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تكرس هيومن رايتس ووتش جهودها لحامية حقوق اإلنسان الخاصة مبختلف شعوب العامل. إننا نقف إىل 

جوار الضحايا والنشطاء ونعمل عىل منع التمييز، وكفالة الحقوق السياسية، وحامية األفراد من التعامل 

الالإنساين أثناء الحروب، وتقديم الجناة للعدالة. نحقق ونكشف انتهاكات حقوق اإلنسان ونحمل املنتهكني 

املسؤولية. كام نواجه الحكومات وأصحاب السلطة يك يكفوا عن املامرسات املسيئة ويحرتموا القانون الدويل 

لحقوق اإلنسان. وندعو الجامهري واملجتمع الدويل إىل مساندة كفالة حقوق اإلنسان للجميع.

هيومن رايتس ووتش منظمة دولية لها عاملني يف أكرث من 40 دولة، ومكاتب يف أمسرتدام وبريوت وبرلني 

وبروكسل وشيكاغو وجنيف وغوما وجوهانزبرغ ولندن ولوس أنجلس وموسكو ونريويب ونيويورك وباريس 

وسان فرانسسكو وطوكيو وتورنتو وتونس وواشنطن وزيورخ.

http://www.hrw.org/ar : ملزيد من املعلومات، يُرجى زيارة موقعنا
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Data Sources: HRW, NASA, USGS, ESRI, NGA, Wikimapia, Open Street Map, Google Earth, 
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الملخص

يف  الكياموية  باألسلحة  مزعومتني  هجمتني  تفصيالً  التقرير  هذا  يستعرض 

بالغوطة  دمشق،  ريف  يف  املعارضة  عليها  تسيطر  مناطق  استهدفتا  سوريا، 

أغسطس/آب 2013.   21 كيلومرتاً، صباح   16 بينهام  واملسافة  والغربية،  الرشقية 

األطفال.  كبرية من  أعداد  وبينهم  املدنيني،  مئات  مقتل  الهجامت عن  أسفرت 

بالصواريخ،  الهجامت  بشأن  الشهود  شهادات  ووتش  رايتس  هيومن  حللت 

لنظم  املادية  واملخلفات  للهجامت،  املُحتملة  باملصادر  الخاصة  واملعلومات 

السالح املستخدمة، واألعراض الطبية التي ظهرت عىل ضحايا الهجامت حسبام 

وثقها عاملون باملجال الطبي.

توصلت تحقيقاتنا إىل أن من املرجح أن هجامت 21 أغسطس/آب قد متت بأسلحة 

إنتاجاً  يكون  أن  يُرجح  أرض،  أرض  ملم  نظام صواريخ 330  باستخدام  كياموية، 

سوريا، ونظام صواريخ 140 ملم من الحقبة السوفيتية، وأن الصواريخ املذكورة 

استخدمت يف توصيل غاز أعصاب. يظهر من األدلة أن غاز األعصاب املستخدم هو 

يف األغلب غاز سارين أو غاز أعصاب مامثل عىل درجة سالح. قال طبيبان محليان 

لـ هيومن رايتس ووتش إن ضحايا الهجامت ظهرت عليهم جميعاً أعراض منها 

االختناق، وضيق التنفس وعدم انتظامه، والتشنج الالإرادي للعضالت، والغثيان، 

وتكون زبد عىل الفم، وسيالن السوائل من األنف والعينني، واالنتفاض والدوار 

وصعوبة الرؤية، واحمرار األعني واحتقانها وضيق شديد يف الحدقتني.

املستخدمة  اإلطالق  ومنصات  الصواريخ  بنوع  الخاصة  األدلة  من  بقوة  يظهر 

القوات  بأن  موثق  وبشكل  معروفة  أسلحة  نظم  هذه  أن  الهجامت  هذه  يف 

املسلحة السورية النظامية هي وحدها التي متلكها وسبق لها استخدامها. مل 

توثق هيومن رايتس ووتش أو خرباء األسلحة الذين يراقبون استخدام األسلحة 

يف سوريا حيازة قوات املعارضة السورية لصواريخ 140 ملم أو صواريخ 330 ملم 

من املستخدمة يف الهجوم، أو املنصات الالزمة إلطالق هذه الصواريخ.

أنكرت الحكومة السورية مسؤوليتها عن الهجوم، والمت جامعات املعارضة لكن 

دون عرض أدلة تدعم مزاعمها. بناء عىل األدلة املتوفرة، ترى هيومن رايتس ووتش 

النظامية السورية تكاد وبشكل مؤكد تكون املسؤولة عن هجامت  القوات  أن 

21 أغسطس/آب، وأن غاز األعصاب عىل درجة السالح قد استخدم أثناء الهجوم 

باالستعانة بنظم إطالق صواريخ مصممة خصيصاً الستيعاب غاز األعصاب. إن 

نطاق الهجمتني والتنسيق الظاهر فيهام، ضد معاقل للمعارضة، ووجود مواقع 

ونسق  األهــداف،  مرمى  يف  الحكومة  عليها  تسيطر  محتملة  صواريخ  إطالق 

االستخدام املزعوم يف اآلونة األخرية يف حاالت أخرى للهجامت ضد معاقل للمعارضة 

باستخدام نظام صواريخ 330 ملم نفسه، والحيازة املوثقة لنظم صواريخ 140 ملم 

و330 ملم املصممة خصيصاً إلطالق أسلحة كيامئية يف ترسانة السالح الحكومية؛ 

هي كلها دالئل تشري إىل مسؤولية الحكومة السورية عن الهجامت.

حققت هيومن رايتس ووتش يف املزاعم األخرى، بأن قوات املعارضة هي املسؤولة 

عن هجامت 21 أغسطس/آب، وتوصلت إىل أن هذه املزاعم تفتقر إىل املصداقية 

وأنها غري متسقة مع األدلة التي تم العثور عليها يف مرسح األحداث. املزاعم بأن 

وفيات 21 أغسطس/آب سببها انفجار عريض سببه سوء تعامل قوات املعارضة 

موقعني  يف  الكبري  الوفيات  عدد  مع  يتسق  ال  حيازتها  يف  كياموية  أسلحة  مع 

املسافة بينهام 16 كيلومرتاً، ومع توثيق هجامت الصواريخ باملواقع املستهدفة 

ذلك الصباح، كام ورد يف شهادات الشهود، ومع حجم الدمار الظاهر عىل الصواريخ 

نفسها، والُحفر املتخلفة يف األرض عن انفجارها لحظة االرتطام باألرض.

منهج التقرير

دون القدرة عىل الدخول بأنفسنا إىل الغوطة الرشقية والغربية، قابلت هيومن 

رايتس ووتش عرب برنامج سكايب من 22 أغسطس/آب إىل 6 سبتمرب/أيلول أكرث 

من عرشة من الشهود والناجني من هجامت 21 أغسطس/آب وثالثة أطباء ممن 

تعاملوا مع ضحايا الهجامت. كام راجعت هيومن رايتس ووتش مقاطع فيديو 

وصور متوفرة من مرسح األحداث، مبا يف ذلك صور عالية الجودة حصلنا عليها 

مبارشة من املصدر الذي قام بالتصوير وقام بقياس مكونات الصاروخ التي تم 

مستفيضاً  تفصيلياً  تحليالً  وأجرينا  الرشقية،  الغوطة  هجوم  يف  عليها  العثور 

ملخلفات السالح التي ظهرت يف هذه التغطية من الفيديو والصور.

طلبت هيومن رايتس ووتش من الدكتور كيث ب. وارد – الخبري صاحب الخربة 

الواسعة يف اكتشاف والتعرف عىل آثار األسلحة الكياموية الحربية – أن يراجع 

التي كشفت عنها مقاطع فيديو لضحايا يخضعون للعالج يف  الطبية  الدالئل 

الضحايا  عىل  ظهرت  التي  األعراض  يراجع  وأن  الهجامت،  جراء  املستشفيات 

التي  الطبية  واألعراض  بعالجهم،  قاموا  ممن  الطبي  باملجال  عاملون  ووصفها 

ظهرت عىل العاملني باملجال الطبي بعد أن تعاملوا مع الضحايا.

كام استخدمت هيومن رايتس ووتش بيانات نظام الـ »جي. يب. إس.« الجغرايف 

وحللت صور القمر الصناعي لوضع خريطة باملواقع الدقيقة للهجامت، واملواقع 

الدقيقة الرتطام مثانية من الصواريخ 330 ملم باألرض يف الغوطة الرشقية.

أثناء إجراء بحوث التقرير، استعانت هيومن رايتس ووتش بالخربة املستفيضة 

والتعرف  األسلحة  مراقبة  يف  املنظمة،  يف  اإلنسان«  وحقوق  »األسلحة  لقسم 

عليها، مبا يف ذلك األسلحة الكياموية. أصدرنا تقارير تفصيلية وتحليالت ألخر 

هجامت معروفة باألسلحة الكياموية، التي شنها جيش صدام حسني بحق أكراد 

330
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العراق، كام ظهر يف مذبحة حلبجة، التي قُتل فيها آالف املدنيني قبل 25 عاماً، 

يف 16 مارس/آذار 1.1988

من  مساعدات  عىل  حصلت  لتحقيقاتها،  ووتش  رايتس  هيومن  إجراء  أثناء 

دأبوا  آخرون  أفراد  أجراها  مستقلة  تحقيقات  واقع  من  وكذلك  أسلحة  خرباء 

عىل مراقبة استخدام األسلحة يف سوريا عن كثب، ومنهم املدون املستقل نيك 

إليوت  واملدون   2”The Rogue Adventurer“ مدونة  صاحب  جينزن-جونز 

هيغنز صاحب مدونة “Brown Moses” وقد جمع االثنان وحلال صوراً ومقاطع 

فيديو للهجامت.3

1 انظر عىل سبيل املثال: هيومن رايتس ووتش ]املصدر باإلنجليزية[: »مذبحة يف العراق: 

 Human Rights Watch, Genocide in Iraq: The Anfal .»حملة األنفال ضد األكراد

/Campaign Against the Kurds (1993) http://www.hrw.org/reports/1993/iraqanfal

The Rogue Adventurer: http://rogueadventurer. 2 انظر مدونة نيك جينزن-جونز

com/ (متت الزيارة يف 6 سبتمرب/أيلول 2013).

