــون األحــد عشــر باســتخدام الكمامــات والكــوال والبصــل 

باالضافــة الــى ارتــداء الكمامــات واشــعال النــار عنــد مــكان اإلســتهداف. تــم نقــل واحــد مــن المصابيــن الــى المشــفى الميدانــي و 

حــدث هــذا علــى الجبهــة الشــمالية فــي المدينــة وقمنــا بتصويــر مقطــع  فيديــو يظهــر النفــق الــذي تعــرض لإلســتهداف.«

19- طيبة اإلمام 2014-04-26

تــم رصــد اســتخدام الغــازات الكيماويــة الســامة مــن المرجــح أنهــا غــاز الكلــور فــي مدينــة طيبــة اإلمــام الواقعــة أيضــا فــي ريــف 

مدينــة حمــاه ضمــن عمليــات القصــف المعتــادة علــى المدينــة بحســب مــا أفــاد بــه الناشــط اإلعالمــي الســيد حذيفــة الجــواش المقيــم 

فــي مدينــة طيبــة اإلمــام، 

»حيــث قــام الطيــران المروحــي بالقــاء برميــل متفجــر محمــل بغــاز الكلــور علــى األراضــي الجنوبيــة الغربيــة للمدينــة، ســبب القاء 

هــذه المــواد حــدوث أعــراض اختنــاق خفيفــة فــي الحــي الجنوبــي، وأدى الــى موجــة نــزوح داخليــة

وفي الساعة 10:30 ليال سقطت قذيفتين في منطقة الويبدة

أيضــا قــام الطيــران المروحــي فــي حوالــي الســاعة 12:30 بعــد منتصــف الليــل برمــي 4 برانيــل متفجــرة فــي الحــي الغربــي 

بالقــرب مــن المتحــف ومقســم الهاتــف تســببت بدمــار بعــض البيــوت ولــم تســجل اي اصابــات«  

                                                                                                             انتهت الشهادة.

http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8Y29kTXVsdGk9MTV8dGhpc0RhdGU9MjAxNC0wMS0xNHw=
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/1389874223
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/1389874223
https://www.youtube.com/watch?v=BZu2aKRJAzI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BZu2aKRJAzI&feature=youtu.be
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20 - التمانعة – ادلب  2014-04-29

ــي  ــي المشــفى الميدان ــب ف ــور( بحســب الطبي ــل متفجــر محمــل بالغــازات الســامة )الكل ــة ببرمي ــم قصــف التمانعــة للمــرة الثالث ت

ــا. ــم أم وطفله ــا بينه ــة 7 أشــخاص تقريب ــا اصاب ــج عنه ــاوي ونت ــة بالكيم ــي تعرضــت لإلصاب المختــص بعــالج الحــاالت الت

ولم يستطع المركز الوقوف على حيثيات هذه الهجمة نظرا لعدم توافر شهود العيان.

صورة ملتقطة باألقمار الصناعية لمكان سقوط البرميل المتفجر الذي يحوي غاز الكلور

https://www.youtube.com/watch?v=KQSJ9vLL-B0&feature=youtu.be
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تواصــل مركــز توثيــق االنتهــاكات مــع األســتاذ الجامعــي )ألســتر هــاي( أســتاذ علــم الســموم البيئيــة فــي جامعــة ليــدز )المملكــة 

ــات عــن اســتخدام األســلحة  ــا،  وأجــرى 6 تحقيق ــر مــن 35 عام ــة ألكث ــا األســلحة الكيماوي ــى قضاي ــذي عمــل عل المتحــدة(. وال

الكيماويــة الحقيقيــة و المزعومــة. ألخــذ مالحظاتــه ورأيــه كخبيــر مســتقل عــن مــا أوردنــاه فــي هــذا التقريــر. 

