
ــة  ــم الدول ــاده أّن تنظي ــر مف ــي خ ــل اإلجتامع ــام والتواص ــائل اإلع ــت وس ــخ 21 آب 2015 تناقل بتاري
اإلســامية/داعش قــد اســتهدف مدينــة مــارع )الواقعــة يف ريــف حلــب الشــاميل- تابعــة إداريــاً ملنطقــة 
إعــزاز( بعــرات قذائــف الهــاون واملدفعيــة مــن املناطــق التــي تخضــع لســيطرة الدولــة اإلســامية/داعش 
وتحديــداً قــرى: اســنبّل وحــوار النهــر وتــل مالــد، بعــد أن كان تقــّدم التنظيــم بشــكل ملحــوظ يف الريــف 

الرقــي مــن حلــب وســيطر عــى بعــض النقــاط االســراتيجية الهاّمــة.                          

وقــد كانــت منظمــة أطبــاء بــا حــدود قــد أعلنــت أّن أحــد املشــايف التابعــة لهــا داخــل األرايض الســورية 
قــد قدمــت العــاج ألربعــة مــرىض يف محافظــة حلــب ظهــرت عليهــم أعــراض التعــرّض ملــواد كيامويــة 
مســاء يــوم الجمعــة 21 آب 2015. وأضافــت أّن أرسة جــاءت مــن مدينــة مــارع التابعــة ملنطقــة إعــزاز 
والتــي كانــت تتعــرض لقصــف يومــي إبّــان هجــامت يــوم الجمعــة وقالــت املنظمــة يف بيــان لهــا: "وكان 
املــرىض األربــع، وهــم أب وأم وطفلتهــام ذات الثاثــة أعــوام ورضيعتهــام التــي تبلــغ مــن العمــر 5 أيــام، 
ــن  ــرار يف العين ــن احم ــون م ــوا يعان ــث كان ــم، حي ــن تعرضه ــاعة م ــد س ــفى بع ــوا إىل املستش ــد وصل ق
وحاممــى جلديــة والتهــاب ملتحمــة وصعوبــة يف التنفــس، تاهــا ظهــور نفاطــات وســوء الحالــة التنفســية 
بعــد حــوايل ثــاث ســاعات. وقامــت الطواقــم بعــاج األعــراض وتوفــر األكســجن للمــرىض قبــل أن يتــم 

نقلهــم إىل مرفــق آخــر لتلقــي العــاج التخصــي."

ــن يف أحــد  ــام مــى أّن العامل ــت في ــد أعلن ــة )ســامس( ق ــة الطبّي ــة الســورية األمريكي ــت الجمعي وكان
ــب،  ــارع يف محافظــة حل ــة م ــن مدين ــاز الخــردل م ــا بغ ــد شــاهدوا ضحاي ــة ق ــة للجمعي املشــايف التابع
وأضافــت أّن عــدد املصابــن وصــل إىل أكــر مــن خمســن إصابــة، إالّ أّن مركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا 
ال يســتطيع البــت بشــكل قاطــع فيــام إذا كان العامــل الكيــاميئ الــذي تــّم قصــف مدينــة مــارع بــه هــو 

)غــاز الخــردل( أو مــواد كيامويــة أو مــواد ســاّمة أو خانقــة مــن نــوع آخــر.

مقدمة
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صورة تظهر إحدى  السيدات وقد ظهر تحت عينها اليسارية إحدى التقيحات الجلدية إضافة إلى تورم في األجفان. المصدر: نشطاء مدينة مارع.

https://www.google.com/maps/place/Marea,+Syria/@36.4824492,37.1993637,5057m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x152fdde20c365b03:0xf749aeca36143a96
https://www.google.com/maps/place/Tel+Malid,+Syria/@36.445348,37.229619,632m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x152fe0bf14bd30d9:0xbc772cc86c6cb5b7
https://www.google.com/maps/place/Hawar+Al-Nahr,+Syria/@36.5030563,37.2488558,632m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x152fdee4a6f45af9:0xa18eac326339bdc4
https://www.google.com/maps/place/Asunbul,+Syria/@36.4838134,37.2469569,632m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x152fde4e31ad5adf:0x3c64cee4f8272d15
http://www.msf-me.org/ar/news/news-media/news-press-releases/amid-endless-violence-against-civilians-patients-with-symptoms-of-exposure-to-chemical-agents-treate.html
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?ca=31ea10e2-c93e-45cf-a5fd-1d4d4f1d41b8&c=deedd860-cd73-11e4-b825-d4ae528e486a&ch=def5a090-cd73-11e4-b825-d4ae528e486a
http://www.vdc-sy.info/
https://www.opcw.org/about-chemical-weapons/types-of-chemical-agent/mustard-agents/


ــي أوردت خــر اســتعامل )غــاز  ــاكات يف ســوريا مبراجعــة عــرات املصــادر الت ــق االنته ــز توثي ــام مرك ق
الخــردل( مــن قبــل تنظيــم الدولــة اإلســامية/داعش، وتــّم معاينــة العديــد مــن الصــور ومقاطــع الفيديــو 
التــي تــّم نرهــا مــن قبــل نشــطاء املدينــة والكــوادر الطبّيــة، باإلضافــة إىل إجــراء العديــد مــن املقابــات 

مــع الطواقــم الطبّيــة والدفــاع املــدين وبعــض شــهود العيــان مــن املصابــن حتــى تاريــخ 31 آب 2015.
أكــّد املمــرض طــارق نجــار) 29 عــام( املديــر اإلداري ملشــفى )الحّريــة امليــداين( يف مدينــة مــارع، ملركــز 
توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا أّن املدينــة تعرّضــت لهجــوم مبــواد كيامويــة  بتاريــخ 21 آب 2015، وأفــاد 
بــأّن املدينــة تعرّضــت لهجمــة صواريــخ مــن قبــل تنظيــم الدولــة اإلســامية/داعش املتواجــدة يف الطــرف 
الرقــي مــن املدينــة وهــي الجهــة التــي جــاءت منهــا القذائــف، وأّن الحــاالت بــدأت تتوافــد إليهــم مــا 

بــن الســاعة العــارشة صباحــاً والحاديــة عــر والنصــف، وأضــاف:

"تــّم اســتهداف املدينــة بأكــر مــن خمســن قذيفــة، يف البدايــة وردتنــا خمــس حــاالت مصابــة بجــروح 
عاديــة وكســور ناتجــة عــن عمليــة القصــف وإصابــات بشــظايا يف الجســم، ومل تكــن هنالــك أيـّـة أعــراض 
ــن  دون  ــة وكريهــة وواخــزة تفــوح مــن املصاب ــك رائحــة غريب ــوع، ولكــن كانــت هنال أخــرى مــن أي ن

وجــود أعــراض أخــرى، وقــد تــّم تحويلهــم إىل نقطــة طبّيــة أخــرى.

ويف حــوايل الســاعة الرابعــة عــراً، بــدأت تتوافــد إلينــا بعــض الحــاالت التــي يبــدو أنّهــا قــد تعرّضــت ملواد 
كيامويــة، كان أولهــا  لعائلــة مؤلفــة مــن أب وأم وطفلتيهــام إحداهــام عمرهــا ثــاث ســنوات والصغــرة مل 
يكــن قــد مــّر عــى والدتهــا أكــر مــن ســتة أيــام ( كانــت قــد ظهــرت عــى األب )واســمه أحمــد لطّــوف 
أبــو أنــس بعــض األعــراض منهــا شــعور باالختنــاق وضيــق تنفــس وإحمــرار يف العينــن ودمــوع وســيان يف 
االنــف وإحمــرار شــديد يف الجلــد وظهــرت تلــك األعــراض عــى الزوجــة أيضــاً باإلضافــة إىل تــورم باألجفــان 
لديهــا، وكانــت الطفلــة ذات الثــاث ســنوات  تعــاين مــن الغثيــان واإلقيــاء، وكانــت الطفلــة األصغــر تعــاين 

مــن ضيــق تنفــس أيضــاً.

ــا مبعالجتهــم مــن خــال إعطائهــم مضــادات الحساســية والهيدروكورتيــزون ولحــد تلــك اللحظــة مل  قمن
تظهــر عليهــم أيّــة أعــراض أخــرى كــام ظهــرت عليهــم األعــراض عليهــم مــرة أخــرى يف اليــوم التــايل. قــد 
الحظنــا وجــود رائحــة كريهــة جــداً وواخــزة عــى أجســادهم. وقمنــا بتحويلهــم إىل مشــفى أطبــاء بــاد 
ــم  ــدو أنّه ــيء جــداً وكان يب ــم ال ــاب الســامة( بســبب وضعه ــر ب ــن مع ــب م حــدود يف ســّجو )القري
ــا بعــض املصــادر أّن األعــراض التــي ظهــرت عــى املصابــن هــي  بحاجــة ملتابعــة أكــر. حيــث قالــت لن

أعــراض التعــرّض لغــاز الخــردل الســام.                                                                                                

ويف نفــس اليــوم يف حــوايل الســاعة الثانيــة عــر  منتصــف الليــل ورد إىل املشــفى حالــة أخــرى لشــخص 
ظهــرت عليــه بعــض األعــراض متثلــت يف إحمــرار العينــن وســيان دمــوع مــن عينيــه.

هجوم مدينة مارع 21 آب 2015
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https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=8FDqnnbA8_g&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=mWk8ObYs6do&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/alhurria.hospital
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كان عــدد املصابــن الذيــن تــم توثيقهــم وراجعــو املشــفى )42( حالــة مختلفــة اإلصابــات، حتــى أّن بعــض 
الحــاالت وردت إلينــا يف اليــوم الرابــع والخامــس بعــد الهجــوم حيــث أّن بعــض األشــخاص ظهــرت عليهــم 
األعــراض الحقــاً، وكانــت هنالــك حالــة وفــاة واحــدة لكّنهــا كانــت بســبب جــرح أصيــب بــه الشــخص يف 
البطــن وليــس نتيجــة املــواد الســاّمة. وكانــت هنالــك حالــة إلحــدى العائــات وردت إلينــا يف اليــوم الرابــع 
حيــث كانــت قــد نزحــت مبــارشة إىل مدينــة تــل رفعــت بعــد الهجــوم وبعــد ســقوط قذيفــة عــى منزلهم، 
وظهــرت األعــراض عــى األب واألم وظهــرت عنــد األطفــال فقاعــات وحــروق يف فــروة الــرأس وتحــول لــون 

جلــد أحدهــم إىل لــون قريــب مــن األســود نتيجــة تأثــره باملــواد الكيامويــة.

أحد األطفال الذين ظهرت عليهم أعراض تمثلت في إحمرار جلدي شديد، مصدر الصورة: نشطاء مدينة مارع.
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صورة تبين التقيحات الذتي ظهرت على ظهر المصاب )أحمد لطوف( الحقاً، مصدر الصورة: شبكة أخبار مارع.

طفلة من مدينة مارع وقد ظهرت على جسمها بعض التقرحات الجلدية عقب الهجوم. المصدر: شبكة أخبار مارع.
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ــن  ــض املصاب ــال بع ــارع، ح ــز م ــس مرك ــوري ورئي ــدين الس ــاع امل ــو يف الدف ــار، وعض ــار نّج ــف أمن وص
بالحــرج جــداً أثنــاء وصولــه إىل مــكان ســقوط القذائــف النقــاذ املصابــن ورّصح ملركــز توثيــق االنتهــاكات 

يف ســوريا أّن بعضهــم  كان يطلــب بعــض األوكســجن محاولــن متزيــق مابســهم. وأضــاف:

ــّم اســتهدافها،  ــي ت ــازل الت ــد وصــويل إىل أحــد املن ــك رائحــة كريهــة جــداً متــأ املــكان عن "كانــت هنال
ــدأ القصــف يف  ــد ب ــان، وق ــاخ يف األجف ــك انتف ــرار وهنال ــن ظاهــرة اإلحم ــون بعــض املصاب ــت عي وكان
حــوايل الســاعة الســابعة صباحــاً وانتهــى يف حــوايل الســاعة الرابعــة مســاًء، وكانــت عــدد القذائــف )مــا 
بــن مدفعيــة وفوزديــكا( أكــر مــن ســبعن قذيفــة تســاقطت عــى املدينــة بشــكل عشــوايئ، وبحســب 
املراصــد التابعــة لنــا فــإّن مصــدر القذائــف كان مــن قريتــي اســنبّل وحــور نهــر، وكانــت معظــم القذائف 
عدميــة القــدرات التفجريــة فقــد كانــت تخــرق الجــدران وتتحــول إىل شــظايا قليلــة وتخــرج منهــا مــادة 
ــا بإســعافهم نتيجــة  ــغ معظــم مــن قمن ــان. وبل ــة لشــخص أصيــب بالهذي ــك حال صفــراء. وكانــت هنال
ــايل  ــوم الت ــداين. ويف الي ــة إىل املشــفى املي ــارع، و)18( حال ــوا إىل مشــفى م ــة )12( مصــاب وصل الحادث
ذهبنــا وغســلنا البيــوت التــي تــم اســتهدافهالإلزالة الروائــح التــي كانــت عالقــة يف الكثــر مــن املنــازل. 

وبلــغ مجمــوع عــدد املنــازل التــي ســقطت عليهــم القذائــف ويســكنها املدنيــون )52( منــزالً."

أحــد املواطنــن فّضــل عــدم الكشــف عــن اســمه 
واختــار اســم ) لــؤي صالــح(، متــزوج  ولديــه 
طفلتــن، أخــر مركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا 
ــقوط  ــب س ــاب عق ــاء يف األعص ــعر بارتخ ــه ش أنّ
إحــدى القذائــف عــى منزلــه إضافــة إىل الشــعور 
باالختنــاق وســيان يف االنــف واحمــرار يف العينن. 

