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اعتقال عدد من األطباء و عمال اإلغاثة من قبل القوات الحكومية

الجهة التي قامت بالتوثيق : الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

مع ارتفاع وتيرة الرغبة في القتل و التدمير لدى قوات الحكومة السورية, تواصل أجهزة األمن والمخابرات انتهاكاتها 
لحقوق اإلنسان بمختلف أشكالها بشكل يومي، بما في ذلك اعتقال عمال اإلغاثة و األطباء البارزين وكل تهمتهم التخفيف 

من معاناة الجرحى ومحاولة إنقاذ المصابين والمهجرين جراء القصف المستمر على مختلف المدن السورية .
وتبدي الشبكة السورية لحقوق اإلنسان قلقها البالغ على مصير الطبيب غانم أرسالن وتخشى من تعرضه للتعذيب والمعاملة 
المهينة بعد قيام دورية تابعة لفرع أمن الدولة في مدينة حمص بإعتقاله بطريقة غير مشروعة  وذلك من تاريخ 2012-11-26

الطبيب غانم وليد رسالن من مواليد حمص عام 1957
حائز على اجازة في الطب البشري من جامعة دمشق 1981

حائز على شهادة الماجستير ) الدراسات العليا( في األمراض الجلدية والزهرية جامعة دمشق 1987
حائز على إجازة في الشريعة جامعة دمشق 2000

المدير الطبي لمشفى جمعية البر والخدمات االجتماعية من عام 1994 وحتى 2003 
المدير العام للمشفى منذ عام 2003

دبلوم في ادارة المشافي 2006 من معهد الدراسات اإلدارية 
رئيس تحرير مجلة الجلد الصادرة عن الجمعية العربية السورية لطب الجلد من عام 2007

معيد سابق في المشافي الجامعية التابعة لكلية الطب في جامعة دمشق .

الفرع ذاته في العاصمة دمشق اقتحم منذ عدة أشهر عيادة الطبيب الجراح هيثم سعد الواقعة في منطقة القصاع وحطمت 
محتوياتها ,وهددته من مزاولة أي عمل يساعد به ضحايا القصف وجرحى االشتباكات ,وفي 2012-11-26 اختفى 
الطبيب نتيجة تعرضه لكمين حيث استدرجه عناصر النظام بحجة مداواة جرحى , وكان آخر عهد أسرته به حين غادر 
منزله متوجها إلى العيادة التي لم يصل إليها أبداً , وقد علمت الشبكة السورية من مصادر أن الطبيب موجود في الفرع 

الداخلي الذي يتبع ألأمن الدولة.

هيثم سعد مواليد دمشق 1955 تعود جذوره لقرية برشين – حماة 
حاصل على إجازة في الطب البشري من فرنسا 

أخصائي جراحة عامة 
متزوج وله ثالثة أبناء 

لم يتمكن ذووه من االتصال به أو زيارته 

ورغم أن شهادة الطب التي يحملها محمد موسى هي شهادة في الطب البيطري إال أن ذلك لم يشفع له عند النظام حيث 
أوقفته مجموعة من العناصر في يوم 2012-11-21 وهو في الطريق من منزله قرب المصرف الزراعي في مدينة 
الحفة إلى وظيفته ,موجهين له أبشع األلفاظ والشتائم بحسب شهود عيان ,واحتجزوه دون إبراز أي مذكرة توقيف بحقه 

وتبين من خالل شتائمهم أن تهمته معالجة جرحى الجيش الحر في المنطقة ويذكر أن الطبيب.

محمد رفيق عادل موسى من مواليد 1976 
الالذقية – الحفة 

حائز على إجازة في الطب البيطري – حماة 
متزوج ولديه ثالثة أطفال 

ال يعلن النظام عن مكان احتجازه وال يسمح بزيارته 
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في يوم الثالث عشر من الشهر نفسه 2012-11-13 اعتقلت المخابرات الجوية  الشاب جالل الكبيسي , كونه القائم على 
رعاية النازحين والمهجرين من بيوتهم المدمرة والذين لجأوا إلى مدرسة اإلنشاءات.

والسيد جالل الكبيسي 
من مواليد حمص - اإلنشاءات 

وأحد تجار حمص ومن أعرق عائالتها , تملك أسرته شركة <<سامبا >> لصناعة اآليس كريم 
وتمنع السلطات أي اتصال معه وتتكتم على مكان احتجازه .

وإمعاناً في التضييق على العاملين في مساعدة الناس وإغاثة المتضررين اعتقلت السلطات المهندس طالل اليوسفي من 
منزله الواقع في حي مار تقال في الالذقية دون إبراز أي مذكرة توقيف أو إعالن عن سبب االعتقال أومكانه ,يذكر أن :

المهندس طالل اليوسفي من مواليد الالذقية
معروف بأبو رامي 

أمين جمعية البر والخدمات االجتماعية في مدينة الالذقية 

كما وثقت الشبكة اعتقال أجهزة األمن لعدد آخر من األطباء في الشهر ذاته هم :
الطبيب سامر رومية - يبرود - بريف دمشق 

الطبيبة مي الجندلي - الميدان - دمشق
الطبيب ايهم غزول - دمشق 

واعتقال ثالثة أطباء في الشهر العاشر بينما بلغ عدد معتقلي الشهر التاسع  اثنين وعشرين طبيباً.

تدين الشبكة السورية لحقوق اإلنسان  بشدة  المنظمات الدولية الحكومية والخاصة وتحديدا منظمتي الهالل والصليب 
األحمر باإلضافة لمنظمة أطباء بال حدود وغيرها  لتقاعسهاعن اتخاذ موقف جدي وواضح إزاء اعتقال قوات األمن 
السورية لألطباء وعمال اإلغاثة الذي يعد انتهاكاً ألبسط حقوق اإلنسان، وإذ تعتبر الشبكة هذه اإلجراءات مخالفة للدستور 
السوري النافذ ولكافة إلتزامات وتعهدات الحكومة السورية بإحترام وتعزيز حقوق اإلنسان بموجب االتفاقيات الدولية 
ذات الصلة التي إنضمت إليها وصادقت عليها، فإنها تطالب السلطات المختصة باالفراج الفوري وغير المشروط عن 

كافة األطباء والمسعفين  وتحملها المسؤولية الكاملة عن سالمتهم .


