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 "ال مكان آمن للرعایة الصحیة"
 الھجوم على مستشفى األتارب في سوریا

 دراسة میدانیة أعدتھا منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان 
  والجمعیة الطبیة السوریة األمریكیة

األتارب بعد  مستشفىیادة العظمیة في الع
  2021ھجوم آذار 

 األمریكیة تصویر: الجمعیة الطبیة السوریة

 
 

 لمحة عامة

ریف الغربي لمحافظة حلب. ال، أصابت ثالث قذائف مدفعیة مستشفى األتارب في 2021آذار  21في 
 سفرعمل. أالساعات ، ودمرت عیادة العظمیة أثناء مدخل المستشفىب إصابة مباشرةقذائف اللحقت أ

ً  15مقتل سبعة مرضى، وجرح  عن الھجوم إیقاف جمیع عن و ،نھم خمسة عاملین صحیینبی ،شخصا
 .لمدة أسبوعین المستشفى خدمات

الصحیة أثناء النزاع في سوریا. فق امرالحافل من العنف ضد مسلسل من حلقة  ھذا الھجوم یشكل
عشوائیة على مرافق الرعایة الصحیة في أطراف القتال ھجمات  تنفذ، 2011في آذار اندالعھ منذ ف

الھجمات على  قیتوثعلى  أطباء من أجل حقوق اإلنسانقد دأبت و البلد أو تستھدفھا بشكل مباشر.
ھجوم  600النزاع العشر، وتحققت من  المرافق الطبیة والعاملین الطبیین في سوریا طوال سنوات

 منھابالمئة  90نفذت قوات الحكومة السوریة وحلفاؤھا من القوات الروسیة  1.على المرافق الصحیة
ً حولت ھذه الھجمات المرافق الطبیة  ھجوماً. 541 نحوأي   لعاملینأماكن خطرة على اإلى فعلیا

األولى في سلسلة ھي ه الدراسة ھذو ومرضاھم، ودمرت القطاع الصحي في سوریا. الصحیین
على المجتمعات المحلیة  الصحیة وآثارھابالتفصیل الھجمات على المرافق  تصفمیدانیة  اتدراس

ھذه الھجمات تنتھك قوانین دولیة فإن أدناه،  "اإلطار القانونيفقرة "وضح تالتي تعمل فیھا. وكما 
 القانون الدولي اإلنساني، والقانون الجنائي الدولي، والحق في الصحة. كعدیدة 

 ةالمنھجی

 أطباء من أجل حقوق اإلنسان

 الجمعیة الطبیة السوریة األمریكیة
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وھي ثمرة تعاون بین أطباء من أجل حقوق اإلنسان والجمعیة الطبیة السوریة  تعتمد ھذه الدراسة
ل ووثائق داخلیة للمنظمات التي تشغّ  دراسات، ینھاعلى عدد من مصادر البیانات ب (سامز) األمریكیة

. واألھم ھو أن 2021ھجوم آذار  شھوداً علىمستشفى األتارب، ومقابالت مع عاملین صحیین كانوا 
اح عظمیة فقد إحدى عینیھ جرّ نھم وبین في بلدة األتارب ومقیمفي المقابالت المشاركین  ثالثة من

عبر قابالت جمیع الم واإلنكلیزیةباحث یتحدث العربیة  وأجرىن. ین فنییَ جراء الھجوم، وعاملَ 
 بعد الحصول على موافقة المشاركین. 2021أیار  18 إلىنیسان  15 في الفترة منتساب ابرنامج و

 موقع مستشفى األتارب الجراحي ولمحة عامة عنھ 
 

ً على الطریق الرئیسي الذي یربط محاف ً مھما ظة حلب مع إدلب تعتبر بلدة األتارب مركزاً تجاریا
كم غرب مدینة حلب، ثاني أكبر  25على بعد  تقعا استراتیجي حیث ھموقعو وریف حلب الغربي.

 كم جنوب شرق الحدود التركیة. 25وعلى بعد مدینة في سوریا، 

ناء مستشفى ببن ھما یداً بید لإلغاثة والتنمیة ومؤسسة أورینت اإلنسانیة ان غیر حكومیتامنظمت قامت
غرفتي عملیات وثماني عیادات خارجیة  ضموكان آنذاك ی. 2012واخر عام أاألتارب "القدیم" في 

، واألطفال، والعینیة، والعظمیة، والعصبیة، والبولیة، اإلنجابیةفي االختصاصات التالیة: الصحة 
ً  6,000، كان یستقبل 2013واألذن واألنف والحنجرة، والداخلیة. وفي عام   2.حالة شھریا
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الطبیة السوریة  األتارب، الذي تدعمھ الجمعیة، كان نظام الرعایة الصحیة في 2021آذار حتى
 ً عددھم  البالغمرفقین منفصلین وعیادة للقاحات، ویقدم خدماتھ لسكان المنطقة  یضم، األمریكیة حالیا

