
 
 
 

 آخرین بجروح في ھجوم على مشفى الشفاء بعفرین 11مقتل عاملین وإصابة 
 

مساء الیوم بالتوقیت المحلي لسوریا، تم استھداف  7:15في حوالي الساعة  - 2021حزیران / یونیو  12واشنطن، 
ر سوریا، بشكٍل مباش –الشفاء المدعوم من الجمعیة الطبیة السوریة األمریكیة (سامز)، والواقع في عفرین مشفى 

شخًصا. من بینھم وبكل أسف اثنتان من  13بصاروخین اثنین. تشیر التقاریر األولیة من المیدان إلى مقتل حوالي 
ب أحد عشرعامالً بجروح، من بینھم قابلة نسائیة في العامالت بالمشفى، واثنان من سائقي سیارات اإلسعاف. كما أصی

 حالٍة حرجة.
 

أصاب الصاروخ األول قسم الطوارئ، بینما أصاب الصاروخ الثاني غرفة المخاض في قسم التولید. وقد تم تدمیر 
خالء وإالقسمین بشكل كامل، بینما تعرض قسم العیادات الخارجیة إلى دمار واسع. تم إخراج المستشفى من الخدمة 

 6:10المرضى إلى المرافق الصحیة القریبة. وقد جاء االستھداف تالیاً لضربة صاروخیة أولى حصلت في الساعة 
 متر من المشفى. 100مساًء بالتوقیت المحلي على مسافة 

 
ما في ذلك ألف خدمة طبیة شھریًا، ب 15یعد مشفى الشفاء من أكبر المنشآت الطبیة في شمال سوریا، إذ یقدم ما معدلھ 

عملیة جراحیة في مختلف االختصاصات. لقد تمت مشاركة إحداثیات المستشفى مع آلیة  250عملیة تولید، و 350
. یتم دعم 2019التحیید اإلنسانیة التي تقودھا األمم المتحدة، كما أن المشفى قد استھدفت سابقًا في أیلول / أكتوبر 

ة للتنمیة الدولیة؛ ومكتب وزارة الخارجیة األمریكیة للدیمقراطیة وحقوق المشفى حالیًا بتمویل من الوكالة األمریكی
اإلنسان والعمل. وصندوق التمویل اإلنساني لسوریا عبر الحدود المدار من قبل مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة التابع 

 SCHF.لألمم المتحدة
 

"لقد روعتنا تلك الھجمات المستمرة على الحادثة:  رئیس الجمعیة الطبیة السوریة األمریكیة د. مفضل حمادة علق على
مرافق الرعایة الصحیة. ال یزال المدنیون والعاملون الصحیون األبریاء یدفعون ثمنًا باھظًا في ھذا الصراع. كیف 
 ینبغي ألي منا أن یقبل عالمًا یؤدي فیھ مجرد الذھاب إلى المستشفى لتولید مولودك الجدید إلى تعریض حیاتك لخطر

"المجتمع الدولي ملزم بموجب القانون الدولي بالتحقیق في ھذه الھجمات المریعة ومحاسبة لیكمل قائالً:  داھم؟ "
 الجناة".

 
تدین الجمعیة الطبیة السوریة األمریكیة بأشد العبارات ھجوم الیوم على مشفى الشفاء وتدعو إلى إجراء تحقیق فوري 

بصدده، وتطالب جمیع أطراف النزاع بااللتزام بالقانون الدولي اإلنساني والحفاظ على حیادیة مرافق الرعایة 
المدعوم بدوره من سامز، وحتى اللحظة لم یتم  ھجوم آذار /مارس على مشفى األتاربالصحیة. یأتي ھذا الھجوم بعد 

إجراء أي تحقیق. ال یمكن السماح باستمرار الھجمات على المستشفیات دون عقاب. تطالب الجمعیة الطبیة السوریة 
األمریكیة مجلس األمن الدولي بعقد جلسة خاصة لمناقشة الھجمات المستمرة على المشافي في سوریا، واعتماد حلوٍل 

 لمحاسبة الجناة، وإیقاف أیة ھجماٍت مستقبلیة.حقیقیٍة 
 
	


