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أوالً: ملخص التقرير: 
الروايات  عبر  التوثيق  في  عالية  منهجية  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  تعتمد 
المباشرة مع ناجين أو مع أهالي الضحايا، إضافة إلى عمليات تدقيق وتحليل الصور 
والفيديوهات وبعض التسجيالت الطبية، وبالرغم من ذلك ال ندعي أننا قمنا بتوثيق 
كافة الحاالت، وذلك في ظل الحظر والمالحقة من قبل النظام وبعض المجموعات 

المسلحة األخرى.

توثيق  السورية لحقوق اإلنسان في  الشبكة  لالطالع بشكل تفصيلي حول منهجية 
الضحايا نرجو زيارة الرابط.

الطبية،  للمنشآت   2011 عام  ومنذ  مستمر  بشكل  الحكومية  القوات  قصف  إن 
واستهداف الكوادر الطبية بعمليات القتل واالعتقال، يدل على سياسة متعمدة تهدف 

إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمقاتلين.

في شهر تشرين األول وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 20 شخصاً من 
الكوادر الطبية قتلوا جمعياً من قبل القوات الحكومية، من بينهم امرأة، واثنان منهم 

ماتوا بسبب التعذيب، وهم يتوزعوا على النحو التالي: 
 4 أطباء )بينهم طبيب قُتل بسبب التعذيب داخل مراكز االحتجاز( 	 
 3 صيادلة	 
 طبيب أسنان )قُتل بسبب التعذيب داخل مراكز االحتجاز(	 
 4 ممرضين )بينهم سيدة(	 
 8 أشخاص من طواقم العمل الطبي 	 

التقرير: محتويات 

تنفيذي مخلص 

احلوادث تفاصيل 

والتوصيات االستنتاجات 

شكر وعزاء

مقتل 20 من الكوادر الطبية بينهم سيدة خالل شهر تشرين األول
بلغ عدد الضحايا الكلي من الكوادر الطبية 420 لغاية نهاية شهر تشرين األول  2014

الثالثاء 4 تشرين الثاني 2014
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ثانياً: تفاصيل الحوادث:
 - محمد قصي حمورية، فني تخدير، من أبناء مدينة عربين بمحافظة ريف دمشق، من الكادر الطبي لمشفى السالم الجراحي، توفي 
بتاريخ 1/ تشرين األول/ 2014 برصاص قناص أثناء قيامه بإسعاف جرحى قوات المعارضة المسلحة على جبهة فرع المخابرات 

الجوية، وذلك في المشفى الميداني التابع لمشفى السالم.

- وائل اليوسف، طبيب، من أبناء محافظة دير الزور، من الكادر الطبي في مشفى 
الصاخور الميداني ومنظومة اإلسعاف في مساكن هنانو، قتل بتاريخ 1/ تشرين 
أثناء قيامه بإسعاف  لقذيفة مدفعية  القوات الحكومية  األول/ 2014 جراء قصف 

الجرحى في حي الحيدرية بمدينة حلب.

ضمن  يعمل  حلب،  محافظة  أبناء  من  إسعاف،  سيارة  سائق  درويش،  عدنان   
بتاريخ 1/  قتل  العمر 28 عاماً، متزوج،  يبلغ من  لمدينة حلب،  الطبي  المجلس 
تشرين األول/ 2014 جراء سقوط قذيفة مدفعية أثناء قيامه بإسعاف الجرحى في 

حي الحيدرية بمدينة حلب.

محمد حسان طه األطرش، طبيب أسنان، من أبناء بلدة كناكر بريف دمشق، يبلغ 
الثاني/ 2013  أبناء، بتاريخ 15/ تشرين  من العمر 64 عاماً، متزوج ولديه 5 
قامت قوات األمن باعتقاله، علم أهله بخبر وفاته في فرع األمن الجوي بتاريخ 2/ 

تشرين األول/ 2014 دون أن يتم تسليمهم جثمانه.