وقد علّق بالتصريحات والمالحظات التالية:
»إّن جميــع األعــراض التــي ذُكــرت والتــي تشــمل إنقطــاع التنفس،ضيــق عــام فــي التنفــس، ألــم واحمــرار فــي العيون،تهيــج فــي 

الحلــق والفــم ) و األنــف(.  تتفــق مــع التعــرض لغــاز الكلــور. كذلــك  فــإن اللــون األخضــر الُمصفــر هــو أيضــاً وصــف معقــول 

لمــا قــد يكــون غــاز الكلــور، ولكــن  ذلــك يعتمــد علــى الضــوء الــذي تمــت مشــاهدة اللــون فيــه )هــذه اإلضافــة قــد تكــون ضروريــة 

لتبيــان المعنــى دون تغييــر القصــد أو تحريــف األصــل.

وصــورة البرميــل المتفجــر كذلــك دليــل قــوي. علــى النــاس أن تحــاول تصويــر القنابــل وأي كتابــة عليهــا أنَــى كان ذلــك ممكنــاً 

كمــا يتوجــب علــى المصوريــن أيضــاً أن يحاولــوا إظهــار موقــع ســقوط القنبلــة ليتــم التحقــق منــه الحقــاً .

وتعليقاً على ضربة مدينة - تلمنس، ادلب بتاريخ 21-04-2014 يقول الطبيب )ألستر هاي(:
»يبــدو أن أحــد األطبــاء قــد تمكــن مــن عــالج حــاالت تســمم بالفوســفات العضوي عــن طريــق اعطائهــم األتروبين والبراالدوكســيم. 

فــي حــال لــم تظهــر علــى الضحيــة األعــراض التقليديــة للتســمم بالفوســفات العضــوي فــإن المعالجــة باالتروبيــن قــد تزيــد الحالــة 

ســوءاً لبعــض الوقــت. ولكــّن الطبيــب هــو المســؤول عــن الُحكــم علــى طبيعــة الحالــة فــي ذلــك الوقــت. إن كانــت األعــراض هــي 

حقــاً أعــراض التســمم بالفوســفات العضــوي.

 فإن ذلك يفترض احتماالً آخرا يفيد بأّن المادة مختلفة، كغاز األعصاب.«

رأي خبير باألسلحة الكيماوية على هذا التقرير
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منــذ تمــوز 2012 ، وصفــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر الوضــع فــي ســوريا علــى أنــه نــزاع مســلح غيــر ذي طابــع دولــي. 

ولــم تجــادل الحكومــة الســورية أو أي منظمــة دوليــة مهتمــة فــي الوضــع الســوري بهــذا التكييــف القانونــي. وبنــاء عليــه، فــإن 

ــي  ــون الدول ــد القان ــان، وقواع ــوق اإلنس ــي لحق ــون الدول ــيما القان ــل، والس ــق بالكام ــة التطبي ــي واجب ــي ه ــون الدول ــد القان قواع

ــة. وباألخــص، فــإن المــادة الثالثــة المشــتركة التفاقيــات جنيــف عــام 1949 هــي واجبــة التطبيــق علــى كل  اإلنســاني ذات الصل

ــون  ــزاع ملزمــون بقواعــد القان ــة أطــراف الن ــإن كاف ــك، ف ــى ذل ــة إل ــى كل األطــراف النــزاع3.  إضاف األراضــي الســورية، وعل

الدولــي اإلنســاني العرفــي المطبــق علــى النزاعــات المســلحة ذات الطابــع غيــر الدولــي.

يذّكــر مركــز توثيــق االنتهــاكات بــأن اســتخدام وســائل وأســاليب قتــال مــن شــأنها إحــداث إصابــات أو آالالم ال مبــرر لهــا هــو 

محظــور، ويعتبــر مــن المبــادئ األساســية فــي القانــون الدولــي اإلنســاني، وفــق مــا أقــرت بــه محكمــة العــدل الدوليــة فــي رأيهــا 

المتعلــق بقانونيــة اســتخدام األســلحة النوويــة4.  إنهــا األســلحة التــي تســبب ضــرراً أعظــم ممــا ال يمكــن تجنبــه لتحقيــق أهــداف 

