اسم البرنامج :لقاء اليوم.
عنوان الحلقة :عبد التواب شحرور ..استخدام السال ح الييااو خخا السس..
مقدم الحلقة :عار خشرم.
ضيف الحلقة :عبد التواب شحرور /رئيس الطباخة الشرعية في محافظة حلب ساخقا.
تاريخ الحلقة.3142/9/41 :
المحاور:
 تقرير الطباخة الشرعي عن ضحايا اليياائي أدلة تدين نظام األسد مهاة الافتشين الدوليين جرائم ضد اإلنسانيةعمر خشرم :مشاهدينا األعزاء أهالً ومرحبا ً خيم في هذه الحلقة من خرنامج لقاء اليوم،
نستضيف فيها الدكتور عبد التواب شحرور رئيس الطباخة الشرعية ورئيس األطباء
الشرعيين في حلب والذ أعلن انشقاقه عن النظام قب .نحو شهر ،دكتور أهالً وسهالً.
عبد التواب شحرور :أهالً وسهالً فييم أستاذ عار.
تقرير الطبابة الشرعي عن ضحايا الكيمائي
عمر خشرم :دكتور أعلنت انشقاق عن النظام قائالً :أ لديك مسلومات ووثائق مهاة
تشير إلى مسؤولية النظام عن استخدام السال ح الييايائي في سوريا وتثبت أو تدين النظام
على أنه قام خارتياب جرائم ضد الادنيين ،حدثّنا عن هذه الاسلومات وعاا لديك من
وثائق في هذا الاوضوع؟
عبد التواب شحرور :لنسرد خسض النقاط حول هذا الالف ،الالف كام .يتضان تقرير
قسم اإلسساف خاشفى حلب الجامسي ويتضان تقارير كشوف الجثث وعددها أرخسة عشر
جثة أو ضحية من هذه الاجزرة الييااوية تم إعدادها من قبلنا كطباخة شرعية ،كاا يضم
صورة عن نتيجة تحلي .لخايرة اليولين استراز ،يضم أيضا ً تقرير مفص .عن الطباخة
الشرعية واإلجراءات التي قامت خها في اليشوف على جثث الضحايا ،كاا يضم صورة
مصدقة عن الضاخطين الشرطيين الذين تم تنظياهاا من قب .قسم حلب الجديدة خاعتباره
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القسم الاختص جغرافيا ً عن منطقة الاجزرة ،الاجزرة خاختصار في صبيحة يوم التاسع
عشر من شهر آذار لسام  3142أحضر إلى قسم اإلسساف في مشفى حلب الجامسي في
الساعة التاسسة ،التاسسة ونصف تقريبا ً عدد كبير من الاصاخين من منطقة خا السس.
خريف حلب الغرخي ،وعددهم تحديداً كا  32مصاب كا منهم  42جثة لضحايا
الاجزرة الاذكورة و 01مصاخاً ،الحاالت جايسها كانت تظهر عليها عالمات تنفسية من
زلة تنفسية تشنج قصبي خروج زخد من الفم إضافة للحدقات الدخوسية ،اقياءات ،خسض
الحاالت كا لديها هياج ،تغيب وعي ،خسض الحاالت كا لديها إغااءات ،الغريب أ
اليادر الطبي الذ كا يتسام .مع هذه اإلصاخات خغية إسسافها ظهرت على عدد منه
أعراض اإلصاخة وأنا من خسض الناس الذين تسرضوا النتقال هذه اإلصاخة شسرت خدوار
وغثيا  ،كا عدد الحاالت ما هو كبير من اليادر الطبي اللي تسرض  7 ،3حاالت
إحداها احتاجت إلى الصدم خالصادم القلبي حتى عادت للحياة ،الحاالت هذه أثناء إسسافها
خسضها احتاج نقله إلى السناية الاشددة ،البسض اآلخر كانت حالته أخف تحسن ،البسض
احتاج إلى البقاء في الاشفى ،إحدى الحاالت التي نقلت إلى السناية الاشددة توفيت فأصبح
عدد الوفيات أرخسة عشر وفية ،تم من قبلنا كطباخة شرعية خسد ما شاركنا خاإلسساف تم
اليشف على جثث الضحايا األرخسة عشر أيضا ً أثناء اليشف على هذه الجثث كا هناك
طبيب شرعي مناوب وفق الجدول رادفته كرئيس طباخة كطبيب شرعي آخر خاعتبار
السدد كبير وخإشرافي ومشاركتي أنا أيضا ً كرئيس للطباخة الشرعية ،وجدنا أثناء كشفنا
على هذه الجثث أ عليها عالمات تتوافق مع ما شاهدناه على الاصاخين من خروج زخد
من الفم ،اقياءات طسامية ،حدقات دخوسية ،أو تضيق حدقات ،خسض الحاالت كا عليها
وذمات في الوجه ،وذمات في األجفا  ،خسض الجثث جثتين أو ثالثة كا عليها أثر
لسحجات على الجبهة األنف ،الذقن.