، بلغ عدد 2021بدایة عام  فين من مناطق أخرى. وبالمئة منھم نازح 40.4شخصاً،  182,358
نحو شكل النازحون و 3.، وھو تقریباً ضعف عدد سكانھا قبل النزاع22,220سكان مدینة األتارب 

بسھولة  ى األتاربیع النازحون الفقراء اللجوء إلیستط 4.)11,208(من سكانھا  خمسون بالمئة
 . قریبة من خطوط القتالھا نأل وبتكالیف معقولة

، بعد ھجوم الحكومة 2016وال سیما في عام  ،مستشفى للمنطقةالمع تطور النزاع، ازدادت أھمیة و
 السكان على النزوح. وإجبارھاالمرافق الصحیة بشكل متعمد،  افھااستھدو ،السوریة على مدینة حلب

 القرىسكان صار ، خدمات الرعایة الصحیة في مدینة حلبعلى بسبب عدم قدرتھم على الحصول و
ما شجع الناس المستشفى توسعت خدمات قد . ویھااألتارب للحصول علیقصدون مستشفى المحیطة 

 للحصول على الرعایة الطبیة.كم  100ة، قاطعین نحو من شمال محافظة حما إلیھا على القدوم

 نمط الھجمات على المرافق الصحیة
وثقت الجمعیة الطبیة و. 2015تعرض النظام الصحي في األتارب إلى غارات جویة عدیدة منذ عام 

مختلفة ولكن مكملة لمنھجیة أطباء من أجل حقوق اإلنسان،  ةمنھجی تطبقالسوریة األمریكیة، التي 
 2015األتارب القدیم بست غارات جویة على األقل في الفترة بین حزیران  ىمستشفاستھداف 

أجبرت الھجمات المتكررة إدارة المستشفى على االنتقال إلى مرفق تحت و .2016تشرین الثاني و
 بھدف حمایة العاملین والمرضى. 2017األرض بنتھ الجمعیة الطبیة السوریة األمریكیة في عام 

 
 5الجھة المعتدیة السالح المستخدم تاریخ الھجوم الھجوم لحظةنوع المرفق 

 قوات الحكومة السوریة برمیل متفجر 2015 حزیران 4 مركز صحي

القوات الحكومة السوریة أو قوات  قصف جوي 2016تموز  23 مستشفى میداني
 روسیةال

القوات الحكومة السوریة أو قوات  قصف جوي 2016تشرین الثاني  14 مستشفى میداني
 روسیةال

القوات الحكومة السوریة أو قوات  صاروخ 2017تشرین الثاني  13 عیادة
 روسیةال

القوات الحكومة السوریة أو قوات  قصف جوي 2021أذار  21 مستشفى
 روسیةال

أعدتھا  2011): قائمة شاملة موثقة بالھجمات على مرافق الرعایة الصحیة في ناحیة األتارب منذ آذار 1الجدول (
 6أطباء من أجل حقوق اإلنسان.
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 .2016تشرین الثاني  14في األعلى واألسفل: مستشفى األتارب الجراحي في أعقاب ھجوم  
 : الجمعیة الطبیة السوریة األمریكیةتصویر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مستشفى جدید تحت األرض
ً دائماً. وفي حال ، أجبرت تنا ھذهیعتبر تقدیم خدمات الرعایة الصحیة أثناء النزاعات أمراً صعبا

 عام المتكررة الجمعیة الطبیة السوریة األمریكیة، التي دعمت المرافق الصحیة بدءاً منالھجمات 
مرات عدیدة خالل سنوات قلیلة. وفي نھایة المطاف، بنت مرفقاً تلك المرافق  قعا، على نقل مو2017

 للمحتاجین.بأمان تحت األرض لتقدیم الرعایة الصحیة 

نفذت وبلدة األتارب لتقلیل احتمال وقوع غارات جویة.  اختیر موقع المستشفى الجدید على أطراف
، وفتح الموقع الجدید أبوابھ في شباط 2017تشرین الثاني وآذار  بینأعمال البنیة التحتیة في الفترة 

2018. 
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 .2017بناء مستشفى األتارب الجدید في مغارة تحت األرض في عام  
 السوریة األمریكیةتصویر: الجمعیة الطبیة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

وبعد نقل خدمات المرضى إلى المستشفى الجدید، أعادت الجمعیة الطبیة السوریة األمریكیة تأھیل 
 حدیثيللتولید ورعایة  مركز شامل وحولتھ إلى، 2018المبنى القدیم في مركز البلدة بین نیسان وآب 

 ھجوم الحكومة السوریة والقواتد یقدمان خدماتھما حتى یالمرفقان القدیم والجد وظل. الوالدة
، شعرت إدارة المستشفى 2020وفي شباط . 2019واخر عام أالروسیة على شمال غرب سوریا في 

بأن األتارب أصبحت قریبة جداً من خط المواجھة، وھذا یشكل خطراً على المرضى والعاملین. لذلك 
الجدید  إطالق النار للمستشفى ، سمح استئناف اتفاق وقف2020 قررت إفراغ المرفقین. وفي نیسان

