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3 تشرين األول 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: املقدمة. 

اثنياً: ملخص تنفيذي.
اثلثاً: تفاصيل احلوادث.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.
شكر وعزاء.

مقتل 23 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين يف أيلول 2016
19 منهم على يد النظام السوري والروسي

المقدمة:
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 ندَّعي أننا قمنا بتوثيق احلاالت كافة، وذلك 
يف ظل احلظر واملالحقة من قبل القوات احلكومية وبعض اجملموعات املسلحة األخرى.

توثيق  يف  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  منهجية  على  تفصيلي  بشكل  لالطالع 
الضحااي نرجو زايرة الرابط.

إن قصف القوات احلكومية بشكل مستمر ومنذ عام 2011 للمنشآت الطبية ومراكز 
الدفاع املدين، واستهداف أطراف النزاع املسلح وبشكل خاص القوات احلكومية للكوادر 
الطبية وكوادر الدفاع املدين بعمليات القتل واالعتقال، يدلُّ على سياسة متعمَّدة هتدف 

إىل إيقاع املزيد من القتلى، وزايدة معاانة اجلرحى من املدنيني واملسلَّحني.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
يُعترب  الطبية،  الكوادر  وعلى  الطبية  املراكز  على  الروسية  القوات  هجمات  “إن 
انتهاكاً صارخاً للقانون الدويل اإلنساين، ويرقى إىل جرمية حرب من خالل اهلجوم 
العشوائي ويف كثري من األحيان املتعمد على األعيان املشمولة ابحلماية، لقد تسبب 
كل ذلك يف آالم مضاعفة للجرحى واملصابني، وهو أحد األسباب الرئيسة لتهجري 
الشعب السوري، عرب رسالة واضحة أنه التوجد منطقة آمنة، أو خط أمحر، مبا فيها 

املشايف، عليكم أن هتاجروا مجيعاً أو تـَْفَنوا”.

الملخص التنفيذي:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 23 شخصاً من الكوادر الطبية وكوادر 

الدفاع املدين يف أيلول، توزعوا كالتايل: 
الشيعية  امليليشيات  احمللية،  امليليشيات  األمن،  )اجليش،  القوات احلكومية  ألف: 

األجنبية(: قتلت 5 أشخاص من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين توزعوا إىل:
- صيدالنيان، أحدمها بسبب التعذيب.

- 2 من كوادر الدفاع املدين
- 1 من الكوادر الطبية

حزيران/  هناية  يف  أتسست  اإلنسان،  حلقوق  السورية  الشبكة 
2011 وهي منظمة مستقلة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org
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ابء: القوات الروسية: قتلت 14 شخصاً من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين توزعوا إىل:
- 5 ممرضني

- 6 من كوادر الدفاع املدين
- 1 من متطوعي منظمة اهلالل األمحر

- 2 من الكوادر الطبية

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
  تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: قتل طبيبان أحدمها سيدة

اثء: فصائل املعارضة املسلحة: قتلت اثنان من الكوادر الطبية، توزعوا إىل:
- طبيب.

- متطوعة يف منظمة اهلالل األمحر.

تفاصيل الحوادث:
ألف: القوات احلكومية:

حسن حسني حّنان، أحد عناصر اإلنقاذ يف مركز الدفاع املدين حبي ابب النريب يف 
مدينة حلب، من أبناء مدينة حلب، مواليد عام 1991، حيمل الشهادة االبتدائية، 
متزوج وليس لديه أوالد، تويف يوم الثالاثء 6/ أيلول/ 2016 جراء إلقاء الطريان 

املروحي احلكومي براميل متفجرة عدة على حي الصاحلني مبدينة حلب.

إحسان دااليت، أحد عناصر اإلنقاذ يف مركز الدفاع املدين حبي ابب النريب مبدينة 
حلب، من أبناء مدينة حلب، مواليد عام 1987، حيمل الشهادة اإلعدادية، متزوج 
ولديه 3 أطفال، تويف يوم الثالاثء 6/ أيلول/ 2016 جراء إلقاء الطريان املروحي 

احلكومي براميل متفجرة عدة على حي الصاحلني مبدينة حلب.

حممد قاسم سعيد، صيدالين، من أبناء خميم درعا مبحافظة درعا، فلسطيين سوري، اعتقلته القوات احلكومية يف عام 2012، 
األحد 11/ أيلول/2016  وردتنا معلومات تؤكد وفاته بسبب التعذيب داخل أحد مراكز االحتجاز التابعة للقوات احلكومية. 