3 مدونة براون موسيس Brown Moses: http://brown-moses.blogspot.ch (متت الزيارة يف 

6 سبتمرب/أيلول 2013).

أم وأب يبكيان عىل جثامن طفلهام، الذي ُقتل يف الهجوم املزعوم باألسلحة الكياموية 

عىل الغوطة يف سوريا، 21 أغسطس/آب 2013. © 2013 أسوشيتد برس
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من السامت التي تقترص عىل الصاروخ 140 ملم سوفيتي 

الصنع، وكذا عالمات دالة عىل املصنع عىل غطاء الصاروخ 

الخارجي، مام جعل عملية التعرف عليه مؤكدة.

الفيديو  مقاطع  الظاهر يف  املحرتق  الصاروخ  محرك  ميثل 

جزءاً من النظام الصاروخي وليس حاوية حمولة الصاروخ. 

الرؤوس  من  نوع  أي  عىل  برصية  أدلة  تظهر  مل  اآلن  إىل 

السليمة أو املحرتقة للصاروخ 140 ملم يف مقاطع الفيديو 

التي تم تصويرها يف مناطق هجامت 21 أغسطس/آب.

الصاروخ 140 ملم موثق يف املراجع املعتمدة كونه متواجداً 

يف ترسانة أسلحة الحكومة السورية. بعد أن صمم االتحاد 

السوفيتي منصات الصواريخ BM-14 يف الخمسينيات من 

القرن املايض،10 قام بإرسال 200 منصة منها لسوريا يف الفرتة من 1967 إىل 1969، 

واملفرتض أن املنصات وصلت سوريا وقتها ومعها مخزون من الذخائر ضمنها 

معهد  يديرها  التي  األسلحة  تنقالت  بيانات  لقاعدة  طبقاً  ملم،   140 صواريخ 

بحوث ستوكهومل للسالم الدويل.11

طبقاً لكتالوج الذخائر األمرييك منزوع الرسية12 ومواد مرجعية دولية معتمدة 

لصالح  انتجت  أكرث  ال  حربية  رؤوس  ثالثة  فإن  ــان«،13  »ج مؤسسة  تنرشها 

الصواريخ 140 ملم:
 

10 منصة صواريخ BM-14 هي املنصة األكرث انتشاراً للصواريخ 140 ملم التي صنعها االتحاد 

السوفيتي. هناك منصات أخرى ممكنة االستخدام لهذا الصاروخ، باإلضافة إىل املنصات 

امليدانية محلية الصنع، مثل التي استخدمتها قوات الـ فيت كونغ أثناء حرب فيتنام.

 Stockholm International :]11 معهد بحوث ستوكهومل للسالم الدويل ]املصدر باإلنجليزية

Peace Research Institute, ”Arms Transfers Database,“ www.sipri.org/databases/

 armstransfers. Recipient report for Syria for the period 1950–2012, generated on

.August 27, 2013

12 وكالة استخبارات الدفاع األمريكية ووكالة استخبارات الجيش األمرييك ]املصدر 

 Ammunition Data and Terminal Effects Guide -- Eurasian“  :]باإلنجليزية

92-Communist Countries,“ DST-1160Z-126

بتاريخ 5 مارس/آذار 1992، تم نزع الرسية جزئياً ونُرش لصالح هيومن رايتس ووتش بناء عىل 

طلب مبوجب قانون املعلومات.

13 ليالند س نيس وأنطوين ج ويليامز (محرران)، دليل ذخائر جان 1997 – 1998 ]املصدر 

 Leland S. Ness and Anthony G. Williams, eds., Jane’s Ammunition  :]باإلنجليزية

 Surrey, UK: Jane’s Information Group Limited, 2008), pp.) 1998-Handbook 1997

.45-544

 	OF-14-M رؤوس شديدة االنفجار بشظايا طراز

 	D-14-M رؤوس دخانية تحتوي عىل فسفور أبيض طراز

رأس كياموية تحتوي عىل 2.2 كيلوغرام من غاز سارين	 

بناء عىل شهادات الشهود التي وصفت أثر الصواريخ وغياب مخلفات للصواريخ 

رأس  أو  االنفجار  شديدة  برأس  تم  الهجوم  كون  مع  تتسق  إصابات  أنواع  أو 

شديدة  لحموالت  الصاروخ  حمل  أن  ووتش  رايتس  هيومن  تعتقد  محرقة، 

االنفجار أو محرقة احتامل ضئيل. نظراً لعدد الخسائر البرشية الكبري، ال يبق 

إذن من االحتامالت سوى الحمولة الكياموية بصفتها االحتامل الوحيد املقبول، 

وهو األمر املتسق مع األعراض التي ظهرت عىل الضحايا.

طبقاً ألدلة إرشادية منزوعة الرسية، فإن الصاروخ 140 ملم أقرص نطاق له هو 

3.8 كيلومرتاً واقىص نطاق له هو 9.8 كيلومرتاً.14 قال شاهدان لـ هيومن رايتس 

املزة  مطار  اتجاه  من  جاء  منطقتهام  عىل  أغسطس/آب   21 هجوم  إن  ووتش 

العسكري وقاعدة الفرقة الرابعة مدرع التابعة للجيش السوري، ويقعان عىل 

موقع  أن  يعني  مام  الهجوم،  نقطة  عن  كيلومرتات  و5   4 مسافة  عىل  التوايل 

14 وكالة استخبارات الدفاع األمريكية ووكالة استخبارات الجيش األمرييك ]املصدر 

باإلنجليزية[: 

 Ammunition Data and Terminal Effects Guide -- Eurasian Communist“

92-Countries,“ DST-1160Z-126

بتاريخ 5 مارس/آذار 1992، تم نزع الرسية جزئياً ونُرش لصالح هيومن رايتس ووتش بناء عىل 

طلب مبوجب قانون املعلومات. 

I. هجمات 21 أغسطس/آب على الغوطة

صباح يوم 21 أغسطس/آب 2013، بدأت يف الظهور عرشات مقاطع الفيديو عىل 

قنوات يوتيوب، مصحوبة بأشخاص من املعارضني يف سوريا يُشريون إىل أعداد 

كبرية من القتىل، هم ضحايا ما زعمت املعارضة أنه هجوم باألسلحة الكياموية. 

كام أظهرت التغطية مبقاطع الفيديو العديد من الضحايا وهم يتلقون العناية 

كام  الهجوم.  هذا  أعراض  من  املعاناة  عليهم  ويظهر  املستشفيات،  يف  الطبية 

تظهر يف مقاطع الفيديو التي حّملها النشطاء أعداد من الحيوانات امليتة، منها 

الخراف والكالب والقطط وطيور برية.

منطقتني  عىل  أثّر  الهجوم  أن  الواضح  من  أصبح  إضافية،  تفاصيل  ر  توفّ مع 

بينهام 16 كيلومرتاً. طبقاً  املعارضة يف محافظة ريف دمشق،  تسيطر عليهام 

لنشطاء محليني، فإن حي زملكا بالغوطة الرشقية قد ُضب بصواريخ بني الثانية 

الساعة  يف  بصواريخ  الغربية  بالغوطة  املعضمية  والثالثة صباحاً، وُضب حي 

الخامسة صباحاً تقريباً، بعد انتهاء صالة الفجر بقليل.

وعدم  التنفس  وضيق  االختناق  منها  أعــراض  جميعاً  الضحايا  عىل  ظهرت 

وسيالن  الفم،  يف  زبد  وتكّون  وغثيان،  العضالت،  يف  الإرادي  وتشنج  انتظامه، 

سوائل من األنف والعينني، واالنتفاض والدوار وصعوبة الرؤية، واحمرار األعني 

فإن  املتوفرة،  األدلة  راجع  لخبري  طبقاً  الحدقتني.  يف  شديد  وضيق  واحتقانها 

األعراض الظاهرة عىل الضحايا تتسق مع كونهم تعرضوا لغاز أعصاب مثل غاز 

سارين. وكام نناقش يف الفصل الخامس أدناه، فقد تم استخدام غاز سارين يف 

هجوم كيميايئ واحد عىل األقل يف النزاع السوري.

المعضمية – الغوطة الغربية

يف املعضمية بالغوطة الغربية، قال شاهد وصل إىل املكان بعد ارتطام الصواريخ 

لـ هيومن رايتس ووتش ما  قال  الروضة،  مبارشة مببنى سكني مجاور ملسجد 

حدث بعد ارتطام الصاروخ. بحسب شهادته فقد ربط بني الهجوم الصاروخي 

والوفيات املتصلة بالهجوم الكيميايئ املزعوم يف املنطقة:

سقط صاروخ حوايل الساعة الخامسة صباحاً. كنا نصيل يف املسجد 

قرب منطقة تريب عىل مسافة 400 مرت تقريباً ]من موقع الرضبة[. 

سمعنا االنفجار وذهبنا إليه لنساعد الجرحى. حسبنا أنه صاروخ 

عادي لكن عندما وصلنا هناك كان أحدهم يرصخ: »كياموي! 