عمر خشرم :ما الذ يسبب في ذلك دكتور؟
عبد التواب شحرور :األعراض هذه السحجات كانت نتيجة سقوطهم خسد حصول التسام
الغاز لديهم واصطدامهم خاألرض ،األعراض التي وجدناها أو السالمات التي وجدناها
على الجثث خاإلضافة إلى لاا وجدناه من أعراض وعالمات على الاصاخين كلها تشير
إلى أ هؤالء الاصاخين من أحياء وضحايا تسرضوا للتسام خاادة سُاية غازية ،أشرنا
إلى هذا األمر في تقاريرنا تم تنظيم أرخسة عشر تقرير طبي شرعي ك .تقرير خاص
خي .جثة احتوى على الاسلومات وخيانات الاشاهدة عن ك .جثة وأشرنا إلى أ أسباب
الوفاة كانت ناتجة عن استنشاق مادة سُاية غازية ،أخذنا عينة دموية من إحدى هذه
الجثث وأرسلناها للفحص الاخبر لتحلي .مادة أو خايرة كولين استراز أتت النتيجة
غير طبيسية كانت النتيجة منخفضة وهذا األمر يحا .ما يحا .في أ الاادة السُاية هي
إما مادة وفسفورية أو مادة سامة غازية كالسارين أو ما شاخه ،قانا خإعداد التقرير
الاجا .الخاص خالطباخة الشرعية وأرسلناه إلى إدارتنا الاباشرة هي مديرية الصحة علاا ً
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أني كنت أتاخع خاللحظة والتو أين تقريركم أين تقريركم ،خسد عرض النتيجة علينا أ في
يوم  3142/2/31قانا خإعداد التقرير أشرنا إلى أ الضحايا خالنسبة إلنا كطباخة شرعية
اآل سأتيلم ختقريرنا عن جثث الضحايا رحاهم هللا أشرنا إلى إنه جثث الضحايا كانوا
أرخسة عشر جثة فصلناها كانوا سبع رجال ست نساء وطف .أشرنا أنه الوفيات كلها كانت
ناجاة عن استنشاق مادة سامة غازية ،أشرنا إلى انه تم اخذ عينة دموية من إحدى الجثث
إلجراء خايرة كولين استراز وكانت النتيجة غير طبيسية منخفضة ،أشرنا لنقطة هامة
وهي أنه قد تم تسليم عينات من ترخة ميا الاجزرة وحيوا ميت عصفور خلو أصفر
وقطسة من لباس أحد الضحايا خاإلضافة لباكيت الدخا وقد سلات للسيد قاضي التحقيق
األول خاسرفة السيد الاحامي السام األول وحتى تاريخ خروجي لم يسرض علينا نتيجة
تحلي .هذه السينات ولم يسد يذكر الاوضوع علاا ً أ تحلي .هذه السينات ال يتطلب أكثر
من أسبوعين إلى ثالثة أساخيع شهر كحد أعظاي ،ختانا التقرير ووقسنا كثالثة أطباء
وأرس .إلى مديرية الصحة ،يحو أيضا ً هذا الالف صورة عن ورقتين استطست
الحصول عليهاا من مخفر شرطة مشفى حلب الجامسي تحو هاتين الورقتين أسااء
الاصاخين والضحايا خشي .مجا .أ  32اسم ،وجدت إنه فيها  41اسم للضحايا وخاقي
الاصاخين استغرخت إنه خاسة فقط من هؤالء الاصاخين يسنو النظام أرخسة منهم كلجا
شسبية واسم واحد لسسير في الحرس الجاهور  ،أثارت هذه النقطة استغراخي خشي.