رشيد علي السوادي، صيدالين، من أبناء قرية الطابية جزيرة بريف حمافظة دير الزور الشرقي، يبلغ من العمر 35 عاماً، متزوج، 
تويف يوم اإلثنني 19/ أيلول/ 2016 جراء قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ على أحياء مدينة دير الزور اخلاضعة 

لسيطرة تنظيم داعش.

رائد محزة، مسعف، من أبناء بلدة زاكية مبحافظة ريف دمشق، تويف يوم األحد 25/ أيلول/ 2016 جراء إلقاء الطريان 
املروحي احلكومي براميل متفجرة عدة على األراضي الزراعية احمليطة ببلدة زاكية يف الغوطة الغربية مبحافظة ريف دمشق، أثناء 

قيامه إبسعاف جرحى قصف سابق.

صورة تظهر حسن حسني حنان 
وإحسان دااليت

http://www.sn4hr.org
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ابء: القوات الروسية:
إبراهيم أمحد ديوب، أحد عناصر الدفاع املدين، من أبناء مدينة خان شيخون 
بريف حمافظة إدلب اجلنويب، مواليد عام 1987، متزوج ولديه 4 أطفال، 
تويف يوم الثالاثء 6/ أيلول/ 2016 جراء إصابته يف الصدر بشظااي صواريخ 
قصفها طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي على احلي اجلنويب يف مدينة خان 

شيخون، أثناء قيامه إبسعاف جرحى قصف سابق.

عبد احلميد عبد هللا كريوان، أحد عناصر الدفاع املدين، من أبناء مدينة خان 
ولديه  متزوج   ،1982 عام  مواليد  اجلنويب،  إدلب  حمافظة  بريف  شيخون 
طفالن، تويف يوم الثالاثء 6/ أيلول/ 2016 جراء إصابته يف الصدر بشظااي 
صواريخ قصفها طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي على احلي اجلنويب يف 

مدينة خان شيخون، أثناء قيامه إبسعاف جرحى قصف سابق.

عمر سليمان بركات، مدير شعبة اهلالل األمحر السوري يف بلدة أورم الكربى 
عام  مواليد  من  الكربى،  أورم  بلدة  أبناء  من  الغريب،  حلب  حمافظة  بريف 
1974، حيمل الشهادة الثانوية، متزوج ولديه 8 أوالد، تويف يوم اإلثنني 19/ 
الرأس بشظااي صاروخ قصفه طريان اثبت  أيلول/ 2016 جراء إصابته يف 

اجلناح نعتقد أنه روسي على مستودع اهلالل األمحر يف بلدة أورم الكربى.

حممد نور احلمادي، ممرض، من أبناء قرية العوسجلي قرب مدينة منبج بريف 
حمافظة حلب الشرقي، مواليد عام 1974، حاصل على إجازة يف التمريض، 
متزوج ولديه 5 أطفال، تويف يوم السبت 24/ أيلول/ 2016 مع زوجته 
وأطفاله اخلمسة جراء قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ 

حي طريق الباب مبدينة حلب.

حمافظة  بريف  املضيق  قلعة  مدينة  أبناء  من  ممرض،  اليوسف،  أمحد  حممد 
محاة، يعمل مع منظومة اإلسعاف التابعة الحتاد منظمات اإلغاثة والرعاية 
الطبية ))UOSSM، متزوج ولديه رضيعة، تويف يوم األربعاء 21/ أيلول/ 
2016 نتيجة إصابته بشظية يف الرأس مع حروق يف اجلسد وكدمات على 
بلدة  أنه روسي ابلصواريخ  نعتقد  اجلناح  الصدر جراء قصف طريان اثبت 
خان طومان بريف حمافظة حلب، أثناء قيامه إبسعاف جرحى قصف سابق.

حممد عبد املعني عبد هللا، ممرض، من أبناء بلدة احلماميات بريف حمافظة محاة، يعمل مع منظومة اإلسعاف التابعة الحتاد 
منظمات اإلغاثة والرعاية الطبية ))UOSSM، متزوج ولديه طفلة، تويف يوم األربعاء 21/ أيلول/ 2016 إثر برت ساقيه 
على مستوى الفخذ، إضافة إىل إصابة جسده حبروق جراء قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ بلدة خان 

طومان بريف حمافظة حلب، أثناء قيامه إبسعاف جرحى قصف سابق.