ــأن  ــي اإلنســاني العرفــي ب ــة للصليــب األحمــر فــي مجموعتهــا التــي توثــق القانــون الدول ــة الدولي ــد أقــرت اللجن عســكرية5.  وق

هــذا الحظــر واجــب التطبيــق فــي النزاعــات غيــر الدوليــة وهــو مؤكــد فــي ممارســات الــدول، التــي تعتبــر األســلحة الســامة بأنهــا 

مشــمولة بالحظــر ألنهــا تســبب آالمــاً المبــرر لهــا فــي ظــروف معينــة أو فــي جميــع الظــروف6. 

كمــا يذّكــر المركــز بقاعــدة حظــر األســلحة العشــوائية الطابــع، التــي اليمكــن حصــر آثارهــا علــى النحــو الــذي يتطلبــه القانــون 

الدولــي اإلنســاني، ويشــمل الحظــر النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة، كالــذي يجــري فــي ســوريا. وقــد أقــرت الجمعيــة العامــة 

لألمــم فــي ديباجــة قرارهــا رقــم XXIV(2603/A/RES( تاريــخ 1969/12/16 بــأن األســلحة الكيماويــة تســتحق الشــجب ألنهــا 

اليمكــن »التحكــم أو التنبــؤ بآثارهــا فــي أغلــب األحيــان«. وقــد وثقــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ممارســات الــدول التــي 

تعتبــر األســلحة الســامة والكيمائيــة »عشــوائية فــي ســياق معيــن وفــي كل ســياق7«. 

ويذّكــر المركــز بــأن األســلحة الســامة وفــق مــا أقرتــه ممارســات الــدول هــي األســلحة التــي يكــون أثرهــا األساســي أو الحصــري 

التســميم أو االختنــاق. ويعتبــر حظــر اســتخدام األســلحة الســامة لذاتهــا واجــب التطبيــق فــي النزاعــات المســحلة غيــر الدوليــة، كمــا 

أكــدت علــى ذلــك اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر8. 

ــي تضمنــت تعاريــف  ــة10  الت ــة حظــر اســتخدام األســلحة الكيمائي ــراً ببرتوكــول جنيــف لعــام 1925  واتفاقي ــر المركــز أخي ويذّك

وقواعــد تفصيليــة لحظــر اســتخدام تلــك األســلحة لذاتهــا. يشــار بــأن حظــر اســتخدام األســلحة الكيماويــة واجــب حتــى فــي النزاعات 
المســلحة غيــر الدوليــة، كمــا أقــرت بذلــك المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســالفيا الســابقة فــي قضيــة دوســكو تاديتــش11. 

التكييف القانوني

3- »فــي حالــة قيــام نــزاع مســلح ليــس لــه طابــع دولــي فــي أراضــي أحــد األطــراف الســامية المتعاقــدة، يلتــزم كل طــرف فــي النــزاع بــأن يطبــق كحــد أدنــى األحــكام التاليــة :1( 

األشــخاص الذيــن ال يشــتركون مباشــرة فــي األعمــال العدائيــة، بمــن فيهــم أفــراد القــوات المســلحة الذيــن ألقــوا عنهــم أســلحتهم, واألشــخاص العاجــزون عــن القتــال بســبب المــرض 
أو الجــرح أو االحتجــاز أو ألي ســبب آخــر, يعاملــون فــي جميــع األحــوال معاملــة إنســانية, دون أي تمييــز ضــار يقــوم علــى العنصــر أو اللــون, أو الديــن أو المعتقــد, أو الجنــس, أو 

المولــد أو الثــروة أو أي معيــار مماثــل آخــر...« صدقــت الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى اتفاقيــات جنيــف األربعــة بتاريــخ 1953/11/2.
4-  محكمة العدل الدولية، الرأي االستشاري حول قانونية استخدام األسلحة الكيماوية، 1996، فقرة 78.