التولید نشاط استئناف خدماتھ. وجرى تحویل المبنى القدیم إلى مركز للرعایة الصحیة األولیة، ونقل ب
مركز فرعي للقاحات في بلدة األتارب یقدم  وجرى تأسیسإلى المرفق الجدید.  الوالدة حدیثيورعایة 

 لرعایة الصحیة األولیة.ل كذلك مركزاللقاحات الروتینیة ألطفال المنطقة و

 الخدمات الطبیة في مستشفى األتارب الجراحي تحت األرض
العملیات كواسعة من الخدمات الطبیة  یقدم المستشفى الجدید الذي بني تحت األرض مجموعة

للرعایة الجراحیة  20سریراً منھا  44 ویحتويالجراحیة، والعیادات الخارجیة، وخدمات التشخیص. 
 11موزعین على مختلف االختصاصات (صحیاً عامالً  89عمل فیھ یوللتولید ورعایة األطفال.  24و

فنیین) لتقدیم الخدمات الطبیة للجنسین ولمختلف الفئات العمریة.  9، تقابال 3ممرضة،  30طبیباً، 
ً مریض 21,324، استفاد نحو 2021 ونھایة شباط 2020في الفترة بین تشرین األول و من خدمات  ا

 .طفالً  10,911المستشفى، منھم 

من حدیثي  ،عمریةالفئات جمیع الوخالل الفترة نفسھا، قدم المستشفى خدماتھ لمرضى مدنیین من 
 نساء وفتیات. ھمبالمئة من 52الوالدة إلى المسنین، وكان 
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 2021فتحة في سقف البوابة األمامیة لمستشفى األتارب ناجمة عن قذیفة أطلقت خالل ھجوم آذار 
 تصویر: الجمعیة الطبیة السوریة األمریكیة 

 
منھا  استشارة 4,791متوسط عدد االستشارات الشھریة التي قدمھا المستشفى في ھذه الفترة وبلغ 
غیر  كبرىجراحة  152والدة طبیعیة، و 63ورعایة حدیثي الوالدة، و اإلنجابیةفي الصحة  472

 715صورة أشعة. وبلغ عدد خدمات الطوارئ األخرى كرعایة الجرحى  1,932متعلقة بالحرب، و
 شھریاً.

 7آذار على مستشفى األتارب الجدید 21ھجوم 
 مستشفى األتارب.على ثالث قذائف مدفعیة سقطت ، 2021آذار  21یوم  من 8:41في الساعة 
المدخل الرئیسي، وأدت إلى تدمیر عیادة العظمیة بشكل كامل، وكانت عبارة عن بناء  اھاأصابت إحد

مستشفى نوافذ المبنى الرئیسي للبالقذیفة أضراراً جسیمة ألحقت على مدخل المستشفى. مسبق الصنع 
 والبوابة األمامیة. 
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مولدات   أخرى أصابت قذیفةو
 الكھرباء الموجودة على سطح المستشفى، ما أدى إلى تعطلھا.

ً في عیادة  40فترض معاینة ی كان الساعة الثامنة صباحاً، كان  فيو .في ذلك الیوم العظمیةمریضا
مرافق واحد ھم نكل مبصحبة المستشفى حیث تقع العیادة، و بوابةعلى األقل موجودین عند  ھمنصف

، ضربةعندما حدثت أول  تھموبدأ العاملون في العیادة بمعاینعلى األقل. أعطي المرضى أرقاماً، 
لالحتماء بالقرب من موقع الضربة  المرضى والموظفون الذین كانوا ھرع. كبیرانفجار  دويوسمع 

 في الحقول المجاورة. 

مؤشر على وجود تصعید عسكري  وال أيبحدوث الھجوم على المرفق،  إنذار مسبق أي لم یكن ھناك
كان الجراحون یتحضرون . في المناطق القریبة القتالیةكبیر على خطوط القتال أو زیادة األعمال 

 فنیة وتقولإلجراء عملیات جراحیة اختیاریة في المستشفى، وكان المرضى یتلقون خدمات روتینیة. 
: "بعد سماع دوي أحد المرضى إلجراء عملیة جراحیة عملیات تحضرة كانت في غرفة الجراح

أي بالغبار، ولم أستطع رؤیة  ىكل شيء مغط كان .المستشفىباب صوب انفجار كبیر، ركضت 
رأیت أشخاصاً على األرض مضرجین . اإلسعافشيء حتى وصلت إلى البوابة الرئیسیة حیث غرفة 

 إلى الداخل ومحاولة مساعدتھم".بالدماء. كل ما استطعنا فعلھ ھو سحبھم 

ى، تعرض بعد الھجوم األول، وأثناء قیام العاملین بمساعدة الجرحى، وھروب المرضى من المستشف
إلى انقطاع الكھرباء في المرفق بشكل كامل. انطفأت جمیع األضواء  اأدت المرفق لضربتین إضافیتین

