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ضحايا الكوادر الطبية خالل شهر حزيران لعام 2014

الجهة التي قامت بالتوثيق : الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

مقتل 19 من الكوادر الطبية بينهم 6 أطباء و صيدالنيان
في نهاية شهر حزيران بلغ عدد القتلى من الكوادر الطبية 357 

أوال : ملخص التقرير : 
وثق فريق الشبكة السورية لحقوق االنسان مقتل 19 شخصا من الكوادر الطبية يتوزعون كالتالي : 

القوات الحكومية : 18 منهم قتلتهم القوات الحكومية بينهم  5 أطباء )بينهم طبيبان قتال تعذيباً حتى الموت في السجون( 
ومن بينهم أيضا وصيدالنيان إحداهما امرأة ,إضافة إلى 11 شخصاً من طواقم العمل الطبي بينهم امرأتان .

المجموعات المسلحة : سجل مقتل طبيب على يد مجموعة مسلحة لم تحدد هويتها. 

ثانيا : المقدمة :
بعد دخول الثورة السورية عامها الرابع ، ما يزال االطباء والعاملون في المجال الطبي في مرمى نيران وعنف اطراف 
المرتكية في  القوات الحكومية تحظى بحصة االسد فيما يخص االنتهاكات والجرائم  النزاع المسلح في سوريا وماتزال 
هذا القطاع ، فلم تتوقف القوات الحكومية لغاية يومنا هذا عن استهداف المشافي والمراكز الصحية والصيدليات وعربات 
اإلسعاف التي تقع في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، اضافة الى استهداف االطباء وغيرهم من الفاعلين 
تقديمهم  بتهمة  والتضييق،  والخطف  واالعتقال  السجون  في  الموت  حتى  التعذيب  او  المباشر  بالقتل  الطبي  المجال  في 

الخدمات الطبية ألشخاص او جهات تعارض الحكومة السورية. 

ثالثا : التفاصيل :
ألف : ضحايا الكوادر الطبية على يد القوات الحكومية : 

1. نوال يوسف اليوسف، متطوعة بمنظمة الهالل األحمر العربي السوري وتعمل في مكتب رعاية الطفل في مدينة 
الرستن بمحافظة حمص، وهي من أهالي مدينة مورك بريف محافظة حماة، تبلغ من العمر 43 عاماً، قضت بتاريخ 

3 / حزيران / 2014 جراء غارة لطيران الميغ على مدينة الرستن استهدف مقر عملها.
2. خلدون الوادي، طبيب مختص بطب الطوارئ ومدير مستوصف امية الطبي في بلدة زبدين بريف دمشق، من أهالي 
بلدة الحارة بمحافظة درعا، متزوج من السيدة منى عدنان الوادي، الطالبة الجامعية المعتقلة لدى النظام منذ عام ونصف، 

قضى بتاريخ 3 / حزيران / 2014 جراء استهداف الطيران الحربي لمستوصف امية في البلدة.
3. باسم عميش، طبيب معالج فيزيائي من الكادر الطبي لمستوصف أمية، من أهالي حي جوبر بمدينة دمشق، قضى في 

الغارة الجوية التي استهدفت مستوصف أمية بتاريخ 3 / حزيران / 2014.
4. حسن قزموز، ممرض من الفريق الطبي لمستوصف امية، من أهالي بلدة زبدين بمحافظة ريف دمشق، قضى في الغارة 

الجوية التي استهدفت مستوصف أمية بتاريخ 3 / حزيران / 2014.
5. برهان النمر، ممرض من الفريق الطبي لمستوصف امية، من أهالي بلدة زبدين بمحافظة ريف دمشق، قضى في الغارة 

الجوية التي استهدفت مستوصف أمية بتاريخ 3 / حزيران / 2014.
6. محمد الشبلخ، ممرض من الفريق الطبي لمستوصف امية، من أهالي بلدة زبدين بمحافظة ريف دمشق، قضى في الغارة 

الجوية التي استهدفت مستوصف أمية بتاريخ 3 / حزيران / 2014.

الجمعة 4 تموز 2014

https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMudVhLamYxZHhQcWM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuWjl1eWRkTzBVMmM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuUUQtSXpIUVVrWTg/edit?usp=sharing
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7. محمد عماد سليلو، سائق لسيارة اإلسعاف في مستوصف امية، من أهالي مدينة حرستا بمحافظة ريف دمشق، قضى في 
الغارة الجوية التي استهدفت مستوصف أمية بتاريخ 3 / حزيران / 2014.