5- المرجع السابق، نفس الفقرة.

6- اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون االنساني الدولي العرفي، المجلد األول، هنكرتس، ودوزوالد-بك، مطبوعات جامعة كامبريدج، ص. 216 )الطبعة العربية(

7- المرجع السابق، ص. 222-221.

8- المرجع السابق، ص. 224.

9- بروتوكــول حظــر االســتعمال الحربــي للغــازات الخانقــة أو الســامة أو مــا شــابهها وللوســائل البكتريولوجيــة، الموقــع فــي جنيــف فــي 17 حزيران/يونيــه 1925، )بروتوكــول جنيــف 

لعــام 1925(.
10- اتفاقية حظر استحداث  وإنتاج  وتخزين  واستعمال األسلحة الكيميائية  وتدمير تلك األسلحة، الموقعة في باريس تاريخ 1993/1/13.

11- المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، قضية النائب العام ضد دوسكو تاديتش، حكم االستئناف التبعي، 1995/10/2، فقرة 124.

http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7495.pdf
http://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/
http://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm
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مركز توثيق اإلنتهاكات في سوريا

تشــير الهجمــات التــي وثقهــا هــذا التقريــر إلــى اســتعمال قــوات النظــام الســوري ألســلحة كيماويــة أو ســامة علــى ســكان مدنييــن. وقــد تســببت، كمــا 

تبينــه الشــهادات المضطــردة، بــآالم ال مبــرر لهــا، وكان أثرهــا األساســي والحصــري االختنــاق األمــر الــذي يرجــح أنهــا تحــوي غــازات ســامة و/

أو كيماويــة.  ويظهــر جليــاً مــن اإلصابــات فــي صفــوف المدنييــن بــأن اســتعمال هــذه األســلحة ليــس لــه أي مبــرر عســكري، ولــم يمكــن حصــر 

آثارهــا، ممــا يجعلهــا عشــوائية، ومحرمــة لــكل هــذه األســباب، فضــالً عــن أنهــا محرمــة لذاتهــا، كأســلحة ســامة و/أو كيماويــة وفــق االتفاقيــات 

الدوليــة التــي تتضمــن نصوصــاً خاصــة  تحظــر اســتخدمها.

تشــكل الهجمــات العشــوائية علــى المدنييــن بتلــك األســلحة الســامة أو الكيماويــة انتهــاكات جســيمة للقانــون الدولــي االنســاني، وذلــك وفــق القانــون 

الدولــي اإلنســاني العرفــي12.  وهــي بنــاًء علــى ذلــك تشــكل جرائــم حــرب13،  حيــث يتحمــل القــادة الــذي أصــدروا األوامــر المســؤولية الجنائيــة 

الفرديــة عــن هــذه الهجمــات، إضافــة إلــى كل مــن ارتكــب أو ســهل أو ســاعد أو قــدم العــون الرتــكاب هــذه الهجمــات التــي هــي جرائــم حــرب.

ــل  ــن بالغــازات الســامة بهــدف القت ــب المدنيي ــي تصي ــن مــن الهجمــات الت ــي اســتخدام متناســق لنمــط معي ــى إضطــراد ف ــا تشــير الحــوادث إل كم

وبشــكل متواتــر، وعلــى مســتوى محلــي ومحــدود ولكنــه متكــرر ومتعــدد األماكــن. إن تواتــر اســتخدام تلــك األســلحة التــي تحــوي مــواد ســامة و/

أو كيماويــة فــي أماكــن مختلفــة مــن البــالد وفــق مــا يوثقــة التقريــر يمكــن أن يشــكل جرائــم ضــد اإلنســانية وفــق تعريــف اجتهــاد محاكــم الجنايــات 

الدوليــة وكذلــك المــادة 7  مــن اتفاقيــة رومــا المتضمنــة النظــام األساســي لمحكمــة الجنايــات الدوليــة. 