كبير أ ييو في هذه الاجزرة التي وقست في منطقة يسيطر عليها النظام والانطقة
اإلستراتيجية من الناحية السسيرية منطقة جبهة وهي األقرب إلى أقوى مساق .النظام
أكادياية األسد السسيرية أ ييو الاصاخين في هذه الاجزرة من عناصر النظام خاسة
فقط أرخسة لجا شسبية خين قوسين ما يتردد حاليا ً في سوريا الشبيحة وعسير نظامي
واحد من الحرس الجاهور  ،كانت نقطة مثيرة للشك واالرتياب ،تاخست الاوضوع قات
خشي .أو خآخر خاستسراض التقارير أو الضبوط الشرطية التي تم تنظياها خهذه الاجزرة
وجدت أ النظام مباشرة خسد أ مجزرة يقوم ختنظيم ضبوط شرطية خالصتها تشير إلى
اتهام مسلحو الاسارضة خالقيام خهذه الحادثة أو هذه الاجزرة.
عمر خشرم :أنت لديك ك .هذه الاسلومات ومطلّع على اليثير من التفاصي .التي تدين
النظام كيف تاينت من اإلفالت من يد النظام ،كيف تاينت من إعال انشقاقك والخروج
من حلب؟
عبد التواب شحرور :اإلعال الرساي عن هذا االنشقاق تم في منتصف الشهر الثامن،
أما التخطيط لهذا االنشقاق فهو يسود لاقرخة عشر أشهر أو أكثر حيث أني كنت أقوم
خالتنسيق مع خسض عناصر الثوار والاجاهدين وتم االتفاق مسهم على أ أقوم ختوثيق
الحاالت الضرورية وعند اللحظة الحاساة تم خروجي عندما تطلّب األمر ذالك ،خالنسبة
للوثائق التي أمليها وكيف تم اإلفالت خها أنا كنت متواز تااما أثناء أدائي لسالي رغم
ك .الاخاطر التي كانت تحدق خي لم أكن أصر ح خأني أوثق وأحفظ خنسخة لنفسي ،عندما
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وج دت أ الجثث منذ خداية الحراك في حلب خدأت تأتي خيايات كبيرة وملفت للنظر
وخسض هذه الجثث كا متفسخا ً حتى أ الاسالم التشريحية للوجه لم تسد مايزة ،وجدت
األمر يتسدى الحاالت الفردية أنا كنت أمام مجازر حقيقية تحص .خحق أخناء شسبنا
السور األعزل ،وقات خالتوثيق حينها وكاا قلت نسقت مع خسض عناصر الثورة
الاجاهدين وعندما أسئ :.ه .لديك أية نسخة عن أ موضوع؟ كنت أجيب خالنفي أني
سلات التقارير للقاضي فال سلات التقارير للجهة الفالنية وال أضطر لحفظها..