محمد نور الحامدي

عمر سليامن بركات

إبراهيم أحمد ديوب
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https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPd2FfSUhvRVgtaEE/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPaDFQVE45TF9QZzQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPNWtzdk5UM3JVeG8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPaU9NdmF4TkNLdE0
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWm53emtZV25tYlU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWm53emtZV25tYlU
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPV1k4VDU2Y1BNekE/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPU2MwWnhxc2RVdms/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYTZuQmMyXzZ0bGM/view


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 4

حممد اخللف، ممرض، من أبناء بلدة احلماميات بريف حمافظة محاة، يعمل مع منظومة اإلسعاف التابعة الحتاد منظمات اإلغاثة 
والرعاية الطبية ))UOSSM، متزوج ولديه طفل، تويف يوم األربعاء 21/ أيلول/ 2016 نتيجة إصابته بشظية يف الرأس مع 
حروق يف اجلسد وكدمات على الصدر جراء قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ بلدة خان طومان بريف 

حمافظة حلب، أثناء قيامه إبسعاف جرحى قصف سابق.

أمحد عبد هللا حاج أمحد، سائق سيارة إسعاف، من أبناء حمافظة حلب، يعمل مع منظومة اإلسعاف التابعة الحتاد منظمات 
اإلغاثة والرعاية الطبية ))UOSSM، متزوج ولديه رضيعة، تويف يوم األربعاء 21/ أيلول/ 2016 إثر برت يف قدمه اليمىن 
وإصابة جسده حبروق جراء قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ بلدة خان طومان بريف حمافظة حلب، 

أثناء قيامه إبسعاف جرحى قصف سابق.

بشار وحيد السعيد، سائق سيارة إسعاف، من أبناء منطقة احلولة بريف حمافظة محص، يعمل مع منظومة اإلسعاف التابعة 
الحتاد منظمات اإلغاثة والرعاية الطبية ))UOSSM، متزوج ولديه 5 أطفال، تويف يوم األربعاء 21/ أيلول/ 2016 إثر 
برت ساقه اليمىن وإصابة جسده حبروق جراء قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ بلدة خان طومان بريف 

حمافظة حلب، أثناء قيامه إبسعاف جرحى قصف سابق.

عثمان خالد الرزوق، ممرض، من أبناء بلدة تلمنس بريف حمافظة إدلب، مواليد عام 1993، طالب يف السنة األوىل بكلية 
أنه روسي  نعتقد  اجلناج  2016 جراء قصف طريان اثبت  أيلول/   /21 األربعاء  يوم  تويف  متزوج،  معلم صف،  الرتبية - 

ابلصواريخ بلدة خان طومان بريف حمافظة حلب.

خالد أمحد النعمة، أحد عناصر الدفاع املدين يف مدينة الباب بريف حمافظة حلب، تويف يوم اجلمعة 23/ أيلول/ 2016 جراء 
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ حميط السوق املسقوف يف مدينة الباب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش.

http://www.sn4hr.org
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انصر قبالوي، أحد عناصر الدفاع املدين يف مدينة الباب بريف 
جراء   2016 أيلول/   /28 األربعاء  يوم  تويف  حلب،  حمافظة 
قرية  ابلصواريخ  روسي  أنه  نعتقد  اجلناح  اثبت  طريان  قصف 

البويهيج بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش.

علي حجار، أحد عناصر الدفاع املدين يف مدينة الباب بريف 
جراء   2016 أيلول/   /28 األربعاء  يوم  تويف  حلب،  حمافظة 
قرية  ابلصواريخ  روسي  أنه  نعتقد  اجلناح  اثبت  طريان  قصف 

البويهيج بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش.

فيصل احلاج أمحد، أحد عناصر الدفاع املدين يف مدينة الباب بريف حمافظة حلب، تويف يوم األربعاء 28/ أيلول/ 2016 
جراء قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ قرية البويهيج بريف حمافظة حلب اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش.

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش:

مىن السامل، طبيبة أسنان، من أبناء مدينة منبج بريف حمافظة حلب الشرقي، مواليد عام 1981، متزوجة ولديها طفل، توفيت يوم 
الثالاثء 9/ آب/ 2016 مع زوجها وطفلتها جراء انفجار لغم أرضي زرعه تنظيم داعش يف حميط حمطة العجالين للمحروقات 
جنوب مدينة منبج، قبل انسحابه من املدينة وسيطرة قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب 

العمال الكردستاين( عليها، يوم اخلميس 1/ أيلول/ 2016 متكنا من التواصل مع انشطي املنطقة الذين أكدوا لنا احلادثة.

