
دراسة حالة: خان شیخون

أسفرالكلور.بغازمحملةعبوة/متفجرببرمیلالھبیطقریةالسوریةالحكومةقواتاستھدفت،2017أبریل/نیسان3في
السوریةالحكومةقواتقامتنیسان،/أبریل4فيلالستھداف،التاليالیومفيآخرین.20وإصابةشخصینمقتلعنالھجوم

عنأسفرماالسارین،بغازدمشق-حلبM5السریعالطریقعلىإدلبمدینةجنوبالواقعةشیخونخانبلدةباستھداف
علىطبیةمنشآتثالثتعرضتحدوثھا،وبعدمعھا،وبالتزامنالھجمات،ھذهقبیلآخرین.300وإصابةشخًصا98مقتل

والسوریة.الروسیةالحكومیةالقواتقبلمنلالستھدافM5الطریقامتداد

كفاءة وطاقةقبل القوات الحكومیة السوریة أو الروسیة، قد حّدت منبشكل عام، یبدو أن غارات جویّة، یُزعم أنھا نُفذت من
بشكل سابق للھجمات أو الحق لھا.منشآت طبیّة بالقرب من مواقع ھجمات كیماویة في سوریا،



األولالمشفىعلىالھجوم،2017أبریل2

.من قبل القوات الروسیةنتیجة ضربة جویةمعرة النعمان الوطنيحفرة في سقف مشفى

معرةمشفىالروسیةالقواتقصفتشیخون،خانبلدةعلىالكیماویةباألسلحةالھجوممنیومینقبلأينیسان،/أبریل2في
الوطنيمن اإلصابات. حدد األرشیف السوري مشفى معرة النعمانالنعمان الوطني، في استھداٍف مباشر أسفر عن وقوع عدد

"اآللیةنتیجة لھجمات متكررة علیھ وكونھ ُمدرًجا ضمن قائمةمن بین  المنشآت الطبیة التي تتعرض لالستھداف بشكل متعمد،
كم24الحیوي،M5السریعالطریقعلىالوطنيالنعمانمعرةمشفىیقعالمتحدة،.لألممالتابعةالنزاع"لتجنباإلنسانیة

التحقیق الدولیةلجنةالتابعة لمنظمة حظر األسلحة الكیمیائیة، وكذلكشمال بلدة خان شیخون. وتفید كل من بعثة تقصي الحقائق
في المنطقة.كان المنشأة الطبیة الرئیسیة التي تقّدم الخدمات للمدنیین، بأن المشفىالمستقلة بشأن الجمھوریة العربیة السوریة

مع حاالت المرضى الذيالمنطقة، والذي كان من الممكن أن یتعامل بشكل أفضل"المشفى الرئیسي فيكما أنھ تم تسمیة المنشأة بأنھا
تعّرضوا لعوامل كیمیائیة "

األولالكیماويالھجوم،2017أبریل3
على بلدة خاناستھدف قریة الھبیط قبل ھجوم آخر باألسلحة الكیماویة، فإن ھجوماً باألسلحة الكیماویةتقاریر إعالمیةبحسب
السوریةللحكومةتابعةمروحیاتأنالھجومعنأبلغتمنشوراتوذكرتالھبیط.شرقيكیلومترات9ساعة،12بـشیخون

ألقت برامیل متفجرة بغاز الكلور فوق البلدة.

https://www.youtube.com/watch?v=LBGfAG-Ob-Q
https://undocs.org/A/HRC/36/55
https://undocs.org/A/HRC/36/55
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/937609-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%80%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%95%D8%AF%D9%84%D8%A8
https://www.facebook.com/LCCSy/posts/1745782848782177


الثانيالكیماويالھجوم،2017أبریل4
ً أنالكیمیائیةاألسلحةحظرمكتبأكدنیسان،/أبریل4فيوقعالذيالھجومحولالحقائقتقصيبعثةتقریرفيجاءلماوفقا

منفصلةطبیةمنشآت8إلىنُقلواالضحایاانبالتفصیلالتقریریشرحالسارین.بغازلھجوماألرجحعلىتعرضواالبلدةسكان
المركز[MF-Fعبرمروًراإماالمنطقة،فيمختلفةطبیةمنشآتعدةإلىالمرضى"نُقلللبعثة،وفقًاسوریا.وخارجداخل

المنشأةحیث أن عملیة نقل المرضى تمت بناءاً على ما إذا كانتالطبي في خان شیخون ] أو مباشرة إلى مرافق أخرى [...].
لدیھا القدرة والكفاءة على التعامل مع ضحایا كھؤالء".الطبیة التي ستستقبل، أو التي قد تستقبل، ھذه الحاالت

الثانيالمشفىعلىالھجوم،2017أبریل4

من الداخل عقب قصفھ بضربات جویة.مشفى الرحمة

حیثشیخون،خانفيالرحمةمشفىالروسیةالقواتقصفتالكیماوي،الھجومفیھوقعالذيالیومفيأبریل،/نیسان4في
المنشأةالصواریخأصابتاالصابات.منعددوقوعإلىأدىمامتعمد،بشكلM5الطریقعلىأیًضاالواقعالمشفىاستُھدف

استھدفت الضربات الجویة المنشأة بینما كان طاقم المشفى.بعد حوالي أربع ساعات ونصف من الھجوم باألسلحة الكیماویة
منظمةعلى الھجوم -الذین تمت مقابلتھم بشكل مشترك من قبلیستقبل ویعالج ضحایا ھجوم الكیماوي. وبحسب شھود عیان

تحتالحیاة -وصفوا األضرار الجسیمة التي لحقت بھیكل المنشأةسوریون من أجل الحقیقة والعدالة ومنظمة العدل من أجل
عن المستشفى. وذكر آخرون ظھروا في مقاطع الفیدیو لتقاریراألرض والمعدات الطبیة، ما أدى إلى انقطاع التیار الكھربائي

أدى الى خروج المنشأة الطبیة عن الخدمة.إعالمیة غطت خبر استھداف المنشأة الطبیة بأن االستھداف

https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/Fact_Finding_Mission/s-1510-2017_e_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=e5tjfi4cdf4
https://syrianarchive.org/en/investigations/MFUF-Incident-2
https://syrianarchive.org/en/investigations/MFUF-Incident-2


الثالثالمشفىعلىالھجوم،2017أبریل7

على البلدة.عقب الغارات الجویةحیش الطبیةالمنطقة المحیطة بنقطة

بلدةشمالكم12-حیشبلدةفيطبیةنقطةمتعمدبشكلالروسیةالقواتاستھدفتنیسان،/أبریل7فيأیام،ثالثةبعدأخیًرا،
األشخاصمعالجةإمكانیاتمنوحّدضحایا،وقوععنالھجومأسفر.M5السریعالطریقعلىأیضاًتقعوالتيشیخون،خان

الذین تعّرضوا للغازات السامة.

https://www.youtube.com/watch?v=8q552FQXLNc