عمر خشرم :ه .كنت تشسر خأنك مراقب؟
عبد التواب شحرور :نسم ،كنت اشسر خأني مراقب ومتاخع أيضا ً لدرجة قب .خروجي
خأسبوع تقريبا ً تم االتصال خي من أحد الجهات األمنية وياين لهذا األمر أ نسود إليه
ختسجيالت الايالاات وسئلت تحديداً عن مجزرة خا السس .وأضيف نقطة واحدة إنني
قات رغم الاخاطر ختصوير جايع جثث الضحايا األرخسة عشر وخشي .خلسة على
دف سات ،وكنت انزل لشسور خسدم االرتيا ح خأ هؤالء الضحايا لم تقم عناصر
الاسارضة خارتياب الاجزرة خحقهم ،حيث أنه عندما حضرت خسثة التلفزيو السرخي
السور لتغطية الحادث فوجئت خأ التغطية ليست على التلفزيو الاباشر تسجيالً،
حدث من هذا النوع ،سال ح لم نين نسرف عنه شيئا في الطباخة الشرعية أنا من أوائ.
الخريجين في سوريا خاختصاص الطب الشرعي لم أشهد حادثة جااعية الستخدام
السال ح الييااو كاا شاهدته في خا السس..
عمر خشرم :مشاهدينا األعزاء خسد قلي .سنلتقي خيم مجدداً لاتاخسة اللقاء مع الدكتور عبد
التواب شحرور رئيس الطباخة الشرعية في محافظة حلب إلى اللقاء.
[فاصل إعالني]
أدلة تدين نظام األسد
عمر خشرم :أهالً خيم مشاهدينا األعزاء في هذه الحلقة من خرنامج لقاء اليوم مع الدكتور
عبد التواب شحرور ،دكتور مدينة خا السس .في ريف حلب الغرخي خشي .خاص كا
لها صدى كبير في اإلعالم ،أنت تلقيت الحاالت القادمة من هناك خسد قصفها خسال ح
كيااو  ،من خالل مهنتك ومن خالل موقسك في النظام ه .لديك ما اطلست عليه يؤكد
أ النظام هو الذ استخدم السال ح الييايائي وخصوصا ً أ هناك تساؤالت تقول أ
اليثير من الادنيين أو الضحايا كانوا من أتباع النظام ،فه .لديك ما تؤكد من مسلومات أو
وثائق أ النظام ياين هو الذ قام خضرب السال ح الييااو أو هو الذ قام خضرب
أتباعه؟
عبد التواب شحرور :ك .الوثائق تشير إلى أ السال ح الييااو قد استسا ،.السالمات
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واألعراض التي ظهرت على الاصاخين وعلى جثث الضحايا والتقارير التي أعدت
وتقرير قسم اإلسساف وانخفاض خايرة كولين إستراز كلها مسلومات تؤكد أ سال ح
كيااويا ً قد استسا ،.إذ الشق األول من السؤال أ السال ح الييااو قد استسا .ثبت
علايا ً وخدو أ شك ،الشق الثاني من السؤال وهو ضرور جدا إلى من توجه أصاخع
االتهام في استساال هذا السال ح لو استسرضنا الضبوط الشرطية الاسدة خحق هذه الحادثة
لوجدنا خأ جايع الشهادات تشير ختحليق طائرة حرخية فوق ميا الحادثة ،علاا أ هذه
الانطقة مسيطر عليها من قوات النظام ،النقطة الثانية لو استسرضنا عدد الاصاخين
التاخسين لقوات النظام قلنا أننا وجدنا من أص 32 .مصاب وضحية  0فقط مصاخين من
يدر أحد خهم ،مصاخو على ما يبدو إصاخة طفيفة دخلوا
عناصر النظام ولم نشاهدهم ولم ِ
إلى الاشفى لتسجي .أسااء خرجوا خدو أ إشارة إليهم وال توجد وفيات في عناصر
النظام ،الصاروخ أطلق ،الوفيات  41وفية ،من عناصر النظام لم تحص .وال وفية،
الايا إستراتيجي وقريب من أقوى مساق .النظام أكادياية األسد يوجد فقط خاسة
عناصر في هذه النقطة السسيرية أين هم خقية السناصر؟ لِم لم يصاخوا؟ أين هم الضباط؟
نقطة عسيرية في ميا إستراتيجي هام ،أين هم الضباط؟ الصاروخ الذ ضرب على
منطقة خا السس .يذوب خالتاام ال يترك أ آثر يتبخر خالهواء ال يترك شظايا ال يترك
قطع ،أين هي هذه القطع؟ علاا ً خأ أحد اإلفادات أفادت خدخول شظايا إلى الانزل،
اإلفادات خاجالها أشارت لتسرض الاسسفين من أهالي القرية النتقال اإلصاخة واإلغااء
وأسسفوا مع أقارخهم هذا يشير إلى أ السال ح الييااو استسا .أيضاً ،جايع هذه
الاسطيات إذا أردنا أ نستنتج خاالستنتاج الانطقي ،الانطقة مسيطر عليها من قب .النظام
لِم تحليق الطائرة الحرخية فوق ميا الحادث تااماً؟ النقطة الثانية الاسلحين يبسدو واحد
كيلو متر كاا أشارت ك .اإلفادات عن ميا الحادثة فلِم لم تحلق الطائرة فوق الاسلحين،
األ هم من ذلك قب .الفاص .كنت أتيلم عن خسثة التلفزيو السرخي السور التي أتت
لتغطية الحادث في مشفى حلب الجامسي ذكر أو ساسنا أ خسض الشهود الذين كانوا
يجرو مسه الاقاخلة قال خأ الطائرة هي من أطلقت صاروخ وأنه عنف لاا قال وتم
إعادة اللقاء مسه مرة أخرى ،إذا أخذنا ك .االستقراءات هذه أال توجه إصبع االتهام
خالانطق حضرتك واألخوة الاشاهدين الذين يروننا حاليا ً إلى النظام كقائم خهذه الاجزرة
خاصة وأ خسض اإلفادات أشارت إلى أنه تم ترويج مقولة في اليوم الساخق لحدوث
الاجزرة أ مسلحي الاسارضة سيقومو خالهجوم على خا السس ،.كأنك تشسر أ
األمر قد تم اإلعداد له مسبقا ً وليسلم األخوة الاشاهدين أ النظام عندما قصف هذه النقطة
وهي مسيطر عليها من قبله هو ال يأخه لان يصاب من عناصره هو يتسام .مع الناس
كالدجاج أو الخراف ال يهم من ياوت وال يهم من يبقى الاهم أ يبقى هذا النظام مسيطر
على البلد سوريا ومتاسك خالسلطة.
عمر خشرم :دكتور ،ه .تحدثت مباشرة مع الاصاخين أو مع الذين شهدوا الحادثة وهم
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أخلغوك خشي .مباشر خأ الطائرة هي التي قصفت الايا ؟
عبد التواب شحرور :شسرت خسدم ارتيا ح األهالي خشي .شبه كام .حتى أني غامرت
وعرضت نفسي للخطر وصسدت إلى الطاخق الثالث ميا وجود خسض الاصاخين وشقيق
أحد الضحايا أنا الذ كلاته خشي .أو خآخر ليحضر لي السينات التي سلات إلى القضاء
أال وهي ترخة ،وكانت عينة من ترخة ميا الحادث ،والسصفور الايت وقطسة من اللباس
والباكيت وذلك إلظهار الحقيقة ،ولينني وجدت أ جايع الارافقين الذين قاموا خإحضار
الاصاخين غير مرتاحين لاا يحدث من إجراءات.