 .عن العملوتوقفت األجھزة الطبیة 

بأن الجدار یسقط على رأسي وبدأ  أحسست"فجأة،  
الناس بالھرب. علمت حینھا أنني خسرت عیني ولكنني 

 ."أموتواصلت الھرب ألنني لم أرد أن 
طبیب جراحة عظمیة كان یعتني بمریض في عیادة 

 مستشفى األتارب عند حدوث الھجوم
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 مستشفى األتارب، ویظھر دم أحد ضحایا الھجوم. فياالنتظار الرئیسیة  ردھة
 تصویر: الجمعیة الطبیة السوریة األمریكیة

 مستشفى األتارب یعالجون مصاباً بسبب الھجوم. كوادر 
 تصویر: الجمعیة الطبیة السوریة األمریكیة 

بالغبار، ولم أستطع رؤیة أي  ى"كان كل شيء مغط
شيء حتى وصلت إلى البوابة الرئیسیة حیث قسم 

ً على األرض مضرجین اإلسعاف . ورأیت أشخاصا
استطعنا فعلھ ھو سحبھم إلى الداخل بالدماء. كل ما 

 ".ومحاولة مساعدتھم
 جراحة في مستشفى األتارب فنیة

 

 

 
 

 

العاملین من  ت تلك الضربتان منع
الظروف الصعبة، حاول  تلكإجالء المرضى. في ظل  تاوأعاق ،تقدیم خدمات مالئمة للمصابین

في صدره، وفني أصیب ممرض  ھمفی نزمالئھم بمإصابات العاملون معالجة إصابات المرضى و
. مثالً، تطلبت إصابة أحد ستشفىأوعیة یده. وتعذرت معالجة اإلصابات األخرى داخل المأصیبت 

وحدة العنایة المركزة في مستشفى قریب. وتعقدت مھمة إجالء المرضى  إلىالمرضى في رأسھ نقلھ 
المدنیین لنقل الضحایا. والعاملین بسبب خطر وجود ھجمات الحقة. وكان ال بد من استخدام سیارات 

، ولم نعرف ھل سنتمكن المستشفىوأفاد المرضى وعاملو المستشفى بأنھم كانوا "خائفین من مغادرة 
لحظة استھداف فني جراحة كان على وشك بدء مناوبتھ  ، كما عبرمغادرة على قید الحیاة"المن 

 المستشفى.

 ةآخرین، منھم خمس اً شخص 17مرضى (خمسة رجال وطفلین). وإصابة  ةأدى الھجوم إلى مقتل سبع
، وفني مراقبة أمراض 19-، وممرضة كوفیدإسعاففني، وممرضة عامل عاملین صحیین (طبیب، و

 .إلى تركیا لتلقى المعالجة الطارئة ھاوكانت أربع إصابات على األقل خطیرة، ونُقل ضحایا معدیة).
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 متعمدالستھداف االن ومؤشرات وألسلحة والمنفذا

إلى فاستھداف متعمد.  وجود على مستشفى األتارب مع نموذج یشیر إلى 2021یتوافق ھجوم آذار 
تشیر و. متعمدالستھداف االمؤشرات أخرى على  ثمةجانب الھجمات المتكررة على ھذا المرفق، 
قذائف ف ھا الروس ھم من نفذوا ھذا الھجوم.ءیة أو حلفاوثائق مفتوحة المصدر إلى أن الحكومة السور

كراسنوبول المستخدمة في الھجوم ھي أسلحة مدفعیة روسیة موجھة باللیزر بحسب تقریر نشره 
قذائف ھذه الیبلغ مدى  السالح استخدم في سوریا سابقاً.من المعروف أن ھذا و 8.األرشیف السوري

لك صالت تاآلخر للمیدالیة"، تم وجھنشرت مجموعة تدعى "الو بالمئة. 90-80كم، ونسبة دقتھا  25
 مصوراً فیدیو یظھر لحظة حدوث الھجوم مقطع مع شركات عسكریة روسیة خاصة وتدعمھا،  وثیقة

على من طائرة. واستطاع شھود عیان وعاملون في المستشفى شاھدوا الفیدیو التعرف على أنفسھم و
 9.معالم المستشفى
 الرعایة الصحیةالحرمان من 

 خالءإ ،لھ الداعمة الجمعیة الطبیة السوریة األمریكیةبعد الھجوم، قررت إدارة المستشفى و
، التي شملت أعمال البناء الترمیم. استغرقت عملیة فوراً  المستشفى، والبدء بإصالحھ وإعادة إعماره

اإلصابات وبسبب ات المدمرة، أسبوعین تقریباً. والتنظیف وإعادة الكھرباء واستبدال التجھیز
آذار، قررت قیادة األتارب إغالق مركز الرعایة الصحیة األولیة في  21والوفیات الناجمة عن ھجوم 
 ن والمرضى من ھجمات مشابھة. مركز المدینة لحمایة العاملی

 وقال فني جراحة في المستشفى: "لم نكن نرید إغالق المرفق ولكن الضرر كان كبیراً".

ولكن جمیع أنحاء المنطقة.  منكما ذكرنا آنفاً، یقدم النظام الصحي في األتارب الرعایة لمرضى 
یة الصحیة في المستشفى لمدة الحصول على الرعا یستطیعوالم سكان بلدة األتارب والقرى المجاورة 

یوم بعد الھجوم. ولم یستطع العاملون في المستشفیات القریبة ومواردھا تلبیة احتیاجات المرضى  15
أسابیع إلجراء عملیات جراحیة  4-3خالل ھذه الفترة. وأفاد المرضى بأنھم اضطروا لالنتظار 

بالمقارنة مع أسبوع واحد كحد  ،ھاختیاریة في مستشفى األتارب أو لحجز موعد في إحدى عیادات
كم للحصول على  30-20غالق، اضطر المرضى للسفر مسافة اإلأقصى قبل الھجوم. وخالل فترة 

التركیة. وكانت ھذه المرافق أصالً تعمل -الخدمات الصحیة في مرافق قریبة من الحدود السوریة
. وشكل السفر من األتارب للحصول مرتفعةبكامل طاقتھا، وتقدم خدماتھا لمناطق ذات كثافة سكانیة 

التكلفة التقدیریة لرحلة ذھاب فقط فمالیة. حّمل السكان أعباء على الرعایة الصحیة مخاوف أمنیة و
ً ریكیأم اً دوالر 25 تبلغ إلى أقرب مستشفى جراحي متوسط الدخل  ضعف 17، وھذا المبلغ یساوي ا

 . الیومي

حامل  امرأةالھجوم: "كنت في العیادة أتابع حالة  وعوقتقول ممرضة تولید كانت في المستشفى عند 
اضطرت  ،لمتابعة رعایة الحملومن الھجوم.  أسابیع بضعةكان یفترض أن تضع مولودھا بعد 

لم یكن باستطاعتھم تحمل تكلفة استئجار . أسرتھا الستعارة سیارة الجیران للسفر إلى عیادة قریبة
 . سیارة أو دفع مصاریف الرحلة

كل ف .الخدمات وإعادة افتتاح المستشفى في أسرع وقت ممكن إعادةكان البد من ": ةجراح فنيوقال 
 یوم یمر والمستشفى مغلق یزید معاناة سكان المنطقة".
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الخدمات وإعادة افتتاح  إعادةكان ال بد من "
المستشفى في أسرع وقت ممكن. فكل یوم یمر 

 ."والمستشفى مغلق یزید معاناة سكان المنطقة
 في مستشفى األتارب ةجراح فني 

 

 

 

 اآلثار طویلة األجل 
مستشفى األتارب مغلقاً لمدة أسبوعین حتى االنتھاء من إصالح المبنى. وأغلقت عیادة اللقاحات  ظل

تم إعادة الخدمات تومركز الرعایة الصحیة األولیة لمدة أسبوع. وحتى بعد إعادة افتتاح المستشفى، لم 
ً لالمخاوف األمنیة، وبشكل كامل بسبب  ھجمات جدیدة. في البدایة، أعطت إدارة المستشفى تحسبا

إعادة افتتاح المستشفى.  اً آخر بعدأسبوع االنتخابیةاألولویة لخدمات الطوارئ، وأجلت إعادة الرعایة 
خدمات الداخلیة، الوتردد كثیر من المرضى في زیارة المستشفى للحصول على الرعایة المتقدمة أو 

ما  ینالمحلیسكان كانت مھمة جداً لل ھ. لكن خدماتالمستشفى أدى إلى انخفاض االستفادة من خدمات ما
في  3,049انخفض عدد االستشارات إلى والوقت.  مرور أدى إلى ارتفاع نسبة االستفادة منھا مع

أي  )،3,637الشھرین  ھذین في أیار (وبلغ متوسط عدد االستشارات في 4,225، وإلى 2021نیسان 
 اإلنجابیةانخفاض في الصحة أكبر  وحدثاستشارة).  4,791متوسط قبل الھجوم (الأقل بكثیر من 

 أن األثر األكبر كان على النساء.أي ورعایة حدیثي الوالدة، 

بعد  واعانالذین األتارب سكان على مباشرة على العاملین الصحیین و ةلھجوم أثاراً نفسیا خلف
سابیع عدیدة بعد أل ظلواالعاملون بأنھم  وصرحالھجوم من أعراض تشبھ اضطراب ما بعد الصدمة. 

مغادرة المبنى أثناء االستراحات.  ویخشونالھجوم یشعرون بالقلق أثناء عملھم في المستشفى، 
. ورغم سرعةب یغادرونھ وكانوالمغادرة المستشفى،  الیومحتى انتھاء  ینتظرون أنھم كانواب واوأفاد

 تفقد قالارتفاع مستویات القلق والتوتر، عبر عاملو المستشفى عن أھمیة عملھم للمجتمع المحلي. 
، مصبتأفي المستشفى. وأنا أقول لھم إذا بنفسي وأنا  االعتناءدائماً  یطلبون مني: "أوالدي ةجراح ةفنی
 عملي مھم ألني أساعد اآلخرین". اتاجون شخصاً لیساعدكم. لذتح

 اسم الخدمة
 

 

متوسط عدد االستشارات  
شباط -قبل الھجوم (تشرین

2021( 

متوسط عدد االستشارات بعد  
 )2021أیار -(نیسان الھجوم

نسبة  
 االنخفاض 

ورعایة  اإلنجابیةالصحة 
 حدیثي الوالدة

 472  104 %78 

 27% 46  63  والدة طبیعیة 

غیر متعلقة  جراحات كبرى 
 بالحرب

 631  580 %8 

 24% 3,637  4,791  إجمالي االستشارات 

 16% 3,579  4,265  إجمالي المستفیدین  

وبعده. 2021): مقارنة حجم العمل في مستشفى األتارب قبل ھجوم آذار 2الجدول (  
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 المقابالت المشاركین فياثنین من العاملین الصحیین فتعرض العدید من العاملین لھجمات سابقة. 
الحملة العسكریة في  أثناءالمتعمد للمرافق الصحیة  االستھداف شھدواكانوا یعملون في حلب حیث 

أن استھداف المرافق الصحیة  ذكراوالتي أدت إلى تدفق النازحین إلى منطقة األتارب. و 2016عام 
د أنك آمن أثناء العمل في "تعتقوالمرضى ما زال نفسھ حتى بعد مرور خمس سنوات. وقال أحدھما: 

بشكل جید، ولكن،  كبیر ومحمي  مستشفى
في الواقع، ال مكان آمن  للرعایة الصحیة".

 
 

 قانونيالجانب ال
القانون الدولي وحقوق اإلنسان زمن طویل انتھاكات  ذحقوق اإلنسان منتوثق أطباء من أجل 

المشتركة بین اتفاقیات جنیف وبرتوكوالتھا اإلضافیة التي  3اإلنساني في سوریا بما في ذلك المادة 
عیان الالعدید من شھود روایات استناداً إلى وتحظر استھداف الذین یقدمون الرعایة الطبیة ویتلقونھا. 

الھجمات  ونمطآذار، وشدة إصابات الضحایا،  21في  الھجوم على مستشفى األتارب الجراحي عن
المنظمة المتكررة على مرافق صحیة عدیدة في منطقة األتارب، واستخدام أسلحة متطورة جداً، تعتقد 

 10.أن ھناك أساساً ذا مصداقیة لتھمة األعمال العدائیة بموجب قانون االستھداف

 الطبیة السوریة األمریكیة الجمعیة قدمت، قبل ثالث سنوات من ھذا الھجوم، أي 2018في نیسان 
التضارب في مكتب  تفاديآلیة  إلىمرفقاً صحیاً في سوریا  60أخرى إحداثیات  إنسانیةمنظمة  11و

األتارب القدیم  ستشفىموقعي م اإلحداثیاتوتضمنت ھذه  11.األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة
الحكومة  ھاعلى جمیع األطراف العسكریة المشاركة بما فی بات، تقدیم اإلحداثیاتوالجدید. وبعد 

إلى "قائمة األھداف التي یحظر قصفھا". نظریاً، كان  اإلحداثیاتالسوریة وحلفاؤھا إضافة ھذه 
وتعھد مكتب األمم المتحدة ینبغي اعتبار ھذه المواقع "غیر مشمولة بالنزاع" أو آمنة من الھجوم، 

إلى إجراء تحقیق في حال حدوث أي انتھاك لھذه اآللیة.  العلنیة بالدعوةلتنسیق الشؤون اإلنسانیة 
بدالً من ولكن أنھ یحظر استھدافھا. موقع ھذه المرافق و یعلمونكانت الحكومة السوریة وحلفاؤھا 

لعمل تحت ل اضطررنا"عدنا إلى المستشفى حیث 
 الخطر، ومن ثم أجبرنا أنفسنا على النسیان".

 في مستشفى األتارب ةجراح فني 
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استخدموا صواریخ عالیة الدقة موجھة باللیزر لضرب مستشفى ، التضارب تفادياحترام آلیة 
تعتقد أطباء من أجل حقوق اإلنسان أن ھذا یثبت نیة القتل واألتارب ثالث مرات في خمس دقائق. 

أیضاً بأن شدة  المنظمة رىوإصابة العاملین الصحیین والمرضى في المرفق المبني تحت األرض. وت
لواضحة لقتل المرضى المدنیین في مستشفى تعلم الحكومة السوریة الھجمات ووتیرتھا، مع النیة ا

وحلفاؤھا إحداثیاتھ یرقى إلى مستوى الجرائم ضد اإلنسانیة بموجب نظام روما األساسي للمحكمة 
 12.الجنائیة الدولیة

ً بموجب المادة مذكورة أھمیة عن االنتھاكات الالحق في الصحة  وال یقل من العھد الدولي  12آنفا
 2-22وتنص المادة  13.دولة طرف فیھسوریا و ،الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

على أن الدولة "تحمي صحة المواطنین وتوفر لھم وسائل الوقایة  2012من الدستور السوري لعام 
ن ھجوم األكثر تضرراً مھم النساء واألطفال فإن وضح ھذه الدراسة، تكما و 14".والمعالجة والتداوي

ورعایة حدیثي الوالدة بعد الھجوم بنسبة  اإلنجابیةاستشارات الصحة  انخفاضالدلیل ھو آذار، و 21
بالمئة. من خالل التدمیر الممنھج للبنیة التحتیة الصحیة في ناحیة األتارب، حرمت الحكومة  78

 ة.یالصحالرعایة أعداد كبیرة من الفئات الضعیفة، من حقھم في  ھمفی نالسوریة فعلیاً السكان، بم

 االستجابةدعوة إلى 
رغم استمرار الھجمات الواسعة والمتعمدة على مرافق الرعایة الصحیة والعاملین الصحیین في 

سنوات، لم یبذل المجتمع الدولي أي جھود حقیقیة وقابلة للتنفیذ لوضع حد لھذه  10سوریا منذ 
المرافق والعاملین ب اً مباشر لحق ضرراً ھذه الھجمات على الرعایة الصحیة ال تإن  الجرائم.

سلبیة طویلة األمد على جودة الرعایة الصحیة وتوفر  اً آثارتخلف والمرضى المستھدفین فحسب، بل 
ھذا الوضع، وزادت الضغوط على النظام الصحي  19-فاقمت جائحة كوفیدقد و الخدمات الصحیة.

 . في سوریا

األتارب لمعرفة الحقائق، مستشفى على مجلس األمن إجراء تحقیق مستقل بشأن الھجوم على 
عنھ. ال یمكن وضع حد للھجمات على القطاع الصحي في سوریا إال عبر  ینومحاسبة المسؤول

ً االعتراف باالحتیاجات   تراجعالمتزایدة لسوریا، و اإلنسانیةالمساءلة. وعلى مجلس األمن أیضا
في سوریا. ویشمل  ةاإلنسانی مساعداتقدرات النظام الصحي بسبب استمرار الھجمات، وتوسیع ال

ھذا استمرار دعم النشاطات عبر الحدود، وزیادة مراقبة أموال األمم المتحدة الموزعة من دمشق، 
مع احترام مبادئ العمل  خطوط النزاععبر مساعدات إنسانیة وصول ومواصلة الجھود لضمان 

 .نسانياال

وعلى المانحین إعطاء األولویة لتمویل النظام الصحي في سوریا بما في ذلك إعادة تأھیل المراكز 
الصحیة المتضررة، وشراء التجھیزات الطبیة، وتقدیم التدریب للعاملین الصحیین الحالیین والجدد. 

ً دعم خدمات الصحة النفسیة للعاملین الصحیین الذی لھم تحت ضغوط یواصلون عم نوعلیھم أیضا
  كبیرة.

 
 

 الحواشي
                                                                 

 30أطباء من أجل حقوق اإلنسان، "الھجمات غیر المشروعة على مراكز الرعایة الصحیة في سوریا"، تاریخ التصفح  1
 .2021http://syriamap.phr.org/#/enحزیران، 
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، 2021حزیران  30مؤسسة أورینت اإلنسانیة "المستشفى الجراحي في األتارب، حلب، سوریا،" تاریخ التصفح 2

http://orienthr.ngo/ar/surgical-hospital-in-atarib-aleppo-syria/. 
السكان، تعدد سكان سوریا لعام  إحصائیات -م المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة، "الجمھوریة العربیة السوریة مكتب األم 3

 .https://data.humdata.org/dataset/syrian-arab-republic-other-0-0-0-0-0-0-0،2018أب، 15، 2004
 30"، تاریخ التصفح 2021شباط  -شمال سوریا  -وحدة تنسیق الدعم، "دراسة تفاعلیة للسكان والنزوح وحركة العودة  4

-http://www.acu-sy.org/en/the-interactive-study-of-population-displacement-and، 2021حزیران 
return-movement-northern-syria-febuary-2021/ 

 30أطباء من أجل حقوق اإلنسان، "الھجمات غیر المشروعة على مراكز الرعایة الصحیة في سوریا"، تاریخ التصفح  5
 .2021http://syriamap.phr.org/#/en/methodologyحزیران، 

 أطباء من أجل حقوق اإلنسان، "الھجمات غیر المشروعة على مراكز الرعایة الصحیة في سوریا". 6
لى للجمعیة الطبیة السوریة األمریكیة بشأن الھجوم بعد كشف صور تغیرت بعض األرقام بالمقارنة مع البیانات الصحفیة األو7