إن هــذا االســتخدام يــؤدي كمــا تبينــه العديــد مــن الشــهادات إلــى القتــل وهــو يأتــي فــي ســياق هجــوم واســع ضــد الســكان المدنييــن، وهــو شــرط 

ظرفــي أساســي للجرائــم ضــد االنســانية14.  كمــا أن الهجمــات تبــدو »منهجيــة«15.  إن الطابــع المنهجــي يمكــن تبينــه مــن النســق الواحــد )إحــداث 

قتــل لســكان مدنييــن حصــراً أو ضــرر وآالم بشــكل عشــوائي وفــي مناطــق متعــددة( الــذي تتبعــه الهجمــات باألســلحة الســامة و/أو الكيماويــة الموثقــة 

فــي هــذا التقريــر. وهــذا يشــير إلــى تخطيــط عالــي المســتوى واســتخدام للمــوارد وتكامــل فــي منظومــات األســلحة التــي يوظفهــا النظــام وعلــى نحــو 

منســق فــي عــدة أماكــن فــي البــالد. ويشــير ذلــك إلــى أن الهجمــات الموثقــة فــي هــذا التقريــر تســعى إلــى نفــس الهــدف وهــو القتــل للســكان المدنييــن 

دون تحقيــق أي هــدف عســكري فــي المناطــق المســتهدفة16.   يجــري ذلــك تحــت جنــح إحــداث قتــل وأضــرار علــى نطــاق محلــي ولكــن قاتــل بشــكل 

واســع وعلــى مســتوى منخفــض يعتقــد معــه النظــام بأنــه لــن يســترعي بأفعالــه انتبــاه المجتمــع الدولــي وهــو يتابــع مشــروعه فــي إبــادة ســكان فــي 

المناطــق التــي يحاصرهــا. وبنــاء عليــه، تشــكل تلــك الهجمــات باألســلحة الكيماويــة و/أو الســامة الموثقــة فــي هــذا التقريــر هجومــاً »ممنهجــاً« و/

أو »واســع النطــاق« علــى الســكان المدنييــن. وتشــكل كل حالــة وفــاة لســكان مدنييــن نجمــت عــن هــذه الهجمــات »قتــالً عمــداً« وهــي قــد ترقــى 

فــي الســياق الموصــوف أعــاله إلــى الجرائــم ضــد اإلنســانية.

و نطالب مجلس األمن بالتالي :

1-التدخل تحت الفصل السابع بغرض إزالة هذا السالح فورا من يد النظام الذي عاد وأدخله ضمن ترسانته العسكرية.

2-إصــدار قــرار يُلــزم النظــام الســوري بوقــف عمليــات القصــف البــري والجــوي للمناطــق المســتهدفة الهادفــة لطمــس وإتــالف األدلــة فــي مواقــع 

الهجــوم المذكــورة والقصــف العشــوائي ضــد المدنييــن.

3-إحالــة الملــف الســوري الــى محكمــة الجنايــات الدوليــة لتحديــد المســؤولية الجرميــة وضمــان عمليــة المحاســبة وإنهــاء جــو اإلفــالت مــن العقــاب 

السائد.
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12 - اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون االنساني الدولي العرفي، ص. 503.

13 - المرجع السابق، القاعدة 156، ص. 496.

14 - انظر عناصر الجريمة التي تم تبنيها من قبل مجلس الدول األعضاء في محكمة الجنايات الدولية، المادة 7، المقدمة، الفقرة 3.

15 - المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، قضية النائب العام ضد تيومير بالدجكيتش، حكم محكمة الجنايات األولى، 2000، فقرة 206.

16 - القضية السابقة، فقرة 203.

http://www.icty.org/x/cases/blaskic/tjug/en/bla-tj000303e.pdf


www.vdc-sy.info        editor@vdc-sy.info

ألي استفسار أو تساؤل يرجى مراسلتنا على البريد اإللكتروني التالي
editor@vdc-sy.org

لالطالع على تقاريرنا السابقة يرجى زيارة الرابط التالي
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports


