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تتبع ناحیة خان شیخون ملنطقة معرة النعمان يف محافظة ادلب وتتمیز بموقعها االستراتیجي یلع 
الطریق الدولي بین محافظتي حلب ودمشق. انضمت خان شیخون إلی الثورة السوریة باکرًا حیث شهدت 
مظاهرات سلمیة حاشدة. تخلو ناحیة خان شیخون من أي وجود للفصائل العسکریة کما تبعد أقرب نقطة 
اشتباك بین قوات النظام واملعارضة أکثر من 25 کم عن الناحیة التي خرجت عن سیطرة الناظم السوري 

منذ عام 2014. 
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باتجاه مدينة خان شيخون 



النظام السوري الحربیة هجومًا  2017 شنت طائرات  4 نیسان/أبریل  الثالثاء  يف حوالي الساعة السابعة من صباح یوم 
بالسالح الکیماوي مطلقًة ستة صواریخ بعضها محّمل بغاز السارین السام یلع مدینة خان شیخون متسببة بمقتل 102 
مدنیًا وإصابة 405 آخرین. ووفقًا لباحثي وحدة تنسیق الدعم فإّن الصواریخ الستة استهدفت أحیاء مدنّیة ذات کثافة 
الغربي وصاروخ يف الحي الشمالي کما استهدف صاروخان األطراف  سکانیة عالیة. سقطت ثالثة صواریخ يف الحي 
الجنوبیة الغربیة للمدینة. من املتوقع ازدیاد أعداد الوفیات نظرًا لوجود إصابات خطیرة. إضافة لذلك فقد استشهد ثالثة 
الهجوم  بعد  األول  الیوم  عائلة يف  اکتشاف  تّم  ذلك  وعالوًة یلع  الترکیة.  املشايف  استقبلتهم  مصابًا   54 أصل  من 

الکیماوي وقد استشهد جمیع أفرادها بعد أن احتمت يف مغارة خشیة القصف بالبرامیل. 

استهدفت الغارات نفسها املشفی الرئیسي يف خان شیخون ومکاتب الدفاع املدني السوري املعروف بالخوذ البیضاء. 
علمًا أّن املشايف القریبة التي استقبلت املصابین إثر الهجوم الکیماوي کانت قد استهدفت بقصف جوي خالل األسابیع 

القلیلة املاضیة مّما حّد من قدرتها یلع تقدیم العنایة الالزمة. 

خرجت مشايف عدیدة يف ادلب من الخدمة بعد استهدافها خالل األسبوعین املاضیین منها مشفی کفر نبل ومشفی 
املعرة الوطني الذي یعتبر املشفی الوحید املجهز الستقبال مصابین بهجمات کیماویة إثر استهدافه بثالثة صواریخ 
ارتجاجیة قبل یومین فقط من الهجوم الکیماوي، کما استهدف هجوم کیماوي مشفی اللطامنة يف حماة بتاریخ 25 

آذار/مارس 2017.  

استقبلت 7 مشاف يف املناطق املحیطة بالناحیة املصابین الذین عانوا من األعراض التالیة: رغوة يف الفم، وفقدان 
الوعي، وبطء معدل ضربات القلب، وبطء يف التنفس، والتقیؤ، وتشنج العضالت وغیرها من األعراض العصبیة. تقع هذه 
70 کم عن خان شیخون وهي لیست  إلی   25 ادلب وتبعد ما بین  املستشفیات يف حیش واملعرة وسراقب ومدینة 

مجهزة لعالج إصابات بالسالح الکیماوي، کما استقبلت املشايف الترکیة العدید من اإلصابات الحرجة. 

أجساد  عن  الکیماویة  املواد  یغسلون  وهم  املتطوعین  املسعفین  شیخون  خان  من  الواردة  الفیدیو  مقاطع  أظهرت 
الضحایا مستخدمین خراطیم اإلطفاء. کما أّن معظم الصور املرسلة هي للفئات األشد ضعفًا من أطفال صغار وشیوخ 
الذین تتأثر الرئتان عندهم بسرعة وبالتالي یکونوا أول من یفارق الحیاة. کما أظهرت صور أخرى أجساد األطفال والکبار 
املکدسة فداحة  األطفال  آخرین. تعکس صور جثث  الزبد من فم  یخرج  بینما  بالغة  یتنفسون بصعوبة  الهزیلة وهم 
الهجوم الذي یذکر بالهجمات الکیماویة عام 2013 وکذلك بهجمات کیماویة عدیدة منها الهجوم الکیماوي یلع عقیربات 

الذي أسفر عن استشهاد 106 أشخاص يف الثاني من شهر کانون األول عام 2016. 1

وجد املسعفون لدى وصولهم إلی املکان املستهدف عائالت کاملة داخل بیوتها غیر قادرة یلع الحرکة، بدؤوا حینها 
بحمل الضحایا الذین فقد معظمهم حیاتهم قبل وصولهم إلی املشايف مع األسف. 