أبو علي الضخم )تم التحفظ على االسم بناء على طلب األهل لدواع أمنية(، مسعف، 
من أبناء مدينة حلب، يعمل ضمن منظومة اإلسعاف التابعة للمجلس الطبي لمدينة 
األول/ 2014 جراء  تشرين   /2 بتاريخ  توفي  عاماً،  العمر 27  من  يبلغ  حلب، 
حي  في  الجرحى  بإسعاف  قيامه  أثناء  مدفعية  بقذيفة  السابق  اليوم  في  إصابته 

الحيدرية بمدينة حلب.

محمد قيسون، ممرض، من أبناء مدينة تلبيسة بمحافظة حمص، من الكادر التمريضي بمشفى تلبيسة المركزي، توفي بتاريخ 3/ 
تشرين األول/ 2014 جراء إلقاء الطيران المروحي قنبلة برميلية على مدينة تلبيسة.

خالد حسين حج علي، مسعف ميداني، من أبناء حي الميسر بمدينة حلب، يبلغ من العمر 21 عاماً، توفي بتاريخ 4/ تشرين األول/ 
2014 جراء إطالق القوات الحكومية الرصاص عليه أثناء قيامه بسحب أحد جرحى كتائب المعارضة المسلحة على جبهة عزيزة.

سليم علي، ممرض، من أبناء حي صالح الدين بمدينة حلب، يبلغ من العمر 24 عاماً، توفي بتاريخ 4/ تشرين األول/ 2014 جراء 
قصف القوات الحكومية مخيم حندرات أثناء قيامه بإسعاف الجرحى.

 
محمد عمر وهيبي، فني تخدير، من أبناء مدينة تل رفعت بمحافظة حلب، من الكادر الطبي بمشفى هنانو الميداني، يبلغ من العمر 

22 عاماً، توفي بتاريخ 8/ تشرين األول/ 2014 نتيجة قصف القوات الحكومية حي الصالحين بقذائف مدفعية.

https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuNk5oaEdQWC0zMlk/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/open?id=0B5pudHajcbMuVm9HYVI1UjdxMlE&authuser=1 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuUnBJNjd0eXlnU00/view?usp=sharing 
http://youtu.be/VgwLRxu7VaM 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuWlRiNWNGZjltcjg/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuVEc4U2xDblJFSmM/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/open?id=0B5pudHajcbMuVDk4Z19pOWJjcUE&authuser=1 


   www.sn4hr.org                                                                                                                  info@sn4hr.org

3

عمار عبود، ممرض، من أبناء مدينة دير حافر بمحافظة حلب، من فريق جمعية إعانة المرضى الدولية، يبلغ من العمر 22 عاماً، 
قتل بتاريخ 8/ تشرين األول/ 2014 أثناء قيامه بإسعاف جرحى إحدى كتائب المعارضة المسلحة على جبهة العدنانية في ريف 

مدينة السفيرة بمحافظة حلب.
 

هبة وليد الشيخ حسن، ممرضة، من أبناء مدينة عربين في محافظة ريف دمشق، تبلغ من العمر 18 عاماً، توفيت بتاريخ 9/ تشرين 
األول/ 2014 جراء قصف الطيران الحربي لسوق المدينة.

بديع محمد بكور، صيدالني، من أبناء بلدة تلمنس بمحافظة ادلب، لقي حتفه بتاريخ 10/ تشرين األول/ 2014 متأثراً بجراحه التي 
أصيب بها جراء غارة للطيران الحربي على البلدة.

محمد عبد الكريم الحسون، مخبري، من أبناء مدينة كفر زيتا بمحافظة حماة، من الكادر الطبي لمشفى كفر زيتا التخصصي، توفي 
بتاريخ 11/ تشرين األول/ 2014 جراء إلقاء الطيران المروحي قنبلة برميلية على المدينة.

بتاريخ 15/ تشرين األول/ 2014 قامت قوات النظام الموجودة في فرع المخابرات الجوية باستهداف سيارة إسعاف تابعة لمنظمة 
)إنقاذ( على طريق الكاستيلو بصاروخ حراري، ما أدى إلى وفاة محمد ماجد بهاء بري، طبيب، من أبناء محافظة حلب، متزوج، 

لديه طفلتان.