كياموي!«. سقط الصاروخ يف الطابق األول لبناية سكنية من أربعة 

طوابق. مات جميع من يف املبنى وهم نامئون. مل يؤد االرتطام لدمار 

بالغ... أحدث الصاروخ فتحة يف الجدار. بعد أن رصخ ذلك الرجل، 

غطى الناس وجوههم بقمصان مغموسة يف املاء. مل نشم أي يشء،4 

لكن بدأ الناس يفقدون الوعي. غطيت وجهي بقميص مغموس 

يف املاء ورحت أنقذ الناس وآخذهم إىل املركز الطبي... إذا دخل أي 

شخص املبنى الذي سقط عليه الصاروخ كان يفقد الوعي.5

تعرّف الشاهد عىل صاروخ كونه من األسلحة التي رآها يف املوقع بعد االنفجار.6 

قال لـ هيومن رايتس ووتش إن يف األيام التالية عىل الهجوم، قامت بعثة األمم 

املتحدة للتحقيق يف مزاعم استخدام األسلحة الكياموية يف الجمهورية العربية 

السورية (بعثة األمم املتحدة) بزيارة املوقع وفحصت املخلفات وأخذتها معها 

واملفرتض أن السبب هو إجراء مزيد من التحليل.

قال شاهد آخر يعمل يف مركز املعضمية الطبي لـ هيومن رايتس ووتش إنه 

الصباح  ساعات  أثناء  باملعضمية  منطقتني  يف  سقطت  صواريخ  سبعة  أحىص 

أربعة صواريخ  إن  ووتش  رايتس  هيومن  لـ  قال  أغسطس/آب.7   21 من  األوىل 

سقطت إىل جوار مسجد الروضة، وسقطت الصواريخ الثالثة األخرى عىل مسافة 

500 مرت تقريباً إىل الرشق من املسجد. طبقاً للشاهد، فإن جميع الصواريخ من 

رايتس ووتش عىل صاروخ 140 ملم سوفيتي  فيه هيومن  نوع واحد، تعرفت 

اإلنتاج (انظر أدناه).

من واقع مراجعة مقطع فيديو ملحرّك صاروخ محرتق تم العثور عليه يف شارع 

إىل جوار مسجد الروضة يف املعضمية، تعرفت هيومن رايتس ووتش عىل أحد 

العثور عليها يف هجوم املعضمية، كونه صاروخ أرض أرض  التي تم  الصواريخ 

تصويره  تم  آخر  فيديو  مقطع  هناك  السوفيتي.8  االتحاد  عهد  من  ملم   140

ويصورون  قياسات  يجرون  املتحدة  األمم  مفتيش  يُظهر  أغسطس/آب   27 يف 

محرك الصاروخ هذا، ويتضح من هذا املقطع تأكيد طول وعرض املخلفات، ما 

الصنع.9 مقطع  أبعاده متطابقة مع محرك صاروخ 140 ملم سوفيتي  أكد أن 

الفيديو األول يُظهر بوضوح عرش فتحات ولوحة كهربية تخص الصاروخ، وهام 

4 غاز سارين يف صورته النقية هو سائل رائق بال لون أو طعم أو رائحة. انظر مراكز السيطرة 

عىل األمراض والوقاية منها ]املصدر باإلنجليزية[: 

 Centers for Disease Control and Prevention, ”Emergency Preparedness and

.Response: Facts about Sarin,“ at http://www.bt.cdc.gov/agent/sarin/basics/facts.asp

5 مقابلة هيومن رايتس ووتش عرب سكايب مع شاهد يف املعضمية، 22أغسطس/آب 2013.

http://www.youtube.com/ :6 ميكن رؤية الصاروخ يف مقطع الـ يوتيوب

 watch?v=nymy8r0Kcag

7 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عضو يف مركز املعضمية اإلعالمي، 22أغسطس/آب 2013.

http://www.youtube.com/ :8 ميكن رؤية الصاروخ يف هذا املقطع

 watch?v=nymy8r0Kcag

9 انظر: »UN تتفحص بقايا صاروخ كياموي يف منطقة الغوطة«، 27 أغسطس/آب 2013، 

مقطع فيديو، يوتيوب: http://www.youtube.com/watch?v=6mOLULcrcVs$ (متت 

الزيارة يف 9 سبتمرب/أيلول 2013).

رسم توضيحي من مرجع منزوع الرسية، من أورداتا 

Ordata، لصاروخ 140 ملم سوفيتي الصنع، ميكنه حمل رأس 

حربية تحتوي عىل 2.2 كغم من غاز سارين.
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الصواريخ  عدد  كامل  يكون هذا هو  أن  املرجح  من  ليس  أغسطس/آب.   21 يف 

املستخدمة يف الهجوم.16

ضب صاروخ شارع املحاريق، واحد يف بناية غزال واآلخر يف بناية محيي 	 

الدين.

ضب صاروخ حي البستان، شارع نهر الطاحون.	 

املسجد 	  جوار  إىل  واحد  حمزة،  ملسجد  املجاور  املكان  صاروخان  ضب 

مبارشة واآلخر عىل مقربة من قاعة الكامل القريبة من املسجد.

جوار 	  وإىل  التوفيق  مسجد  جوار  إىل  املزرعة  حي  صواريخ  ثالثة  ضبت 

املدرسة االبتدائية.

صور  من  يتبني  ومل  الصواريخ،  ارتطام  أثر  الشهود  شهادات  من  أي  تصف  مل 

مخلفات الصواريخ أو من التقارير عن اإلصابات الالحقة بالناس يف املكان، أن 

توجد  للصواريخ، وال  أو حمولة محرقة  االنفجار  كان بحمولة شديدة  الهجوم 

آثار إصابات رضية عىل أي من الضحايا أو حفر عميقة لالرتطام مبكان ارتطام 

الصواريخ. كانت حموالت الصواريخ شديدة االنفجار لتؤدي إىل إصابات بدنية 

16 مقابلة هيومن رايتس ووتش عرب سكايب مع عضو باملجلس املدين املحيل، 4 سبتمرب/أيلول 

.2013

جسيمة بالضحايا وكانت لتخلف حفر انفجار كبرية، يف حني أن األسلحة املحرقة 

كان من شأنها أن تؤدي إلصابات بحروق وتخلف ورائها ندبة حرق مميزة حيث 

أدلة عىل وقوع هجوم بحموالت شديدة  بناء عىل عدم توفر  الصاروخ.  ارتطم 

آثار  مع  متسقة  وكونها  الضحايا  عىل  األعراض  واقع  ومن  محرقة،  أو  االنفجار 

اإلصابات جراء الهجوم الكياموي، ترى هيومن رايتس ووتش أن الصواريخ 330 

ملم التي تم العثور عليها يف املوقع قد استخدمت يف الهجوم الكياموي املزعوم.

قال عضو من مركز زملكا اإلعالمي لـ هيومن رايتس ووتش إنه تفقد موقع أحد 

الصواريخ يف منطقة املزرعة بزملكا بعد الهجوم مبارشة.17 قال: 

يف 21 أغسطس/آب كنت يف املكتب اإلعالمي، عندما اتصل يب 

أصدقايئ – نحو الثانية أو الثالثة صباحاً – قائلني إن صواريخ قد 

أصابت زملكا. عندما سمعت بهذا ذهبت إىل املستشفى امليداين 

يف حي املزرعة... بعد نحو ثالثني دقيقة أصابت الصواريخ منطقة 

املزرعة. عندما حدث االنفجار سمعت صوتاً خفيضاً للغاية، 

17 مقابلة هيومن رايتس ووتش عرب سكايب مع أحد أعضاء املركز اإلعالمي. 4 سبتمرب/أيلول 

.2013

املكانني يُحتمل أن يكون موقع إطالق الصواريخ. نقاط اإلطالق املحتملة لرضب 

العسكرية  القواعد  من  العديد  منها  الروضة،  مسجد  قرب  ملم   140 صاروخ 

السورية الحكومية، ومنشآت تدريبية، ومواقع إطالق صواريخ جو أرض، وقاعدة 

الفرقة الرابعة مدرع، وكذا القطاع الرشقي من مطار املزة العسكري.

املستخدمة  واألسلحة  الذخائر  أنواع  كثب  عن  ووتش  رايتس  هيومن  راقبت 

القانوين لألسلحة من  السوري، وغطت بشكل موسع االستخدام غري  النزاع  يف 

الثقيلة  ملم   240 الهاون  قذائف  ذلك  يف  مبا  السورية،  النظامية  القوات  قبل 

التي ضبت مناطق مأهولة باملدنيني، واأللغام املضادة لألفراد، والقنابل امللقاة 

وأسلحة  العنقودية،  الذخائر  من  األقل  عىل  أنواع  وست  عشوايئ،  بشكل  جواً 

محرقة استخدمت ضد املدنيني جميعاً، ومقذوفات صاروخية عشوائية ال متيز 

يف  املعضمية  عىل  الهجوم  أن  غري  طبيعتها.15  بحسب  ومقاتلني  مدنيني  بني 

15 انظر: »ما زالت سوريا مرصة عىل استخدام الذخائر العنقودية«، بيان صحفي لـ هيومن 

رايتس ووتش، 4 سبتمرب/أيلول http://www.hrw.org/ar/news/2013 :2013/04/09 وانظر: 

»عىل »أصدقاء سوريا« الضغط من أجل وقف القصف العشوايئ«، بيان صحفي لـ هيومن 

 0-24/02/http://www.hrw.org/ar/news/2012 :2012 رايتس ووتش، 24 فرباير/شباط

وانظر: »سوريا – استخدام األسلحة الحارقة يف مناطق مأهولة بالسكان«، بيان صحفي 

http://www.hrw.org/ar/ :2012 لـ هيومن رايتس ووتش 12 ديسمرب/كانون األول

21 أغسطس/آب ميثل الظهور املعروف األول للصاروخ 140 ملم، الذي مل يوثق 

استخدامه يف النزاع السوري الحايل من قبل. ال تعرف هيومن رايتس ووتش بأية 

معلومات تشري إىل حيازة قوات املعارضة للصاروخ 140 ملم، أو نظام إطالقه.

زملكا – الغوطة الشرقية

وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام ما يبدو أنها صواريخ أرض أرض 330 ملم 

يف زملكا بالغوطة الرشقية يف 21 أغسطس/آب. مل نعرث عىل أدلة عىل استخدام أي 

نظام صواريخ 140 ملم يف هجوم املعضمية بالغوطة الرشقية.

تحديد  منها  ومعلومات  الشهود  شهادات  من  ووتش  رايتس  هيومن  متكنت 

املواقع الجغرافية بنظام جي يب إس للصواريخ يف املنطقة، التي قدمها النشطاء 

املطابقة  الصناعي  القمر  صور  باستخدام  املواقع  تحديد  وكذا  املحليون، 

للمواقع الواردة يف مقاطع الفيديو، متكنت من تأكيد أربعة مواقع عىل األقل 

لرضبات بصواريخ يف زملكا، حيث سقط ما ال يقل عن مثانية صواريخ 330 ملم 

news/2012/12/12-1 وانظر: هيومن رايتس ووتش، »موت من السامء«، 10 أبريل/نيسان 

http://www.hrw.org/ar/reports/2013 :2013/11/04-0 وانظر ]املصدر باإلنجليزية[: 

 ICBL publicly condemns reports of Syrian forces laying mines,“ Human Rights“

/02/11/Watch news release, November 2, 2011, http://www.hrw.org/news/2011

icbl-publicly-condemns-reports-syrian-forces-laying-mines

محرك الصاروخ 140 ملم سوفيتي الُصنع الذي تم العثور عليه يف موقع الهجوم 

املزعوم باألسلحة الكياموية باملعضمية. الصاروخ قادر عىل حمل رأس حربية 

http://www.youtube.com/ :تحتوي عىل 2.2 كغم من غاز سارين. املصدر

 watch?v=nymy8r0Kcag

أحد أعضاء بعثة األمم املتحدة يقيس ويصور محرك صاروخ 140 ملم سوفيتي 

الصنع تم العثور عليه يف موقع الهجوم املزعوم باألسلحة الكياموية يف املعضمية. 

الصاروخ 140 ملم قادر عىل حمل رأس حربية تحتوي عىل 2.2 كغم من غاز سارين. 

http://www.youtube.com/watch?v=6mOLULcrcVs :املصدر



 HUMAN RIGHTS WATCH   ·   يونيو / حزيران 2013  ·   9 8   ·  الهجمات على الغوطة

عىل  أغسطس/آب   21 بهجوم  املرتبط  ملم   330 أرض  أرض  الصاروخ  أن  يبدو 

الغوطة الرشقية هو من نوع غري مدرج يف املواد املرجعية املتخصصة والدولية 

منزوعة الرسية. إنه نوع من الصواريخ مل يتم توثيقه قبل اندالع النزاع السوري 

الحايل، رغم أنه تم توثيقه يف عدد من الهجامت األخرى عىل معاقل للمعارضة 

يف الشهور السابقة عىل هجوم الغوطة الرشقية، مبا يف ذلك هجوم واحد عىل 

األقل زعم خاللها نشطاء املعارضة إن الحكومة نفذت هجوماً مزعوماً باألسلحة 

الكياموية (انظر أدناه).

الحربية  الرأس  ألبعاد  دقيقة  قياسات  عىل  ووتش  رايتس  هيومن  تحصلت 

إىل  القياسات  وتوصلت هذه  الرشقية،  الغوطة  ناشط محيل من  للصاروخ من 

أن الحجم املقدر لغاز األعصاب داخل الرؤوس الحربية يبلغ ما بني 50 إىل 60 

لرتاً، مقارنة بـ 2.2 لرتاً يف الرأس الحربية املصممة للصواريخ 140 ملم. قبل كل 

غاز  من  الكمية  بهذه  ملم   330 للصاروخ  الحربية  الرأس  ملء  يجب  هجوم، 

األعصاب، 50 إىل 60 لرتاً، وهي عملية خطرية تُجرى عادة عىل يد فريق متخصص 

تعرف هيومن  الكياموية. ال  للمواد  انفجار  واقية ملنع حدوث  يرتدي معدات 

الكياموي  الغاز  بكميات  املعارضة  قوات  بحيازة  معلومات  أية  ووتش  رايتس 

الالزم لرضب هذه الصواريخ، أو إن كانت لديها الخربات الالزمة لتعبئة الرؤوس 

دون التعرض بطريق الخطأ لغاز األعصاب القاتل.

باستخدام القياسات والصور عالية الجودة التي حصلنا عليها من ناشط الغوطة 

الرشقية، متكنت هيومن رايتس ووتش من وضع صورة عن خصائص الصاروخ 

قدمها  التي  الجودة  عالية  والصور  التفصيلية  القياسات  سمحت  ملم.   330

مبارشة ناشط يف الغوطة الرشقية لـ هيومن رايتس ووتش بالوصول إىل نصف 

قطر الصاروخ، ووجدت أنه مياثل تقريباً قياس الصاروخ 330 ملم، وهذه النقطة 

اإليرانية فلق-2  الصواريخ  األبعاد املذكورة قريبة من منصات  مهمة ألن هذه 

333 ملم، وقريبة من منتجات أخرى قريبة ومشتقة من هذه املنصة.19 هناك 

اعتقاد بأن إيران هي الدولة الوحيدة يف العامل التي تنتج منصات صواريخ من 

نظام  السورية  القوات  الستخدام  فيديو  مقاطع  ظهرت  ولقد  ملم.   333 فئة 

أن  رغم  ملم،   330 الصواريخ  من  نسخ  أنها  يبدو  ما  إطالق  يف  فلق-2  اإلطالق 

املنصات التي تظهر يف الفيديو مصورة أثناء النهار ومن ثم فال صلة لها بهجمة 

21 أغسطس/آب الليلية.20

19 انظر منشور منظمة الصناعات الدفاعية اإليرانية عن منصات الصواريخ 

فلق2- والطراز: FL2-A من املنصات، متوفر يف ]املصدر باإلنجليزية[: 

 Nic Jenzen-Jones, ”Alleged CW Munitions in Syria Fired From

 Iranian Falaq-2 Type Launchers,“ post to ”The Rogue Adventurer“

/29/08/(blog), August 29, 2013, http://rogueadventurer.com/2013

 /alleged-cw-munitions-in-syria-fired-from-iranian-falaq-2-type-launchers

(متت الزيارة يف 6 سبتمرب/أيلول 2013).

 Nic Jenzen-Jones, ”Alleged :]20 انظر ]املصدر باإلنجليزية

 CW Munitions in Syria Fired From Iranian Falaq-2 Type

فوق  موضوعة  دوارة  تثبيت  آلية  وفيه  إيرودينامييك  ليس  الصاروخ  تصميم 

طرفه. التصميم غري اإليرودينامييك للصاروخ يشري إىل أن نطاق الصاروخ قصري 

نسبياً وال ميكن تصويبه بدقة.

االتساق يف تصميم هذه الصواريخ يشري إىل أنها مصنوعة محلياً، وإن كان إنتاجها 

صناعياً، ويبدو أنها مصممة لإلطالق مبنصات إيرانية 333 ملم أو مشتقاتها. يف 

حني ال ميكن لـ هيومن رايتس ووتش التأكد من مكان تصنيع الصواريخ، فإن 

تصميمها األسايس وحجمها الفريد املطابقان لنظام منصات الصواريخ اإليرانية 

يوحي بأنها صناعة سورية. إنتاج سالح مصمم خصيصاً إلطالق أسلحة كياموية 

لعام 1993 وهناك خمس دول فقط يف  الكياموية  األسلحة  هو خرق التفاقية 

العامل – سوريا بينها – ليست طرفاً فيها.

يف حني أنه يبدو من هجامت يف مناطق أخرى وجود نسخة منفصلة للصاروخ، 

ز  ذات رأس شديدة االنفجار، فإن هناك ثالثة اختالفات يف التصميم يبدو أنها متيّ

نوع الصواريخ املستخدم يف إطالق السالح الكياموي عن النوع شديد االنفجار: 

يظهر من مقاطع الفيديو والصور لألسلحة املستخدمة يف الهجامت بسوريا أن 

نسخة السالح الكياموي فيها سطام إضايف أو منفذ إضايف لدى نقطة التحميل 

(تستخدم يف ملئ حاوية رأس الصاروخ بالسالح الكياموي قبل اإلطالق)، والنوع 

يف  املستخدم  والنوع  األقل،  عىل  ملم   400 بنحو  طوله  يزيد  االنفجار  شديد 

باللون األحمر (هناك صاروخ  األرقام مكتوبة عليه  أن  يبدو  الكياموي  السالح 

موثق رقمه 900، مام يوحي بإنتاج عدد كبري من الصواريخ من هذا النوع)، يف 

حني أن صور النسخة شديدة االنفجار تُظهر أن األرقام عىل الصاروخ مكتوبة 

ملم   330 الصاروخ  مخلفات  جميع  النوع.  عىل  التعرف  لتيسري  رمبا  باألسود، 

الرشقية  بالغوطة  زملكا  ووتش يف هجوم  رايتس  هيومن  عليها  تعرفت  التي 

يُشتبه يف أنها من نسخة الصاروخ الكياموية، وعليها أرقام حمراء، ورأس أقرص، 

وسطام تعبئة إضايف.

يف  عليها  العثور  تم  التي  الصواريخ  يف  الحمولة  قسم  تصميم  أن  األهــم، 

إىل  بقوة  يشري  أغسطس/آب   21 هجوم  يف  الرشقية  بالغوطة  األحداث  مرسح 

نقطة  لها.  ورمبا هو مصمم خصيصاً  كياموية،  أسلحة  يستوعب  الصاروخ  أن 

حمولة الصاروخ قوامها حاوية كبرية رفيعة الجدار، قادرة عىل حمل 50 إىل 60 

املذكور،  السطام  الحمولة من خالل  نقطة  يُعبأ يف  الكياموي،  السالح  من  لرتاً 

صغرية،  انفجار  حمولة  الرأس  صدارة  يف  مقدمتها  يف  مركزية  صغرية  وقناة 

يؤدي انفجارها إىل متزق الحاوية رفيعة الجدار وإىل انتشار املادة الكياموية يف 

الحاوية عىل شكل أبخرة.

/29/08/Launchers“, http://rogueadventurer.com/2013

/alleged-cw-munitions-in-syria-fired-from-iranian-falaq-2-type-launchers

وكأنه صوت طنني طائرة مروحية، وليس صوت انفجار... خرجت 

من املستشفى امليداين وبدأت أركض باتجاه موقع االنفجار. مل 

أبلغ موقع االنفجارات ألنني رأيت مصابني عىل األرض وأشخاص 

يرصخون ويركضون يف كل االتجاهات... أذكر أنني دخلت أحد 

البيوت ورأيت رجالً وزوجته عىل األرض. مل يكن املنزل مدمراً. مل 

يكن حيث سقط الصاروخ أو كان له تأثري موجة انفجارية، لكنهام 

كانا ميتني عىل األرض. بعد حوايل 40 دقيقة من إنقاذ الناس بدأت 

أشعر بأمل يف جسدي. شعرت بالتعب وبعدم القدرة عىل الحركة. 

ثم بدأت أشعر بأمل يف عيني وبالصداع. مل يكن هناك دخان لكن 

كنت أشم رائحة. قلت لصديقي أنني يجب أن أذهب للمستشفى. 

أخذين يف سيارة ومىض يب... أذكر جيداً أننا عندما غادرنا املزرعة 

يف سيارة صديقي، رأيت كلباً يعرب الطريق. صحت يف صديقي أن 

يحرتس حتى ال يصدمه لكن قبل أن أتّم جملتي كان الكلب قد 

انهار وحده عىل األرض.

نفس الشاهد أكد أيضاً لـ هيومن رايتس ووتش إنه صّور بالفيديو وحمل عدداً 

كبرياً من املقاطع املصورة من املستشفى للمصابني واملوىت.18

هناك شاهد آخر أطلع هيومن رايتس ووتش عىل عدة مقاطع فيديو ملخلفات 

مقاطع  يف  يظهر  أغسطس/آب.   21 يف  املزرعة  منطقة  يف  مستخدمة  أسلحة 

الفيديو نفس نوع الصواريخ: 330 ملم.

كام أطلع عضو مركز زملكا اإلعالمي هيومن رايتس ووتش عىل مقاطع فيديو 

وصور فوتوغرافية قام بتصويرها للصواريخ يف ضبة املحارق، أثناء هجمة 21 

أغسطس/آب. تبني أن املخلفات يف هذه املقاطع أيضاً هي لصواريخ 330 ملم. 

يف 29 أغسطس/آب زار موقع ضبة املحارق وصّور الصاروخ الـ 330 ملم الذي 

عرث عليه هناك والذي يعتقد أنه استخدم يف هجوم 21 أغسطس/آب. يف األيام 

الكيامئية يف األمم املتحدة زملكا،  السابقة، عندما زار فريق تفتيش األسلحة 

التقط عدة مقاطع فيديو لصواريخ 330 ملم أخرى تم العثور عليها يف موقع 

املحارق، أثناء فحص املفتشني لها.

18 أكد الشاهد لـ هيومن رايتس ووتش إنه صور بالفيديو وحمل مقاطع الفيديو التالية: 

http://youtu.be/R6na2UFHN9Y; http://youtu.be/6qLJ3ixwvr8; http://youtu.be/

xB2spWf5JpI; http://youtu.be/rldBJJecBnM; http://youtu.be/WHU-KA0iP3k , http://

www.youtube.com /watch?v=WHU-KA0iP3k (متت الزيارة يف 9 سبتمرب/أيلول 2013)

أحد أعضاء فريق تفتيش األمم املتحدة يصّور صاروخ 330 ملم تم العثور عليه يف 

http://youtu.be/MmP6wPdTIUM  :موقع رضبة املحاريق. املصدر
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II. التعّرف على األسلحة المستخدمة في 
الهجمات

قامت هيومن رايتس ووتش بتحليل مقاطع الفيديو املتوفرة علناً عىل موقع 

يوتيوب، من املناطق التي تعرضت لهجامت وحللت أيضاً صوراً عالية الجودة 

ملخلفات أسلحة أمدنا بها ناشط محيل يف الغوطة الغربية، وتعرفت عىل وحللت 

نظامّي صاروخ أرض أرض يُعتقد أنهام عىل صلة بإطالق األسلحة الكياموية.

فيديو  مقاطع  وحّملوا  صــّوروا  الذين  بالنشطاء  املبارش  االتصال  خالل  من 

التحقق  من  ووتش  رايتس  هيومن  متكنت  يوتيوب،  عىل  املتوفرة  الهجامت 

من صدقية مقاطع الفيديو، وتأكد أنها قد ُصّورت يف املناطق املتأثرة بالفعل. 

بصور  ووتش  رايتس  هيومن  محيل  ناشط  أمد  الرشقية،  الغوطة  حالة  يف 

فوتوغرافية عالية الجودة وقياسات تفصيلية ملكونات الصاروخ 330 ملم. كام 

تم تصوير مفتيش األمم املتحدة بالفيديو وهم يفتشون عىل نفس مخلفات 

تقع يف  الصواريخ  أن  من  التأكد  من  يزيد  للموقع، مام  زيارة  أثناء  الصواريخ 

مواقع الهجامت بالفعل.

هو  الرشقية  الغوطة  هجامت  يف  عليه  العثور  تم  الذي  األول  الصواريخ  نوع 

من  كبرية  بحمولة  للتحميل  مصممة  حربية  رأس  أنه  يبدو  ملم   330 صاروخ 

مادة كياموية سائلة وإطالقها. النوع الثاين، وتم العثور عليه يف هجوم الغوطة 

املعتمدة ميكن  للمراجع  اإلنتاج طبقاً  الغربية، هو صاروخ 140 ملم سوفيتي 

تسليحه بثالثة أنواع من الرؤوس الحربية، منها رأس مصممة خصيصاً لحمل 

وإطالق 2.2 كيلوغراماً من غاز سارين.30

استخدمت يف  إضافية  أسلحة  إطالق  نظم  احتامل وجود  تحليلنا  يستبعد  ال 

تحليلها.  أو  بعد  عليها  التعرف  يتم  مل  الغربية  والغوطة  الرشقية  الغوطة 

الصواريخ  نظم  هام  ووتش  رايتس  هيومن  حللتهام  اللذين  الصاروخني  لكن 

30 ليالند س نيس وأنطوين ج ويليامز ]املصدر باإلنجليزية[: 

 Leland S. Ness and Anthony G. Williams, eds., Jane’s Ammunition Handbook

.45-Surrey, UK: Jane’s Information Group Limited, 2008), pp. 544) 1998-1997

ظهر الصاروخ 330 ملم يف هيئته شديدة االنفجار – كام تبني من هجامت سابقة 

حول دمشق. النسخة شديدة االنفجار من الصاروخ أرض أرض 330 ملم يبدو 

الثاين 201321  يناير/كانون  أنها استخدمت يف ضاحية داريا بريف دمشق يف 4 

ويف الخالدية مبحافظة حمص يوم 2 أغسطس/آب 2013. المت قوات املعارضة 

الحكومة السورية عىل الهجمتني، رغم أن هيومن رايتس ووتش مل تتمكن من 

جانبها من تأكيد هذه املزاعم.22

بقايا صاروخ  أنها  يبدو  ما  املعارضة  نشطاء من  أغسطس/آب 2013 صّور   5 يف 

حامل ألسلحة كياموية (ميكن رؤية سطام التعبئة اإلضايف23 وكذلك نظام الرتقيم 

األحمر)24 هو صاروخ 330 ملم يف ضاحية عدرا يف ريف دمشق، ويف املقطع زعم 

السورية.25 يف حني  النظامية  القوات  أطلقته  كياموي  إن هذا سالح  املتحدث 

مل تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد من جانبها من املزاعم بأن القوات 

الحكومية السورية هي املسؤولة عن هجوم عدرا يف 5 أغسطس/آب، يظهر يف 

أسلحة  إطالق  يف  يستخدم  ملم   330 الصاروخ  من  نوع  بقايا  الفيديو  مقاطع 

كياموية، وكذا حيوانات نافقة ومحترضة بالقرب، ال تبدو عليها جروح، وتظهر 

عليها آثار التعرض لغاز أعصاب.

مل تظهر أدلة عىل أن قوات املعارضة متتلك الصواريخ أرض أرض 330 ملم واملنصات 

التي تطلقها. الهجامت املوثقة الوحيدة باستخدام نظام الصواريخ هذا يف سوريا 

كانت ضد معاقل للمعارضة وأهداف لها. من معروف عن الحكومة السورية 

فيديو يف  مقاطع  ملم، وظهرت عدة   333  2  – فلق  الصواريخ  ملنصة  حيازتها 

وسائط التواصل االجتامعي تزعم إظهار القوات السورية النظامية وهي تطلق 

صواريخ 330 ملم من منصات 333 ملم مركبة عىل ظهر شاحنات، رغم عدم 

ظهور مقاطع فيديو عىل هذه الشاكلة من هجوم ليلة 21 أغسطس/آب.26

http://www.youtube.com/ :21 4 يناير/كانون الثاين 2013، مقطع فيديو، يو تيوب

watch?v=5DznRyIQ1js (متت الزيارة يف 6 سبتمرب/أيلول 2013). 

 Unidentified Rocket or Missile in Khalidiya, Homs August 2nd 2013,“ 6“ 22

أغسطس/آب 2013 مقطع فيديو، يو تيوب: http://youtu.be/0eIrXubJAgE (متت الزيارة يف 

6 سبتمرب/أيلول 2013). 

23 الصاروخ الذي يحمل مواداً كياموية ويظهر حوله حيوانات نافقة إثر الكياموي. 5 

https://www.youtube.com/watch?v=YLcqi_ :أغسطس/آب 2013، مقطع فيديو يوتيوب

dE9SU (متت الزيارة يف 6 سبتمرب/أيلول 2013).

 Unidentified Munitions Linked To August 5th Adra Chemical Attack,“ 24

https://www.youtube.com/ :22 أغسطس/آب 2013، مقطع فيديو، يوتيوب

watch?v=E0lzUvozF1c (متت الزيارة يف 6 سبتمرب/أيلول 2013). 

25 الصاروخ الذي يحمل مواداً كياموية ويظهر حوله حيوانات نافقة إثر الكياموي. 5 

https://www.youtube.com/watch?v=YLcqi_ :أغسطس/آب 2013، مقطع فيديو يوتيوب

dE9SU (متت الزيارة يف 6 سبتمرب/أيلول 2013).

26 ]املصدر باإلنجليزية[: 

 Nic Jenzen-Jones, ”Alleged CW Munitions in Syria Fired From Iranian

/29/08/Falaq-2 Type Launchers,“ http://rogueadventurer.com/2013

 ./alleged-cw-munitions-in-syria-fired-from-iranian-falaq-2-type-launchers

تعداد القتلى

ونظراً  الغوطة،  منفصلتني يف  منطقتني  أغسطس/آب وقع عىل   21 ألن هجوم 

عدد  تحديد  الصعب  فمن  الكبري،  القتىل  عدد  عن  الناجمة  الفوىض  لحالة 

القتىل بشكل دقيق. ليس يف املناطق املتأثرة مستشفيات كبرية، وتعتمد عىل 

مستشفيات صغرية، وعيادات محلية سيئة التجهيز توفر املساعدات الطبية. 

طبقاً ألطباء قابلتهم هيومن رايتس ووتش، فإن هذه العيادات الصغرية كانت 

إىل  القتىل  من  القليل  إال  نقل  يتم  ومل  الضحايا،  من  بأعداد  للغاية  مزدحمة 

عيادات ومن ثم فلم يتم تسجيل الكثريين ممن قتلوا.. طبقاً ملنظمة أطباء 

بال حدود، فإن 3600 شخص عىل األقل عولجوا من أعراض تتسق مع التعرض 

األوىل  الثالث  الساعات  يف  املنطقة  تدعم  مستشفيات  ثالث  يف  أعصاب  لغاز 

التالية عىل الهجامت.27

تلوا يف هجامت  يُعتقد أنهم قُ جمعت هيومن رايتس ووتش أسامء 80 شخصاً 

21 أغسطس/آب يف املعضمية بالغوطة الغربية. قال مصدران لـ هيومن رايتس 

تلوا يف هجوم املعضمية.28 ووتش إن 103 أشخاص قد قُ

وألن الهجوم يف الغوطة الرشقية وقع عىل منطقة متأثرة أكرب بكثري، ونظراً لعدد 

العيادات الصغرية الكثرية التي تم نقل الضحايا إليها، فمن األصعب التوصل إىل 

تعداد نهايئ بالقتىل. ذكر عضو يف مركز زملكا اإلعالمي أثناء مقابلة مع هيومن 

رايتس ووتش يف 4 سبتمرب/أيلول ويف مقابلة منفردة مع صحفيني محليني يف 

تلوا  اليوم نفسه، أن املجلس املحيل لزملكا سجل أسامء 734 شخصاً بالكامل، قُ

أثناء الهجوم عىل حي زملكا.29

27 أطباء بال حدود ]املصدر باإلنجليزية[: 

 Médecins Sans Frontières, ”Syria: Thousands Suffering from Neurotoxic

.Symptoms Treated in Hospitals Supported by MSF,“ August 24, 2013

28 “سوريا – شهود يتحدثون عن هجامت كياموية مزعومة« بيان صحفي لـ هيومن رايتس 

0-21/08/http://www.hrw.org/ar/news/2013 :2013 ووتش، 21 أغسطس/آب

29 مقابلة هيومن رايتس ووتش عرب سكايب مع عضو مبركز زملكا اإلعالمي، 4 سبتمرب/أيلول 

2013. وانظر: »رئيس املجلس املحيل يف مدينة زملكا يف حملة الغوطة لن متوت« 3 سبتمرب/

http://www.youtube.com/watch?v=IT4R14LHNZ :أيلول 2013، مقطع فيديو، يوتيوب

M&feature=youtu.be (متت الزيارة يف 6 سبتمرب/أيلول 2013).

هذه الصورة التي وفرتها شبكة أنباء الشام تُظهر جثث ضحايا للهجوم املزعوم 

باألسلحة الكياموية عىل الغوطة يف سوريا، 21 أغسطس/آب 2013.

© 2013 أسوشيتد برس
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وألن مناطق الغوطة حيث وقعت الهجامت الكياموية املزعومة قد قُصفت من 

التحديد  الصعب  السورية قبل وبعد 21 أغسطس/آب فمن  النظامية  القوات 

بشكل قاطع إن كان نوعّي الصواريخ التي تم التعرف عليها: الصاروخ 140 ملم 

السوفيتي والصاروخ 330 ملم مجهول املنشأ، هام الصاروخان املستخدمان يف 

الهجامت. لكن يقول نشطاء محليون إنهم عرثوا فقط عىل بقايا هذه الصواريخ 

يف الساعات التالية عىل هجامت 21 أغسطس/آب وليس قبلها.

كام أن مل يظهر أن أي من مخلفات الصواريخ الظاهرة يف مقاطع الفيديو والصور 

ملتهبة  (مواد  حارقة  حموالت  أو  االنفجار  شديدة  حموالت  تحمل  أنها  يبدو 

مثل الفسفور األبيض). طبقاً لنشطاء محليني وأطباء وكذلك بناء عىل مقاطع 

الفيديو املتوفرة علناً للقتىل واملصابني، فلم يكن بني إصابات القتىل واملصابني 

جراء الهجامت ما يبدو أنها بسبب أسلحة شديدة االنفجار أو محرقة. يف كل من 

الغوطة الغربية والرشقية، وصف الشهود الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش 

أعداداً كبرية من األفراد ماتوا دون أي إصابة رضية ظاهرة يف أعقاب الهجامت 

الخاصة بالصواريخ التي تم التعرف عليها.

III. التعرف على غاز األعصاب المستخدم في 
الهجمات

يتطلب التعرف بدقة عىل املادة الكياموية املستخدمة يف هجوم 21 أغسطس/

بيئية، وعينات فسيولوجية  آب جمع عينات من مخلفات األسلحة، وعينات 

للتحليل  ميكن  الكياموية.  للامدة  مبارش  غري  بشكل  أو  مبارشة  تعرضوا  ممن 

التفاعل  العينات أن يكشف عن املادة املستخدمة أو سامت  التخصيص لهذه 

عينات  املتحدة  األمم  تحقيق  فريق  جمع  بعينها.  مبادة  الخاصة  التحلل  أو 

من األنواع املذكورة، وسوف يصدر نتائجه بعد إمتام التحقيق. يف غياب هذه 

مبارش  غري  مبدئياً  تعريفاً  توفر  أن  رايتس ووتش  لـ هيومن  االختبارات ميكن 

يُرجح أنها استخدمت  التي  معتمد عىل أدلة ظرفية ال أكرث للامدة الكياموية 

يف هجامت الغوطة.

التمست هيومن رايتس ووتش املشورة الفنية من د. كيث ب وارد، وهو خبري 

بارز يف التعرف عىل آثار املواد الحربية الكياموية، وقد راجع تقارير من مصادر 

وصفها  التي  املرضية  األعراض  وراجع  املحليني،  السكان  من  وثانوية  أساسية 

األطباء، وعدداً كبرياً من مقاطع الفيديو التي التقطت للضحايا يف هجوم 21 

أغسطس/آب.

أعراض  عليهم  ظهرت  األصغر  الضحايا  من  عدداً  أن  الفيديو  مقاطع  أظهرت 

زرقة الوجه، ال سيام حول العينني والفم، وهو ما يتسق مع أعراض االختناق أو 

الرئوية ومجاري  املخاط والسوائل  إفراز  اإلفراط يف  إما  االختناق سببه  الغرق. 

التنفس، أو بسبب دمار جزء من النظام العصبي يدعم التنفس، أو للسببني. 

اإلفرازات  بوادر  عليهم  ظهرت  الفيديو  مقاطع  يف  البالغني  الضحايا  أغلب 

يف  املرىض  من  عدد  عىل  ظهر  واألنف.  الفم  من  والسوائل  للمخاط  املفرطة 

إصابات  أي  غياب  املهم  من  وكان  الإرادية.  عضلية  تشنجات  الفيديو  مقاطع 

رّضية أو نزيف للدماء.

تتسق هذه املالحظات مع تقارير الشهود واألطباء ومنظمة املساعدات الدولية 

أطباء بال حدود.33 عىل سبيل املثال قال ثالثة أطباء لـ هيومن رايتس ووتش 

االختناق  منها  أعراض  جميعاً  عليهم  ظهرت  بالهجامت  املتأثرين  السكان  إن 

الزبد لدى  الالإرادي، وتكون  العضالت  انتظامه، وتشنج  التنفس وعدم  وضيق 

الفم، وسيالن السوائل من األنف والعينني، وارتعادات واحمرار والتهاب العينني 

33 أطباء بال حدود ]املصدر باإلنجليزية[: 

 Médecins Sans Frontières, ”Syria: Thousands Suffering from Neurotoxic

Symptoms Treated in Hospitals Supported by MSF,“ August 24, 2013, http://

www.doctorswithoutborders.org/press/release.cfm?id=7029 (متت الزيارة يف 7 

سبتمرب/أيلول 2013).

الوحيدة املعروف استخدامها يف هذه الهجامت، طبقاً لنشطاء محليني فتشوا 

األماكن املتأثرة بتأين.

يف الساعات التالية عىل هجامت 21 أغسطس/آب قام نشطاء محليون بتحميل 

عدة مقاطع فيديو ملخلفات صواريخ يعتقدون أنه تم جمعها من بعض مواقع 

ارتطمت  حيث  أنها صورت  يبدو  التي  املخلفات  بعض  ذلك  يف  مبا  الهجامت، 

من  صور  بينها  محليني  نشطاء  التقطها  فوتوغرافية  صوراً  أن  كام  باألرض.31 

31 “خطري إحدى الصواريخ التي كانت تحمل الغازات السامة التي تسببت باملجزرة” 25 

أغسطس/ىب 2013 مقطع فيديو، يوتيوب: http://youtu.be/nymy8r0Kcag (متت الزيارة 

يف 6 سبتمرب/أيلول 2013). “أحد الصواريخ الكياموية التي مل تنفجر يف املوقع الذي تم 

استهدافه بالكياموي يف الغوطة الرشقية”، 22 أغسطس/آب 2013، مقطع فيديو، يوتيوب: 

http://youtu.be/kllhsgFrgN0 (متت الزيارة يف 6 سبتمرب/أيلول 2013). “الصاروخ الكياموي 

الذي سقط عىل الغوطة الرشقية وشهادات عيان من الناجني”، 22 أغسطس/آب 2013، مقطع 

فيديو، يوتيوب: http://youtu.be/Pc6xL-N6f5M (متت الزيارة يف 6 سبتمرب/أيلول 2013). 

“حقيقة ما حصل – شاهد عيان من مجزرة الكياموي يف الغوطة الرشقية”، 22 أغسطس/آب 

2013، مقطع فيديو، يوتيوب: http://youtu.be/h2uBpDxAoJA (متت الزيارة يف 6 سبتمرب/

أيلول 2013). “أحد الصواريخ الكياموية التي اسقطت عىل منطقة زملكا والغوطة”، 21 

أغسطس/آب 2013، مقطع فيديو، يوتيوب: http://youtu.be/16qFgAfM5jg (متت الزيارة يف 

6 سبتمرب/أيلول 2013).

الهجامت.32  تُظهر مخلفات صواريخ استخدمت يف  أنها  يبدو  الهجوم،  مرسح 

بطريق االتصال املبارش بالنشطاء املسؤولني عن تحميل مقاطع الفيديو هذه، 

الدقيقة  الجغرافية  املواقع  عىل  الحصول  من  ووتش  رايتس  هيومن  متكنت 

بنظام جي يب إس، حيث تم العثور عىل بعض مخلفات الصواريخ، واستخدمت 

صور قمر صناعي ملطابقة املواقع التي شوهدت يف مقاطع فيديو أخرى مبواقع 

دقيقة عىل الخريطة.

 :Brown Moses 32 انظر

August 21st Chemical Attack,“ gallery of photographs, August 24, 2013, http://

 imgur.com/a/1nziC (collection of photographs collated by Brown Moses

(متت الزيارة يف 6 سبتمرب/أيلول 2013). وانظر: 

 Images of rockets which ‘delivered poison’ to Damascus,““ ,;(

/23-08-ITV, August 25, 2013, http://www.itv.com/news/2013

/images-of-rockets-which-delivered-poison-to-damascus

(متت الزيارة يف 6 سبتمرب/أيلول 2013).

هذه الصورة التي وفرتها شبكة أنباء الشام تُظهر جثث لرضيع وطفلتني، هم ضحايا 

للهجوم املزعوم باألسلحة الكياموية عىل الغوطة يف سوريا، 21 أغسطس/آب 2013.

© 2013 أسوشيتد برس
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استخدامه  مع  االتساق  يعني  األخرية  الهجامت  يف  سارين  غاز  استخدام  إن 

يف  سارين  غاز  استخدام  عىل  معملية  أدلة  هناك  اآلن.  قبل  سوريا  يف  الظاهر 

هجامت سابقة يُزعم أن القوات النظامية السورية هي من نفذها، مبا يف ذلك 

هجوم سابق يف الغوطة. تعرض لوران فان دير ستوكت مصور صحيفة لوموند 

االختبارات  أبريل/نيسان 35.2013 يف  أنه هجوم كياموي يف جوبر يف  يعتقد  ملا 

أنه قد تعرض لغاز سارين.  التي أجراها بعد عودته إىل فرنسا، تبني  املعملية 

من املرجح إذن أن سارين هو الغاز املستخدم يف هجوم جوبر، وتتسق األعراض 

35 نيويورك تاميز ]املصدر باإلنجليزية[: 

 Kareem Fahim,“ Still More Questions Than Answers on Nerve Gas in

/11/06/Syria,“ June 10, 2013, New York Times, http://www.nytimes.com/2013

world/middleeast/still-more-questions-than-answers-on-nerve-gas-in-syria.

html?pagewanted=all&_r=0

 (متت الزيارة يف 9 سبتمرب/أيلول 2013).

التي تعرض لها من تعرضوا للغاز أثناء هجامت 21 أغسطس/آب يف الغوطة مع 

أعراض غاز سارين.36

الكياموية املشتبهة يف  جمع فريق لوموند عينات أخرى من مواقع الهجامت 

جوبر والغوطة وتبني أيضاً أن بها غاز سارين، وهذا يف يونيو/حزيران 37.2013أثناء 

اللوموند 21 عينة شعر ودماء وبول  أبريل/نيسان عينها، جمع صحفيو  رحلة 

اختبار  وتم  والغوطة  جوبر  يف  مزعومة  كياموية  من ضحايا هجامت  ومالبس 

تحليل  يف  متخصص  فرنيس  معمل  وهو  للدراسات،  بوشيه  مركز  يف  العينات 

عينات األسلحة النووية والكياموية والبيولوجية. تبني أن 13 عينة من العينات 

تعرضت لغاز سارين، يف حني كانت نتيجة العينات املتبقية غري مؤكدة.38

36 جني فيليب رميي ]املصدر بالفرنسية[: 

 Jean-Philippe Rémy, ”Des analyses confirment l’ampleur de l’usage de sarin

en Syrie,“ Le Monde, June 28, 2013, http://www.lemonde.fr/proche-orient/

des-analyses-confirment-l-ampleur-de-l-usage-de-sarin-en-/28/06/article/2013

syrie_3438187_3218.html

(متت الزيارة يف 6 سبتمرب/أيلول 2013).

37 املصدر السابق.

38 املصدر السابق.

الغثيان  من  الضحايا  بشكوى  أفادوا  فقد  ذلك،  عن  فضالً  الحدقتني.  وضيق 

والدوار وصعوبة الرؤية. 

إن األعراض الطبية التي شوهدت يف مقاطع الفيديو وأعراض الضحايا التي أبلغ 

بها آخرون ال تتسق مع اإلصابات جراء التعرض ملوجات انفجارية، أو شظايا أو 

أسلحة محرقة. وال هي تتسق مع كونها جراء التعرض لعوامل اختناق/تنفسية، 

بالتهابات وتقرحات،  أو عوامل تصيب  أو معجزة،  للدموع،  أو عوامل مسيلة 

أن  عىل  قوي  مؤرش  هناك  إمنا  الدم.  مجرى  خانقة/تصيب  كياموية  عوامل  أو 

الضحايا تعرضوا ملادة كياموية سمية فسفاتية عضوية (»غاز أعصاب«) تعمل 

الالزمة لألداء السليم للنظام العصبي. هذا الصنف من  عىل تثبيط األنزميات 

الكيامويات يشمل مواد أقل سمية تستخدم يف إبادة الحرشات مثل املاالثيون، 

لكن درجة جسامة ومجال انتشار واألعراض الطبية مقرتنة بعدد القتىل الكبري 

يشري إىل أن الهجوم تم بعامل كياموي أشد سمية هو غاز أعصاب حريب.

و«يف  سارين  هام  األعصاب،  غاز  من  األقل  عىل  نوعني  سوريا  لدى  أن  يُعتقد 

إكس«، بكميات كبرية.34 غاز سارين سام لكنه غري دائم األثر. التعرض له يكون 

34 انظر عىل سبيل املثال ديفيد سنغر، أندرو ليهيم، ريك غالدستون ]املصدر باإلنجليزية[: 

 David E. Sanger, Andrew W. Lehern, and Rick Gladstone, ”With the World

 Watching, Syria Amassed Nerve Gas,“ September 7, 2013, New York Times,

world/middleeast/with-the-world-watching-/08/09/http://www.nytimes.com/2013

syria-amassed-nerve-gas.html?pagewanted=all (متت الزيارة يف 7 سبتمرب/أيلول 2013). 