  ACU الدعم  تنسیق  وحدة  يف   EWARN لألوبئة  املبکرة  واالستجابة  اإلنذار  شبکة  برنامج  نفذ 
التي  الطبیة  واملراکز  املشايف  من  عدد  یلع  اتروبین  أمبولة   10,000 بتوزیعه  مباشرة  استجابة 

استقبلت املصابین. 

قصف الطائرات الحربیة املستمر للمدینة بعد الهجوم الکیماوي وأثناء عملیات اإلنقاذ. 
أّدى جهل بعض املسعفین باإلجراءات الواجب اتخاذها يف حال الهجوم الکیماوي إلی إصابتهم أیضًا.

عدم جاهزیة املراکز الطبیة الستقبال مصابین بهجمات کیماویة.
عانی األطباء نتیجة النقص الشدید يف املواد الطبیة بما يف ذلك نقص املضادات املستخدمة إلنقاذ املصابین 

يف مثل هذه الحاالت. 
نقص االحتیاجات الطبیة األساسیة التي تتضمن: األتروبین، وأقنعة الوجه، واملحاقن، وصنادیق النفایات الطبیة.

الصعوبات التي
واجهتها فرق اإلسعاف 

1- http://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/201612//Oqerbat_211216_Ar.pdf



الهجوم  األربعاء ملناقشة  یوم  لعقد جلسة طارئة  الدولي  األمن  دعا مجلس 
علمًا أَن املجلس طالب بالتدمیر املنهجي لألسلحة الکیماویة املوجودة يف 
سوریة، بعد اتخاذ القرار رقم2 2118 عام 2013 باإلجماع ووفقًا لهذا القرار، کان من 
املفترض أن الحکومة السوریة قد تخلصت من تلك األسلحة الکیماویة. بتاریخ 
األطراف  تحدید  آلیة  األمن  مجلس  مّدد   ،2016 الثاني/نوفمبر  تشرین   17
املستخدمة للسالح الکیماوي يف سوریة من خالل تبني قرار 2319 3باإلجماع.

  

موقف
المجتمع الدولي

یعمد النظام إلی استخدام األسلحة الکیماویة يف 
املجتمع  اهتمام  وعن  اإلعالم  عن  بعیدة  أماکن 
الدولي تحت ذریعة سیطرة قوات متطرفة یلع 
السالح  استخدم  یتم  حیث  املناطق.  هذه 
الکیماوي بشکل متکرر يف مدینة دیر الزور وحماة 
ومدینة حلب وریف دمشق. ويف معظم األحیان 
النساء  من  مدنیون  األسلحة  هذه  ضحایا  یکون 
الشرائح  هذه  تعتبر  حیث  السن  وکبار  واألطفال 

هي األکثر تأثرًا بهذه األنواع من األسلحة.

وفق اتفاقیة حظر األسلحة الکیماویة  الصادرة عن 
منظمة حظر األسلحة الکیماویة التي وقعت يف 
عام 1993 وأصبحت ساریة املفعول يف عام 1997، 
واستخدام  وحیازة  وتخزین  وإنتاج  تطویر  یحظر 
إطالقها  نظم  ذلك  يف  بما  الکیماویة  األسلحة 
الخطوط  جمیع  السوري  النظام  تجاوز  وتدمیرها. 
األمم  میثاق  ضمن  علیها  املنصوص  الحمراء 
املتحدة فیما یخص استخدام األسلحة الکیماویة 

مع مطالبة األمم املتحدة بتدمیرها. 
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سوف یستمر النظام السوري بهذه 
االنتهاکات ما لم تتخذ األمم 

املتحدة إجراءات فعلیة تحدُّ من 
استخدام السالح الکیماوي
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2- https://www.un.org/press/en/2013/sc11135.doc.htm
3- https://www.un.org/press/en/2016/sc12594.doc.htm
4- https://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/CWC/CWC_en.pdf