 كامیرات المراقبة عن تفاصیل ووقت حصول الھجوم بالضبط. وارتفع عدد الوفیات بعد وفاة أحد المصابین.
، 2021آذار  30األرشیف السوري، "قذائف مدفعیة موّجھة تُخرج مشفى األتارب الجراحي (المغارة) عن الخدمة"، 8

https://syrianarchive.org/ar/investigations/AlMagahraHospital 
 .m?w=wallhttps://vk.com/rsot-47326_187527798، 2021آذار  24لمیدالیة، ل الجانب اآلخر9

لمناقشة القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي العرفي ذي الصلة، انظر أطباء من أجل حقوق اإلنسان، "لمحة عامة عن 10
مبادئ وقواعد القانون الدولي اإلنساني المطبقة على األعمال القتالیة مع التركیز على استھداف المستشفیات والوحدات 

لمناقشة الھجمات على  ttps://s3.amazonaws.com/PHR_syria_map/ihl-methodology-appendix.pdfالطبیة"،
كیف ‘": نت أنني طبیبجریمتي الوحیدة كا"’الكوادر الطبیة في سوریا، انظر ریان قطیش وسیرینا مراد ومیشیل ھیزلر، 

، 2019كانون األول/دیسمبر  4تستھدف الحكومة السوریة العاملین الصحیین باالعتقال واالحتجاز والتعذیب"، 
https://phr.org/wp-content/uploads/2019/12/PHR-Detention-of-Syrian-Health-Workers-Full-

Report-Dec-2019_English-1.pdf. 
على المناقشات المھمة لآللیة في سوریا، انظر اي لیفاین  لالطالعلتفادي التضارب.  اإلنسانيیعرف اسمھ الكامل نظام اإلبالغ 11

: توسیع قاعدة األدلة، مركز حقوق اإلنسان والدراسات اإلنسانیة"، اإلنسانیةالعسكري في االستجابة -(محرر)، "التنسیق المدني
، متوفر على 2020معھد واتسون، جامعة براون، آب 

-https://watson.brown.edu/chrhs/files/chrhs/imce/research/Civilianالرابط
Military%20Coordination%20in%20Humanitarian%20Response_Expanding%20the%20Evidenc

e%20Base.pdf. 
) من قانون روما تنص على العدید 1(7قع ضمن نطاق ھذه الدراسة، إال أن المادة تبالرغم أن مناقشة الموضوع بشكل كامل ال 12

-https://www.icc من الفئات ذات الصلة التي یمكن اعتبار الحكومة السوریة بموجبھا مدانة بارتكاب جرائم ضد اإلنسانیة.
cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf. 

. مجموعة 1969نیسان  21العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة الذي انضمت إلیھ سوریا في  13
ألمم المتحدة "حقوق اإلنسان: العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة"، معاھدات ا

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
3&chapter=4&clang=_en. 

الجمھوریة العربیة السوریة، "دستور الجمھوریة العربیة السوریة"، 14
2012،https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/91436/106031/F-

931434246/constitution2.pdf. 

http://orienthr.ngo/ar/surgical-hospital-in-atarib-aleppo-syria/
https://data.humdata.org/dataset/syrian-arab-republic-other-0-0-0-0-0-0-0
http://www.acu-sy.org/en/the-interactive-study-of-population-displacement-and-return-movement-northern-syria-febuary-2021/
http://www.acu-sy.org/en/the-interactive-study-of-population-displacement-and-return-movement-northern-syria-febuary-2021/
http://syriamap.phr.org/#/en/methodology
http://syrianarchive.org/en/investigations/AlMagahraHospital
https://vk.com/rsotm?w=wall-187527798_47326
https://s3.amazonaws.com/PHR_syria_map/ihl-methodology-appendix.pdf
https://phr.org/wp-content/uploads/2019/12/PHR-Detention-of-Syrian-Health-Workers-Full-Report-Dec-2019_English-1.pdf
https://phr.org/wp-content/uploads/2019/12/PHR-Detention-of-Syrian-Health-Workers-Full-Report-Dec-2019_English-1.pdf
https://watson.brown.edu/chrhs/files/chrhs/imce/research/Civilian-Military%20Coordination%20in%20Humanitarian%20Response_Expanding%20the%20Evidence%20Base.pdf
https://watson.brown.edu/chrhs/files/chrhs/imce/research/Civilian-Military%20Coordination%20in%20Humanitarian%20Response_Expanding%20the%20Evidence%20Base.pdf
https://watson.brown.edu/chrhs/files/chrhs/imce/research/Civilian-Military%20Coordination%20in%20Humanitarian%20Response_Expanding%20the%20Evidence%20Base.pdf
https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf.
https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf.
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/91436/106031/F-931434246/constitution2.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/91436/106031/F-931434246/constitution2.pdf
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