أحمد عبد اإلله الصفر، صيدالني، من أبناء بلدة خان السبل بمحافظة إدلب، من كادر فريق اإلسعاف في البلدة، توفي بتاريخ 17/ 
تشرين األول/ 2014 جراء غارة للطيران الحربي الحكومي على البلدة.

فؤاد محمد موسى الحمد الزعبي )الدبوس(، صيدالني، من أبناء بلدة الطيبة بمحافظة درعا، من الكادر العامل في المشفى الميداني 
للبلدة، توفي بتاريخ 18/ تشرين األول/ 2014 جراء القصف المدفعي للقوات الحكومية على البلدة.

الوطني  الشهيد عماد  العامل ضمن فريق  الكادر  إدلب، من  أبناء مدينة سراقب بمحافظة  الشيخ خالد، مسعف، من  محمود علي 
)إسعاف سراقب(، قتل بتاريخ 21/ تشرين األول/ 2014 جراء غارة للمقاتالت الحربية على مدينة سراقب.

 فايز الكسم، طبيب، من أبناء محافظة حمص، بتاريخ 27/ أيار/ 2013 تم اختطافه من قبل جهة مجهولة، تأكد أهله بتاريخ 21/ 
تشرين األول/ 2014 من خبر وفاته تحت التعذيب في أحد األفرع األمنية.

أحمد عطا رشواني، مسعف، من أبناء قرية البشيرية بمحافظة ادلب، توفي بتاريخ 28/تشرين األول/2014 جراء القصف المدفعي 
من قبل قوات النظام السوري على القرية أثناء قيامه بإسعاف الجرحى.

سامي علي محمود العلي، طبيب، من أبناء مدينة منبج بمحافظة حلب، يعمل على جبهات القتال، من أجل عالج المصابين المقاتلين 
في فصائل المعارضة المسلحة، توفي بتاريخ 28/ تشرين األول/ 2014 أثناء االشتباكات بين إحدى فصائل الثوار المقاتلين من 

جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، وذلك عند جبهة مبنى المخابرات الجوية بحلب.

https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuQXhaTGJsWmt5NnM/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuNG0tYTJqbVVJYmc/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuN3htWHBQdTh5Z2c/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMueVFCX2FmQkQ2SWs/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuQklPYUNXci1OS3c/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuMTk4aEx2Z2o5b1U/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuRWQ2Nm5Wa1JsaE0/view?usp=sharing 
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ثالثاً: االستنتاجات والتوصيات:
لقد انتهكت الحكومة السورية كل من القانون الدولي اإلنساني والقانون العرفي اإلنساني على نحو صارخ، وبشكل خاص المادة 
3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف والقانون الدولي اإلنساني، وارتكبت بذلك جرائم ترقى ألن تكون جرائم حرب باستهدافها الكوادر 

الطبية والمنشآت العاملة فيها، كما ارتكبت جرائم ترقى ألن تكون ضد اإلنسانية متمثلة بجريمة القتل.

توصيات:
إلى مجلس األمن الدولي:

يجب على مجلس األمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية واألخالقية تجاه ما يحصل في سورية على األقل بحق الكوادر الطبية، 
وأن ال يبقى متفرجاً صامتاً وسط شالل الدماء اليومي.

يجب على روسيا والصين الكف عن تقديم الحماية لنظام ثبت على نحو قاطع قيامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، 
ويتوجب على المجتمع الدولي في حال اإلصرار على الموقف الروسي _ الصيني القيام بأي فعل من شأنه حماية أرواح الشعب 

السوري.

شكر وعزاء:
كل الشكر والتقدير ألهالي الضحايا، وأقربائهم وأصدقائهم، وللناشطين المحليين، الذين لوال مساهمتهم جميعاً لما تمكنا من إنجاز 

التقرير على هذا المستوى، وخالص العزاء ألسر الضحايا.


	Button 45: 
	Button 49: 


