اخلميس  4كانون األول 2014

مقتل  10من الكوادر الطبية بينهم  ٣سيدات يف شهر تشرين الثاين

أوالً :ملخص التقرير:
بلغ عدد الضحااي الكلي من الكوادر
الطبية  430حىت تشرين الثاين/
2014
حمتوايت التقرير:
خملص تنفيذي
تفاصيل احلوادث
االستنتاجات والتوصيات
شكر وعزاء

تعتمد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان منهجية عالية يف التوثيق عرب الرواايت املباشرة
لناجني أو ألهايل الضحااي ،إضافة إىل عمليات تدقيق وحتليل الصور والفيديوهات وبعض
التسجيالت الطبية ،وابلرغم من ذلك ال ندعي أننا قمنا بتوثيق احلاالت كافة ،وذلك يف ظل
احلظر واملالحقة من قبل النظام وبعض اجملموعات املسلحة األخرى.
لالطالع بشكل تفصيلي حول منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي
نرجو زايرة الرابط.
إن قصف القوات احلكومية بشكل مستمر ومنذ عام  2011للمنشآت الطبية ،والحقاً
استهداف خمتلف أطراف النزاع املسلح للكوادر الطبية بعمليات القتل واالعتقال ،يدل
على سياسة متعمدة هتدف إىل إيقاع املزيد من القتلى ،وزايدة معاانة اجلرحى من املدنيني
واملقاتلني.
يف شهر تشرين الثاين وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 10أشخاص من الكوادر
الطبية توزعوا كالتايل:
أ :القوات احلكومية :قتلت  5أشخاص من الكوادر الطبية توزعوا إىل:
طبيب (قُتل تعذيباً داخل مراكز االحتجاز حيث أتكد أهنم يتعرضون لتعذيب أقسى من غريهم).
إحداهن تعذيباً داخل مراكز االحتجاز).
ممرضتان (قُتلت
ّ
اثنان من طواقم العمل الطيب.
ب :املعارضة املسلحة:
قتلت طبيباً
ج :جهات جمهولة:
قتلت أربعة من طواقم العمل الطيب (بينهم سيدة)
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اثنياً :تفاصيل احلوادث:
أ :القوات احلكومية
دعاء انعسة ،ممرضة ،من أبناء حي الوعر مبدينة محص ،توفيت بتاريخ  /3تشرين الثاين 2014 /جراء قصف القوات احلكومية
صاروخ أرض أرض على العيادة اليت تعمل هبا يف حي الوعر.
مسرية أمحد السهلي ،ممرضة ،من أبناء خميم الريموك مبدينة دمشق ،تبلغ من العمر  53عاماً ،قامت قوات النظام ابعتقاهلا يف
 /11حزيران 2014 /بسبب نشاطها الطيب واإلغاثي ،أخربان أهلها أهنم علموا بوفاهتا حتت التعذيب يف أحد مراكز االحتجاز
بتاريخ  /8تشرين الثاين.2014 /
س.ع ،مسعف ،من كادر مشفى كفر محرة ،تويف بتاريخ  /18تشرين الثاين 2014 /جراء إلقاء الطريان املروحي قنبلة برميلية
على سيارة اإلسعاف اليت كان يستقلها يف منطقة قرب االنكليزي مبحافظة حلب ،مل يتمكن فريق الشبكة السورية حلقوق
اإلنسان من معرفة اسم املسعف حىت حلظة إعداد التقرير.
غالب أبو زنيد ،طبيب ،من أبناء خميم الريموك مبحافظة
دمشق ،فلسطيين اجلنسية ،مت اعتقاله من قبل القوات
احلكومية قبل حنو  16شهراً ،مامتات حتت التعذيب يف
أحد األفرع األمنية بتاريخ  /24تشرين الثاين.2014 /
صالح سليمان عياش ،سائق يف منظومة اإلحياء الطبية -
نقطة زبدين ،من أبناء بلدة زبدين يف حمافظة ريف دمشق،
يبلغ من العمر  33عاماً ،متزوج ولديه طفلة ،تويف بتاريخ
 /27تشرين الثاين 2014 /برصاص القوات احلكومية اليت
استهدفته أثناء حماولتها اقتحام البلدة.
ب :املعارضة املسلحة:
يوسف اليوسف ،طبيب ،من أبناء بلدة قمحانة يف ريف
حمافظة محاة ،يبلغ من العمر  28عاماً ،تويف بتاريخ /27
تشرين الثاين 2014 /جراء استهداف إحدى فصائل
املعارضة املسلحة (ألوية األنصار) لفريق اإلخالء الطيب،
وذلك أثناء االشتباكات احلاصلة يف بلدة الفقيع بريف
حمافظة إدلب.

