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دراسة حالة: سراقب

استھدافقبیلطبیةمنشآتاستھدفتھجماتأربعوقوعُوّثق،2018فبرایر/شباطمنللرابعالموافقاألسبوعخالل
ھذه الھجمات مراكز طبیة قریبة من مدینة سراقب وعلىاسُتخدمت فیھ أسلحة كیماویة على مدینة سراقب. استھدفت

فيإلیھاوالوصولالطبیةالرعایةتوافرمنالحدفيالھجماتھذهتسّببت.M5السریعدمشق–حلبالطریقامتداد
الجویة. من خالل تحلیل ھذه الھجمات؛ لوحظحال وقوع أي إصابات في صفوف المدنیین جراء أي ھجوم بالضربات

الحاجة الُملّحة للرعایة الصحیة المتخصصة لضحایا التسمماستخدام ھذا النمط من االستھداف بشكل خاص نظًرا إلى
الكیماوي والتي توّفرھا ھذه المنشآت الطبیة.

الكیماویةباألسلحةالھجومفبرایر:4
عبوتین/برمیلینعنیقلالماباستخدامالكیماویةباألسلحةھجوماًالسوریةالحكومةشنتشباط،فبرایر/4في

حظرمكتبعنصادرتقریروبحسبالواردة.لإلحصائیاتوفًقاالھجومنتیجةمدنًیا12أُصیبالكلور.غازتحمالن
من قبلإلى منشأة طبیة قریبة. كما كشفت الشھادات التي ُجمعتاألسلحة الكیمیائیة عن ھذه الحادثة، ُنقل ضحایا الھجوم

منإلى "المراكز الطبیة المجاورة لمدینة سراقب، ألن العدیدمنظمة سوریون من أجل الحقیقة والعدالة أن الضحایا ُنقلوا
من قبل النظام وحلفائھ".مشافي المدینة خرجت عن الخدمة مؤخًرا بسبب استھدافھا
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https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/S_series/2018/en/s-1626-2018_e_.pdf


األولالمشفىعلىالھجومفبرایر:4

في نفس الیوم الذي وقع فیھ الھجوم الكیماوي  قصفت القوات الروسیة مشفى معرة النعمان الوطني ، في مدینة معرة
اسُتھدفقدالمشفىأنإلىوبالنظرمباشراً،استھدافاًالھجومكانجویة.بضربةسراقب،مدینةجنوبكلم25النعمان

المنشأة الطبیة على أنھا من المنشآت المستھَدفة بشكلسابًقا ست مرات على األقل؛ فقد حدد األرشیف السوري ھذه
خصائصتشیرمباشرًة.الحیويM5السریعالطریقعلىاستراتیجيمكانفيالوطنيالنعمانمعرةمشفىیقعمتعمد.

في نفس الیوم الذي وقع فیھ ھجوم قریب باستخدام األسلحةالھجوم ھذه إلى تعّمد محتمل لمھاجمة المنشآت الطبیة
الكیماویة.

.2018شباطفبرایر/شھرمن4الـفيالروسیةالقواتقبلمناستھدافھبعدالداخلمنالوطنيالنعمانمعرةلمشفىصورة

الثانيالمشفىعلىالھجومفبرایر:5
5بعدعلى-الواقعالصحيمردیختلمركزتعرضشباط،/فبرایر5فيسراقب،مدینةعلىالھجوممنیومبعد

السوریة. على غرار مشفى معرة النعمان الوطني، یقعكیلومترات جنوب مدینة سراقب - لھجوم من قبل قوات الحكومة
مباشرة.M5السریعالطریقعلىمردیختلفيالصحيالمركز

الثالثالمشفىعلىالھجومفبرایر:5
سراقبمدینةجنوبكیلومتًرا35-كفرنبلمدینةفيأورینتمشفىالروسیةالقواتقصفتأیًضا،شباط/فبرایر5في

أیضاً من بین المنشآت الطبیة التي تتعرض لالستھداف- بضربة جویة. قام األرشیف السوري بتحدید مشفى أورینت
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https://youtu.be/cUktCGrQYmU


علىمزدوجةضربةواستھدافمباشرة،استھدافاتذلكفيبماسابقةھجمات6بـمتعمدبشكلاستھدافھتمحیثعمًدا،
فبرایر.شباط/5فيالمشفى

الرابعالمشفىعلىالھجومفبرایر:8
مشفىالروسیةالقوات-قصفتسراقبمدینةجنوبكلم50-شیخونخانمدینةوفيفبرایر،/شباط8وفيوأخیراً،
مباشرة.M5السریعالطریقامتدادعلىوالواقعینالمجاور،المدنيالدفاعومركزالرحمة

الكیماویة على أحد المواقع القریبة.الروسیة بضربات جویة، وذلك  بعد أیام من ھجوم باألسلحةمن الداخل بعد استھدافھ من قبل القواتلمشفى الرحمةصورة

تعّرضت الستھدافات مباشرة ومتكررة، حدد األرشیف السوريبعد تحلیل نمط الھجوم على ھذه المنشأة الطبیة والتي
مشفى الرحمة ومركز الدفاع المدني مباشرة على الطریقمشفى الرحمة من بین المنشآت المستھدفة بشكل متعمد. یقع

.M5السریع
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https://www.youtube.com/watch?v=8w7hU0yP8W8