مهمة المفتشين الدوليين
عمر خشرم :أنت كطبيب مطلّع على كثير من األمور في خا السس .وخحيم مهنتك
أيضا ً خرأيك ه .ياين أل هيئة مفتشين دولية أ تتأكد من استخدام السال ح الييايائي
وأ تحدد من هي التي استخدمته مثالً؟
عبد التواب شحرور :تقصد الجهة التي استخدمته؟ أنا أعود مرة أخرى إلى االستنتاج
خاعتبار أخصائي في الطب الشرعي واختصاصي ليس طبي فقط خ .جنائي ،النظام لو
كا صادقا ً في توجيه إصبع االتهام للاسلحين في ارتياب هذه الاجزرة لسارع إلى
إحضار لجنة التفتيش الدولية وهو قادر على ذلك الانطقة تحت سيطرته وال جاع حطام
الصاروخ الذ قصفت خه الانطقة حيث أ مسلحي الاسارضة في تلك اآلونة كانوا
يستخدمو صواريخ محلية الصنع وال زالوا حتى اآل يستخدمو مث .هذه الصواريخ
إضافة إلى ما يغتناوه من الاناطق الاحررة من جنود النظام ،ليا جاع ك .هذه األدلة
وأخرزها للجا الافتشين الدوليين وألظهر لنا السينات التي جاسناها وسلاناه إياها إلجراء
التحالي .الاخبرية ترخة ميا الحادث السصفور الايت خاإلضافة لباقي السينات ،وألخرز
األمور كلها على أنه ليس مرتيبا هذه الاجزرة ،لين إخفاء جايع هذه األدلة عدم التطرق
لهذا الاوضوع قصفه خسد التسرض للسال ح الييااو خغية طاس وإخفاء األدلة ك .هذه
األمور تدعوك للشك والريبة خأ النظام هو من استخدم السال ح الييااو في هذه
الانطقة خغية توجيه إصبع االتهام لاقاتلي ومسلحي الاسارضة كونه ال يستطيع اقتحام
الاناطق التي يسيطرو عليها.
عمر خشرم :نفهم من ذلك أ اللجنة الدولية للافتشين الدوليين لو حضروا لن يستطيسوا
الوصول إلى التأكيد خأ النظام هو الاسؤول عن هذه..
عبد التواب شحرور :اآل وخسد مرور قراخة خاسة إلى ست أشهر خرأيك ه .تبقى األدلة
دامغة؟! سيستادو كاا اعتادوا على مناطق أخرى الشهادات واإلفادات والوثائق
ويصلو خالنتيجة إلى استنتاج يوجه أصبع االتهام إلى من قام خهذه الاجزرة ،لين الثاخت
وأقولها للتاريخ ولألمانة أني وخخبرتي الشخصية ولسدم ارتياحي قات ختوثيق هذه
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الاجزرة وعرضت نفسي للخطر حتى عرضت الالف كام .خالوثائق التي سرقتها أمام
حضرتيم وعلى مساع ومرأى من الاشاهدين حاليا ً أصبع االتهام يوجه إلى النظام على
أنه من ارتيب هذه الاجزرة ،وما يثبت ذلك قيام النظام خالاجزرة األخشع مجزرة
الغوطتين التي حالت مسها  4111شهيد وضحية كا مسظاهم من األطفال ،النظام يفطم
األطفال خالسيف قب .حد الفطام.
عمر خشرم :القصف خقناخ .فراغية أو خصواريخ سيود وما إلى ذلك حتى هذه الجرائم
ه .ياين لافتشين دوليين أ يتأكدوا أيضا ً من وقوعها حتى لو خسد حين؟
عبد التواب شحرور :األمور تتطلب الحضور السريع لايا الحادث وهذا ال يتسنى
للجا التحقيق والتفتيش الدولية لين مسلحي الاسارضة ليس لديهم طائرة حرخية حتى
نتهاهم خأنهم من قصفوا الصاروخ ،ليس لديهم صواريخ سيود ،ليس لديهم صواريخ
أرض أرض ،ما يغتناوه هو األسلحة التقليدية األسلحة الخفيفة يسني خاآلونة األخيرة
أصبحوا يغتناو دخاخات واألسلحة الاوجودة في الاستودعات للاناطق التي يحررونها.