صالح سليمان عياش

يوسف اليوسف

ج :جهات جمهولة:
إخالص إبراهيم سليمان ،متطوعة يف اهلالل األمحر السوري  -فرع محص ،من أبناء مدينة حسياء يف حمافظة محص ،طالبة
جامعية يف جامعة محص ،توفيت بتاريخ  /7تشرين الثاين 2014 /جراء سقوط قذيفة هاون مبدخل جامعة محص ،مل تتمكن
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان حىت حلظة إعداد التقرير من حتديد اجلهة اليت قامت ابلقصف.
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حممد أمحد عثمان ،متطوع يف اهلالل األمحر السوري  -فرع محص ،من أبناء خميم العائدين يف مدينة محاة ،طالب يف السنة
الرابعة بكلية العلوم جبامعة محص ،تويف بتاريخ  /7تشرين الثاين 2014 /جراء سقوط قذيفة هاون مبدخل جامعة محص ،مل
تتمكن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان حىت حلظة إعداد التقرير من حتديد اجلهة اليت قامت ابلقصف.
إبراهيم علوش ،مسعف ،من أبناء بلدة صوران بريف حمافظة حلب ،تويف بتاريخ  /18تشرين الثاين 2014 /جراء انفجار
عبوة انسفة أثناء مرور سيارة إسعاف اتبعة للمنظومة اإلسعافية على طريق اعزاز – صوران ،مل يتمكن فريق الشبكة السورية
حلقوق اإلنسان من التحقق من اجلهة اليت قامت بتفجري العبوة حىت حلظة إعداد التقرير.
نبيل قطيع ،مسعف ،من أبناء مدينة إدلب ،تويف بتاريخ  /21تشرين الثاين 2014 /جراء تعرض سيارة اإلسعاف اليت كان
يقودها على طريق إدلب -املسطومة إلطالق انر ،مل يتمكن فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من التحقق من اجلهة اليت
قامت إبطالق النار حىت حلظة إعداد التقرير.
اثلثاً :االستنتاجات والتوصيات:
لقد انتهكت احلكومة السورية كل من القانون الدويل اإلنساين والقانون العريف اإلنساين على حنو صارخ ،وبشكل خاص املادة
 3املشرتكة بني اتفاقيات جنيف والقانون الدويل اإلنساين ،وارتكبت بذلك جرائم ترقى ألن تكون جرائم حرب ابستهدافها
الكوادر الطبية واملنشآت العاملة فيها ،كما ارتكبت جرائم ترقى ألن تكون ضد اإلنسانية متمثلة جبرمية القتل.
توصيات:
إىل جملس األمن الدويل:
جيب على جملس األمن الدويل حتمل مسؤولياته القانونية واألخالقية جتاه ما حيصل يف سورية على األقل حبق الكوادر الطبية،
وأن ال يبقى متفرجاً صامتاً وسط شالل الدماء اليومي.
جيب على روسيا والصني الكف عن تقدمي احلماية لنظام ثبت على حنو قاطع قيامه ابرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد
اإلنسانية ،ويتوجب على اجملتمع الدويل يف حال اإلصرار على املوقف الروسي – الصيين ،القيام أبي فعل من شأنه محاية
أرواح الشعب السوري.
شكر وعزاء:
كل الشكر والتقدير ألهايل الضحااي ،وأقرابئهم وأصدقائهم ،وللناشطني احملليني ،الذين لوال مسامهتهم مجيعاً ملا متكنا من إجناز
التقرير على هذا املستوى ،وخالص العزاء ألسر الضحااي.
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