ثــم أضــاف يف شــهادته:

ــة  ــت يف مدين ــة 21 آب 2015 كن ــوم الجمع "يف ي
ــة،  مــارع، يف منــزيل يف الحــّي الرقــي مــن املدين
ويف حــوايل الســاعة التاســعة والنصــف صباحــاً 
ســقطت إحــدى القذائــف يف منــزيل مبــارشة، 
ــت إىل  ــّي اتجّه ــة ع ــراض غريب ــور أع ــد ظه وبع
مشــفى مــارع مبــارشة ولحســن الحــظ أيّن كنــت 
ــن كان  ــزل، لك ــي خــاج املن ــت عائلت ــداً وكان وحي
ــذي  ــي ال ــن يف الح ــرة مصاب ــوايل ع ــك ح هنال
ــُت أعــاين مــن تلــك األعــراض  ــه، وبقي أتواجــد في
حتــى بعــد ثاثــة أيــام مــن تاريــخ الهجــوم، وقــد 
رافقــت األعــراض املذكــورة تــورم جلــدي بســيط."

             انتهت الشهادة

صــورة خاّصــة بمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا تظهــر أحــد المنــازل التــي تــّم اســتهدافها بإحــدى 
القذائــف، وتبيّــن الصــورة بوضــوح وجــود مــادة صفــراء علــى أرضيــة المنــزل وثقــب فــي أحــد 

ــار ــار نّج ــر الناشــط: أنم الجــدران. تصوي

https://www.google.com/maps/place/Hawar+Al-Nahr,+Syria/@36.5030563,37.2488558,632m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x152fdee4a6f45af9:0xa18eac326339bdc4
https://www.google.com/maps/place/Asunbul,+Syria/@36.4838134,37.2469569,632m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x152fde4e31ad5adf:0x3c64cee4f8272d15
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كان مجلــس األمــن الــدويل التابــع لأمــم املتحــّدة قــد أصــدر القــرار )2170( يف جلســته )7242( املعقــودة 
يف 15 آب 2014 تحــت الفصــل الســابع حيــث شــجب يف فقرتــه األوىل بأشــّد العبــارات األعــامل اإلرهابيــة 
التــي يرتكبهــا تنظيــم الدولــة اإلســامية يف العــراق والشــام وأفــكاره املتطرفــة العنيفــة، واســتمرار خروقاتــه 
الجســمية واملنهجيــة والواســعة النطــاق لحقــوق اإلنســان وانتهــاك القانــون اإلنســاين الــدويل. وأشــار يف 
فقرتــه الثالثــة إىل أّن الهجــامت الواســعة النطــاق أو املنهجيــة ضــد أي فئــة مــن الســكان املدنيــن بســبب 
خلفيتهــم اإلثنيــة أو السياســية أو الدينيــة أو العقائديــة قــد تشــّكل جرميــة ضــّد اإلنســانية، وأكــّد عــى 
رضوة محاســبة تنظيــم الدولــة اإلســامية وجبهــة النــرة وســائر مــا يرتبــط بتنظيــم القاعــدة مــن أفــراد 

وجامعــات ومؤسســات وكيانــات عــى تجــاوزات حقــوق اإلنســان وانتهــاكات القانــون اإلنســاين الــدويل.

بعــض الصــور الحّريــة ملركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا مــن تصويــر الناشــط أمنــار نّجــار رئيــس فــرق 
الدفــاع املــدين يف مدينــة مــارع، 22 آب 2015.

خامتة

ملحق بعض الصور

ــون  ــى الل ــة إل ــادة مائل ــل أّن م ــراً، ب ــدث تفجي ــم تح ــة ل ــف وياُلحــظ أن القذيف ــدى القذائ ــن إح ــة ع ــار الناتج اآلث
ــد الجــدران. ــر أح ــي نتجــت عــن تدمي ــة الت ــع الترب ــد اختلطــت م ــر ق األصف

شظية تظهر بشكل واضح أّن المادة التي تّم حشوها كان ذات لون أصفر داكن.

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/508/47/PDF/N1450847.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/508/47/PDF/N1450847.pdf?OpenElement
http://www.un.org/ar/index.html
http://www.un.org/ar/sc/about/
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شظايا إحدى القذائف بعد انفجارها، وخروج مادة صفراء من القذيفة.

شظايا إحدى القذائف بعد انفجارها، وخروج مادة صفراء من القذيفة.

شظية من إحدى القذائف.
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صور لبعض القذائف الفارغة والتي لم تنفجر ألسباب مجهولة.

صور لبعض القذائف التي لم تنفجر، وقد تّم تفريغها من قبل السكان.


