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األربعاء 29 نيسان 2015

إحياء لذكرى ضحااي احلرب الكيميائية يف سوراي
حرب من طرف واحد بيــــــــــان

أصدرت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 21 تقريراً حول استخدام الغازات السامة يف سوراي، منذ أول استخدام يف حي 
البياضة يف محص يوم األحد 23/ كانون األول/ 2012، وكان آخر تقرير قد صدر يف 19/ نيسان اجلاري بعنوان »يف 
انتظار هجوم الغوطة الثاين« يف رسالة رمزية: إنه مامل ترتكب القوات احلكومية هجوماً اثنياً مشاهباً هلجوم الغوطة األول يف 
21/ آب/ 2013 فلن يتحرك جملس األمن حلماية املدنيني يف سوراي، وابلتايل ستستمر القوات احلكومية خبرق قرارات جملس 

األمن وخرق اتفاقية نزع األسلحة الكيميائية اليت انضمت إليها، وخرق القانون الدويل اإلنساين.

مجيع تلك التقارير رصدت استخدام القوات احلكومية للغازات السامة يف خمتلف احملافظات السورية، مل نوثق حوادث استخدام 
للغازات السامة من قبل أطراف رئيسة فاعلة أخرى كالقوات الكردية أو اجلماعات املتشددة أو املعارضة املسلحة.

قبل هجوم الغوطة الشهري يف 21/ آب/ 2013 وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان استخدام القوات احلكومية للغازات 
السامة ما اليقل عن 28 مرة.

بعد هجوم الغوطة وصدور القرار 2118 بتاريخ 27/ أيلول/ 2013 وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 92 حادثة 
الستخدام القوات احلكومية غازات يُعتقد أهنا سامة، أي 92 خرقاً للقرار 2118، من بينها 21 خرقاً للقرار 2209 الصادر 

حديثاً بتاريخ اجلمعة 6/ آذار/ 2015.

وإبضافة هجوم الغوطة يصبح جمموع احلاالت اليت استخدمت فيها القوات احلكومية للغازات السامة 121 حادثة، تتوزع 
حبسب احملافظات على النحو التايل:

 حمافظة ريف دمشق: 45 حادثة قصف ابلغازات السامة معظمها يف منطقة الدخانية. 
حمافظة دمشق: 22 حادثة قصف ابلغازات السامة معظمها يف حي جوبر، حيث تعرض للقصف 17 مرة. 

حمافظة إدلب: 19 حادثة قصف ابلغازات السامة.
حمافظة محاة: 17 حادثة قصف ابلغازات السامة. 

حمافظة حلب: 10 حوادث قصف ابلغازات السامة. 
حمافظة درعا: 4 حوادث قصف ابلغازات السامة. 

حمافظة محص: 3 حوادث قصف ابلغازات السامة. 
حمافظة دير الزور: حادثة قصف واحدة ابلغازات السامة.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 2

تسبب استخدام القوات احلكومية للغازات السامة يف 121 حادثة مبقتل 1242 شخصاً يتوزعون إىل:
1159 مدنياً، بينهم 176 طفاًل، و170 سيدة، أي أن %93 من الضحااي مدنيون.	 
40 من مسلحي املعارضة.	 
7 من أسرى القوات احلكومية قتلوا خالل قصف القوات احلكومية ألحد مقرات املعارضة املسلحة.	 

كما أصيب ما اليقل عن 3550 شخصاً، نصفهم تقريباً نساء وأطفال.

يف يوم إحياء ذكرى مجيع ضحااي احلرب الكيميائية املصادف 29/ نيسان من كل عام، أنمل أن ال تُنسى ضحااي احلرب 
الكيميائية يف سوراي أيضاً، وأن يتم ختليد ذكراهم من قبل األمم املتحدة على األقل، كما نطلب تزويد أهايل املناطق الواقعة 
يف مشال سوراي واليت خرجت عن سيطرة القوات احلكومية مبا اليقل عن 20 ألف قناع واق، ألن تلك املناطق معرضة بشكل 
كبري للهجوم ابلغازات السامة بعد خروجها عن سيطرة القوات احلكومية، واجملتمع الدويل ممثاًل مبجلس األمن عاجز متاماً عن 

محاية املدنيني فيها.
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