مشفى الشهيد حسن األعرج في
كفرزيتا

 3شباط 2018
تقــع كفرزيتــا فــي فــي ريــف حمــاة الشــمالي فــي منطقــة محــردة ،حيــث تـ ّـم اســتهدافها بعــدة غــارات جويــة

المدنيــة ،ومــن جديــد يتكـ ّـرر اســتهداف المشــافي فــي ســورية ،مــن
مــن قبــل الحكومــة الســورية علــى المناطــق
ّ
غيــر أي رادع مــن ِقبــل القــوى التــي تقــوم باالســتهداف ،بالرغــم مــن أن اســتهدافها يخالــف القانــون الدولــي

يتكــرر اســتهداف مشــفى الشــهيد حســن األعــرج فــي
اإلنســاني ،ويرقــى لجرائــم حــرب .وفــي هــذا الســياق
ّ
ـت مــرات متتاليــة خــال شــهر واحــد؛ حيــث تـ ّـم االســتهداف:
كفرزيتــا ،الــذي تعـ ّـرض للقصــف سـ ّ

ً
تم اســتهداف المشــفى بثالث غارات متتالية.
•بتاريخ  2017/12/28الســاعة الثانية
ظهرا ّ
تم اســتهداف المشــفى بأربع غارات متتالية.
•تاريخ  2018/1/2الســاعة الخامســة مســاء ّ
ً
تم اســتهداف المشــفى بغارة واحدة.
•تاريخ  2018/1/5الســاعة الثانية والنصف
ظهرا ّ
ً
عصرا اســتُ هدف المشــفى بثالث غارات متتالية.
•تاريخ  2018/1/30الســاعة الرابعة

ً
صباحا اســتُ هدف المشــفى بغارتين متتاليتين .
•تاريخ  2018/2/1الســاعة الحادية عشــرة

•

بالرغــم مــن أن المشــفى ُبنــي علــى شــكل مغــارة ُحفــرت فــي جــرف صخــري لحمايتــه مــن القصــف ،لحمايتــه مــن

االســتهداف إال أن تكــرار اســتهدافه بشــكل متكـ ّـرر وكبيــر ّأدى إلــى أضــرار كبيــرة ،حيــث ّأدى ذلــك إلــى:
الصحي.
1.1تدمير مســافة  5متر من قســاطل الصرف
ّ
2.2تدميــر الصيدلية بشــكل كامل.
3.3تدميــر المطبخ بشــكل كامل.

4.4تدميــر عيادتين بشــكل كامل.

5.5تدمير زجاج ســيارة الخدمة بشــكل كامل.

الطبية.
وكميات كبيرة من المســتهلكات
6.6تدميــر جــدران المســتودعات واألبــواب
ّ
ّ
7.7تدميــر  3مولــدات كهربــاء تعمــل علــى الديزل كانت تزود المشــفى بالكهرباء.
8.8تدميــر أجهزة شــبكة االتصال بالنت.

ومكيف التدفئة.
9.9تدميــر شــفاطات التهوية وقســاطل التهويــة
ّ

تعرضــت ألضــرار بســيطة ألنهــا ضمــن
1010قســم العمليــات وقســم االستشــفاء وقســم إقامــة الكــوادر ّ
محصــن.
كهــف صخــري
ّ

النتائج المترتبة على قصف المشفى:

الطبيــة ،وبشــكل أساســي الخدمــات
1.1حرمــان األهالــي فــي المناطــق المجــاورة للمشــفى مــن الخدمــات
ّ
طبيــة كالبوليــة والعظميــة ،إضافــة لعـ ّـدة غــرف
الطبيــة اإلســعافية ،إذ يحتــوي علــى عـ ّـدة اختصاصــات ّ
ّ
ً
ـزود بســيارة
فيهــا أ ّســرة للمرضــى ،وغرفــة للعمليــات الجراحيــة ،وصيدليــة مجانيــة .كمــا أن المشــفى مـ ّ
مجهــزة إلســعاف المرضــى والمصابيــن.
إســعاف
ّ

2.2اضطــرار المرضــى للســفر مســافات بعيــدة ّ
يعرضهــم لألخطــار علــى الطــرق غيــر
لتلقــي العــاجّ ،
ممــا ّ
عــدة مناطــق:
اآلمنــة مــن القصــف ،حيــث يقــوم المشــفى بتخديــم األهالــي الذيــن يأتــون إليــه مــن ّ

أهالــي مدينــة كفرزيتــا ،واللطامنــة ،ولطميــن والهبيــط وخــان شــيخون ومــورك ،وكافــة المــدن والبلــدات

القريبــة مــن المشــفى ســواء أكانــت فــي ريــف حمــاه الشــمالي أم ريــف إدلــب الجنوبــي المجــاورة
لمــكان المشــفى.

توصيات موجهة إلى المجتمع اإلنساني الدولي

تهــدف التوصيــات التاليــة إلــى تلبيــة االحتياجات الرئيســية المبينة أعاله:

ً
طب ًيا.
1.1اإلســراع فــي إعــادة المشــفى إلــى العمل ،بحيــث يصبح
قادرا على تخديــم المنطقة ّ

2.2التشــبيك مــع المنظمــات الدوليــة للضغــط علــى جميــع الجهــات للعمــل علــى خفــض التصعيــد فــي
المنطقــة.