جرائم ضد اإلنسانية
عمر خشرم :وماذا عن جثث الضحايا أو الاصاخين الذين كانوا يصلوكم خاستارار
ويومياً؟
عبد التواب شحرور :هذا سؤال مهم جداً إذا كنا سنقاضي النظام على ارتياخه الاجازر
الييااوية فهي قلة ،استخدم السال ح الييااو قراخة الستين مرة لينه ك .يوم وخترسانته
السسيرية وخاختلف أنواع أسلحته حتى الاحرم والاجرم دوليا ً يقوم خقت .أفراد وأخناء
شسبنا األعزل ،نسم شاهدت قراخة األرخسة إلى خاسة آالف جثة أحضرت إلى الطباخة
الشرعية في مشفى حلب الجامسي ،السدد اليبير والنسبة األكبر منها والتي تفوق %01
من هذه الجثث وردت من أماكن يسيطر عليها النظام مسظاها كانت وفيات نتيجة
تسرضهم لشظايا نتيجة القصف الجو وقلنا أ مسلحي الاسارضة ال ياتليو سالحا ً
جويا ً ليقوموا خقصف هذه الاناطق ،النظام عندما كا يقصف هذه الاناطق يقصفها انتقاما
يقصفها دو أ مباالة ألنه مغطى دوليا ً خالفيتو الصيني والروسي ،خسض الجثث التي
أتت إلينا وأنا ُ
ثبت هذا اليالم في التقارير التي كشفت خها على هذه الجثث كانت مسالم
الوجه تزول تااما ً أل نهش الحيوانات لم يترك لجلد الوجه أ قطسة ،خسض الجثث
وهذه نقطة مهاة كانت تجلب من مناطق قريبة من أقوى مساق .النظام األمنية كغرب
الزه راء عند دوار قرطبة تسلم حضرتك خاعتبار تسرف اليثير عن جغرافية حلب أ
فرع الاخاخرات الجوية خحلب يستبر من أقوى الفروع األمنية ما خالك خجثث تأتي على
مقرخة على خسد  311متر منه ،ه .مسلحي الاسارضة قاموا خقت .هؤالء ورموهم عند
الايا القريب من فرع الاخاخرات الجوية وليقول أ النظام قتلهم؟! ال ،يستطيع مسلحي
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الاسارضة الوصول إلى هذا الايا هذه نقطة ،والنقطة األهم وحضرتيم شهدتم هذا
الاوضوع عندما أحضر  43جثة من منطقة األعظاية القريبة من الجسر ،هذا الايا
قريب من رئاسة الانطقة ،رئاسة الانظومة األمنية ،اللجنة األمنية في حلب خرأيك على
خسد ال يبسد عن  41إلى  43متر تأتي  43جثة شاهدها الناس مرأى السين أعدموا ميدانيا ً
من قب .عناصر قوات النظام ويتهم خهم مسلحي الاسارضة ،عدد كبير من الجثث جاءت
وعليها حزامات تخنق الرقاب ميااة األفواه مقيدة األيد واألرج ،.سيادتيم خأكثر من
استطالع وأكثر من حضور علاتم كاا علانا حيث أننا لم نشاهد أ هؤالء السناصر الذين
كانوا يساو على أنهم مقاتلو مسلحي الاسارضة تبين أ عددا كبيرا منهم يتبع للنظام
وعدد منهم كانوا من ال ُشسب الحزخية ويقومو خارتياب الاجازر ويساو ذلك على
مقاتلي الاسارضة أنا ال أخرئ ساحة مسلحي الاسارضة.
عمر خشرم :شيراً دكتور على هذه الاسلومات وعلى هذا اللقاء.
عبد التواب شحرور :شيراً.
عمر خشرم :مشاهدينا اليرام خهذا نختتم هذه الحلقة من خرنامج لقاء اليوم التقينا فيها مع
الدكتور عبد التواب شحرور رئيس الطباخة الشرعية ورئيس األطباء الشرعيين في
محافظة حلب ،حتى نلتقي خيم مجدداً في حلقة أخرى هذا عار خشرم يحيييم ودمتم
خخير.
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