باالستنشاق عادة، ورسعان ما يتحلل الغاز ويتالىش يف الهواء. غاز يف إكس يدوم 

أكرث، وهو أكرث سمية بخمس إىل عرش مرات عن غاز سارين. التعرض لغاز يف 

إكس واملوت به يكون بسبب التنفس أو انكشاف الجلد أو العينني أو االمتصاص 

املخاطي. هناك تقارير عن متكن أشخاص من زيارة مواقع الهجامت بعد ساعات 

دون  بالهجامت  الخاصة  الصواريخ  مع مخلفات  وتعاملهم  الهجوم  من  قليلة 

التعرض ألعراض االنكشاف لغاز أعصاب. يوحي هذا بأن الغاز املستخدم يُرجح 

أن يكون أقل انتشاراً من حيث املدة وأقل سمية، وهو غاز سارين وليس غاز 

يف إكس.

وبناء عليه، فبينام ال ميكن أن نعترب هذه النتائج قطعية دون تحليل معميل 

الهجوم،  جراء  الكبري  الضحايا  عدد  فإن  والفسيولوجية،  البيئية  للعينات 

الطبي  باملجال  العاملني  عىل  ثم  الضحايا  عىل  ظهرت  التي  الطبية  واألعراض 

الذين عالجوا الضحايا، وحقيقة أن املناطق القريبة من مواقع الهجامت كانت 

بغاز  تم  الهجوم  أن  إىل  يشري  كله  فهذا  مبارشة،  الهجوم  بعد  آمنة يف دخولها 

فوسفات عضوي كياموي أكرث سمية من مادة ماالثيون املستخدمة يف مكافحة 

الحرشات، ويرجح أنه غاز أعصاب حريب سام لكن غري دائم األثر، مثل سارين، 

الذي يعتقد أن سوريا متتلكه.

صورة ثابتة من مقطع فيديو عىل موقع يوتيوب قام بتحميله نشطاء املعارضة إبان 

الهجوم املزعوم باألسلحة الكياموية يف 21 أغسطس/آب، يُظهر ضحية للهجوم وهناك 

زبد متكون لدى األنف والفم، وهو عرض طبي مرتبط بالتعرض لغازات األعصاب 

https://www.youtube.com/watch?v=AqCDSq_BXKo :مثل غاز سارين. املصدر

صورة ثابتة من مقطع فيديو عىل موقع يوتيوب حمله نشطاء املعارضة إبان الهجوم 

املزعوم باألسلحة الكياموية يف 21 أغسطس/آب يُظهر أحد العاملني باملجال الطبي 

يحاول تقييد حركة ضحية يبدو أنه يتعرض لتشنجات عضلية الإرادية، وهو عرض 

https://www. :طبي مرتبط بالتعرض لغازات األعصاب مثل غاز سارين. املصدر

youtube.com/watch?v=5iSZIbBnksc
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V. سوريا واألسلحة الكيماوية في القانون 
الدولي

حظر  اتفاقية  يف  أطرافاً  دوالً  تعد  التي   189 الـ  الدول  بني  من  سوريا  ليست 

استحداث وإنتاج وتخزين واستعامل األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة 

لعام 39.1993 لكن سوريا دولة طرف يف بروتوكول غاز جنيف لعام 1925، الذي 

الحرب،  األخرى يف  والغازات  السامة  الغازات  أو  الخنق  استخدام غازات  يحظر 

األسلحة  استخدام  يُظهر  واملواد واملعدات.40 كام  الصلة  السوائل ذات  وجميع 

الكياموية يف القانون الدويل اإلنساين العريف، أو قوانني الحرب.41

39 اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعامل األسلحة الكيميائية وتدمري تلك 

CD/CW/WP.400/Rev. 1, http://www.icrc. .1993 األسلحة، باريس، 13 يناير/كانون الثاين

org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?action=openDocument&documentId=9D3CCA7

B40638EF5C12563F6005F63C5 (متت الزيارة يف 7 سبتمرب/أيلول 2013).

40 بروتوكول بشأن حظر استخدام الغازات الخانقة والسامة والغازات األخرى، والسبل 

http://www.icrc. :1925 البكتريية للحرب، جنيف (بروتوكول غاز جنيف)، 17 يونيو/حزيران

org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=58A09611

0540867AC12563CD005187B9 صدقت سوريا عىل بروتوكول غاز جنيف يف 1968.

 International Committee :]41 اللجنة الدولية للصليب األحمر ]املصدر باإلنجليزية

 of the Red Cross, Henckaerts, Doswald-Beck, eds., Customary International

.Humanitarian Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), rule 74

النزاعات  جميع  عىل  أيضاً  ينطبق  الكياموية  األسلحة  استخدام  حظر  إن 

املسلحة، مبا يف ذلك ما يُعرف بالنزاعات املسلحة غري الدولية، مثل النزاع الحايل 

يف سوريا. ذكرت املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا سابقاً يف قضية تاديتش 

أن: »هناك إجامع ال اختالف حوله بدأ يف الظهور يف املجتمع الدويل إزاء مبدأ أن 

استخدام األسلحة الكياموية أمر محظور يف النزاعات املسلحة الداخلية«.42 ويف 

عام 1977 أثناء املناقشة يف اللجنة األوىل للجمعية العامة لألمم املتحدة، دعمت 

سوريا الحظر التام لألسلحة الكياموية.43

42 املحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا سابقاً، قضية تاديتش، الدائرة االستئنافية 

]املصدر باإلنجليزية[: 

 International Criminal Court for the former Yugoslavia, Tadic case, Interlocutory

.Appeal, October 2, 1995, sec. 120

 UN Doc :43 سوريا، بيان أمام اللجنة األوىل للجمعية العامة لألمم املتحدة

32PV.15, Sept. 30, 1977/1/C.1 صفحات 11 و16.

IV. المسؤولية عن هجمات 21 أغسطس/آب

مسؤولية القوات النظامية السورية عن الهجمات

 21 هجامت  أن  ووتش  رايتس  هيومن  فحصتها  التي  األدلة  من  بقوة  يظهر 

أغسطس/آب باألسلحة الكياموية عىل الغوطة الرشقية والغوطة الغربية هي 

من تنفيذ القوات النظامية. السند وراء استنتاجنا هو كالتايل:

نطاق الهجامت الواسع، إذ استخدمت فيه ما ال يقل عن 12 صاروخ أرض 	 

أرض يف منطقتني متباعدتني يف ريف دمشق، املسافة بينهام 16 كيلومرتاً، 

وتحيط بهام مواقع عسكرية سورية حكومية مهمة.

 	 330 الصواريخ  نظام  وهو  الهجوم،  يف  املستخدمة  الصواريخ  أنواع  أحد 

ملم – يُرجح أنه سوري الصنع، ويبدو أنه استخدم يف عدد من الهجامت 

الكياموية املزعومة وتم تصويره مرتني عىل األقل عىل يد القوات النظامية. 

نوع الصواريخ الثاين هو صاروخ 140 ملم سوفيتي الصنع ميكنه حمل غاز 

الحكومة  مخزون  يف  أنها  املعروف  األسلحة  ضمن  مذكور  وهو  سارين، 

السورية. مل تظهر تقارير مطلقاً عن حيازة املعارضة للصاروخني. وال توجد 

تغطية أو أدلة عىل أن القوات املعارضة لديها منصات صواريخ تُركب عىل 

منت عربات، وهو النوع املطلوب إلطالق هذه الصواريخ.

كميات 	  تتطلب  معقدة،  عسكرية  أغسطس/آب هي ضبة   21 هجامت 

كبرية من غاز األعصاب (كل صاروخ 330 ملم يُقدر أنه يحتوي عىل 50 إىل 

60 لرتاً من غاز األعصاب)، وإجراءات متخصصة يف عملية تعبئة الرؤوس 

الحربية بغاز األعصاب، ومنصات متخصصة إلطالق الصواريخ.

صورة ثابتة من مقطع فيديو عىل موقع يوتيوب حمله نشطاء املعارضة إبان الهجوم 

زعم أنها  املزعوم باألسلحة الكياموية يف 21 أغسطس/آب، تُظهر مجموعة من الخراف يُ

نفقت أثناء الهجوم. وجود حيوانات نافقة، مبا يف ذلك الطيور والكالب والقطط واملاشية، 

http://www.youtube.com/watch?v=e :دليل إضايف عىل وقوع هجوم كياموي. املصدر

 F4GF1ysNm8&feature=share&list=UUdqy0MJox2GUa_9R_ILNbGQ

صورة ثابتة من مقطع فيديو عىل موقع يوتيوب حمله نشطاء املعارضة إبان الهجوم 

املزعوم باألسلحة الكياموية يف 21 أغسطس/آب، يعرض لضحية – طفلة – من ضحايا 

الهجوم، والزبد ينبعث من فمها وتعاين من ازرقاق الوجه ال سيام حول الشفتني، 

بسبب االختناق جراء تجمع املخاط والسوائل يف الرئتني، وهو عرض طبي مرتبط 

https://www.youtube.com/ :بالتعرض لغازات األعصاب مثل غاز سارين. املصدر

watch?v=xfTKTlf4-Dg
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هذه الصورة التي وفرتها شبكة أنباء الشام تُظهر أحد الضحايا الصغار للهجوم 

املزعوم باألسلحة الكياموية عىل الغوطة يف سوريا، وهو يتامثل للشفاء يف مستشفى 

يوم 22 أغسطس/آب 2013. © 2013 أسوشيتد برس
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