زبري حممود كرو، طبيب أخصائي يف التشخيص الشعاعي، من أبناء مدينة 
عامودا بريف حمافظة احلسكة الشمايل، مواليد 1954، متزوج ولديه 3 أبناء 
ذكور، تويف يوم اإلثنني 5/ أيلول/ 2016 جراء تفجري تنظيم داعش سرتة 
مفخخة )وفق بيان تبىن من خالله تنظيم داعش عملية التفجري( استهدفت 
حاجزاً لقوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس حزب االحتاد الدميقراطي - فرع 

حزب العمال الكردستاين( قرب دوار مرشو وسط مدينة احلسكة.

اثء: فصائل املعارضة املسلحة:
احلميدية مبدينة  أبناء حي  اجلميان، طبيب جراحة عامة، من  شاهد رشيد 
دير الزور، من مواليد عام 1972، يعمل طبيباً جراحاً يف أحد مشايف حي 
الشيخ مقصود مبدينة حلب، متزوج ولديه طفل، تويف يوم األربعاء 7/ أيلول/ 
2016 جراء سقوط عدة قذائف صاروخية حملية الصنع على حي الشيخ 
مقصود، الذي تتمركز فيه قوات وآليات عسكرية اتبعة لقوات اإلدارة الذاتية 
)بشكل رئيس حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(، 
مصدرها مدفعية متمركزة يف حي املشهد، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة 
املسلحة، تسببت إحدى الشظااي اليت أصابته يف صدره بنزيف أدى إىل بوفاته.

صورة تظهر جثمان علي وزميله انصر قبالوي
الذي تويف معه

زبري محمود كرو

شاهد رشيد الجميان
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https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdmFhT3dqMUxzejA
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZ212UHZZdXAtbkE/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWWtuWVNmTWdUT0U
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZ212UHZZdXAtbkE/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPQWl5cEkwTS15Mjg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPY19QNTBzWHVLcFk
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUHVZdlIzbmJXX1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUHVZdlIzbmJXX1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVl9mY1dwNzJrMmc/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPX196MFZhdUVIVUk/view
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انداي سليمان جريدة، متطوعة يف اهلالل األمحر السوري، من أبناء مدينة جرماان مبحافظة ريف دمشق، مواليد عام 1982، 
تعمل يف فريق الدعم النفسي االجتماعي يف فرع القنيطرة، توفيت يوم اجلمعة 16/ أيلول/ 2016 جراء سقوط عدة قذائف 
هاون على بلدة خان أرنبة بريف حمافظة القنيطرة، مصدرها مدفعية متمركزة يف بلدة جباات اخلشب اخلاضعة لسيطرة فصائل 

املعارضة املسلحة.

الستنتاجات والتوصيات:
لقد انتهكت احلكومة السورية كاًل من القانونني الدويل اإلنساين والعريف اإلنساين على حنو صارخ، وبشكل خاص املادة 3 
ترقى ألن تكون جرائم حرب ابستهدافها  بذلك جرائم  اإلنساين، وارتكبت  الدويل  والقانون  اتفاقيات جنيف  املشرتكة بني 
الكوادر الطبية واملنشآت العاملة فيها، كما ارتكبت احلكومة السورية جرائم ترقى ألن تكون ضد اإلنسانية متمثلة جبرمية القتل.
كما مارست القوات الروسية وتنظيم داعش وفصائل املعارضة املسلحة أفعااًل ترقى ألن تكون جرائم حرب عرب عمليات القتل 

خارج نطاق القانون.

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.

قيامه ابرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد  قاطع  على حنو  ثبت  لنظام  احلماية  تقدمي  الكف عن  والصني  روسيا  على  جيب 
اإلنسانية، ويتوجب على اجملتمع الدويل يف حال اإلصرار على املوقف الروسي - الصيين القيام أبي فعل من شأنه محاية أرواح 

الشعب السوري.

املنظمات الطبية حول العامل:             
هناك عجز كبري يف الكوادر الطبية يف سوراي بسبب عمليات القتل املستمرة، جيب على األطباء السوريني أواًل تعويض النقص 
احلاد احلاصل داخل سوراي، كما جيب على املنظمات العاملية إرسال متطوعني للعمل يف املناطق الغري خطرة حيث يتم إسعاف 

املرضى إليها، وقد سجلنا وفاة كثري من املرضى بسبب العجز يف الكوادر الطبية.

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.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdXRUTWFvLWM1ekU