8. معاذ األصفر، سائق لسيارة اإلسعاف في مستوصف امية ، من أهالي بلدة بيت سوى بمحافظة ريف دمشق، قضى جراء 
الغارة الجوية التي استهدفت مستوصف أمية بتاريخ 3 / حزيران / 2014.

9. لؤي األصفر، سائق لسيارة اإلسعاف في مستوصف امية ، من أهالي بلدة بيت سوى بمحافظة ريف دمشق، قضى جراء 
الغارة الجوية التي استهدفت مستوصف أمية بتاريخ 3/حزيران/2014.

10. محمد عبد الجواد شويحنة، صيدالني، من أهالي حي الشعار بمدينة حلب، يبلغ من العمر 45 عاماً، قتل نتيجة إصابته 
بشظية في رأسه أثر القاء برميل متفجر على المنطقة مما أدى لوفاته فوراً,وذلك بتاريخ 7/حزيران/2014، ويذكر انه 

يملك “صيدلية شويحنة” في الحي.
11. منهل عبد هللا الحمدي المسالمة، طالب في السنة الثانية بكلية الطب البشري في جامعة دمشق، من حي درعا المحطة 
بمدينة درعا، يبلغ من العمر 19 عاماً، قتل بسبب التعذيب في أحدى األفرع األمنية بدمشق، ويذكر انه تم اعتقاله خالل 
شهر شباط 2014 على احد الحواجز بدرعا، وبتاريخ  10 / حزيران / 2014  تلقى والده اتصاالً من الشرطة العسكرية 

في القابون يطلبون منه الحضور واستالم شهاده وفاة ابنه.
12. سليمان خالد النبهان، ممرض، من اهالي قرية الغنطو بمحافظة حمص، قضى بتاريخ 11 / حزيران / 2014 

جراء قصف الطيران الحربي للمنطقة.
13. بشرى محمد عبد السالم، صيدالنية، من بلدة قلعة المضيق بمحافظة حماة، تبلغ من العمر 28 عاماً، قضت بتاريخ 

13 / حزيران / 2014  نتيجة استهداف معمل األدوية الذي تعمل به بمحافظة حلب بقنبلة برميلية.
14. معروف قاسم السماعيل، طبيب اسنان، من مدينة القصير بريف حمص، يبلغ من العمر نحو 60 عاماً، متزوج ولديه 
اوالد، قضى بسبب التعذيب في سجن صيدنايا بريف دمشق.وذلك بعد اعتقاله بنحو سنة  من مدينة حمص، وقد أبلغ رجال 

االمن ذويه رسميا بخبر وفاته بتاريخ 17 / حزيران / 2014.
15. اسماعيل عبد الغني سريول، مسعف، من أبناء مدينة دوما بريف دمشق، قضى بقصف جوي لقوات النظام السوري 

وذلك أثناء قيامه باسعاف الجرحى على جبهة المليحة بريف دمشق.
16. زهرة الحسن، ممرضة، من أهالي مدينة كفرزيتا بريف محافظة حماة، متزوجة، تعمل ضمن الكادر الطبي لمشفى 

الوسام الجراحي في المدينة، قتلت نتيجة استهداف المشفى بحاوية متفجرة بتاريخ 3 / حزيران / 2014.
17. محمود عبد الكريم اإلبراهيم، طبيب، من أهالي مدينة كفرنبل بمحافظة ادلب، من الكادر الطبي لمشفى اورينت، قتل 

اثر تعرض المدينة لغارة من قبل الطيران الحربي بالقرب من المشفى بتاريخ 29 / حزيران / 2014.
18. سعيد موسى الجربان )الزينة(، ممرض، من أهالي مدينة كفرنبل بمحافظة ادلب، من الكادر الطبي لمشفى اورينت، 

قتل اثر تعرض المدينة لغارة من قبل الطيران الحربي بالقرب من المشفى  بتاريخ 29 / حزيران / 2014.

باء : ضحايا الكوادر الطبية على يد المجموعات المسلحة :
1- محمد أحمد العكوش، طبيب أسنان، وإمام جامع حمرة غنام وخطيب جامع حمرة جماسة أيضاً، من أهالي قرية الحمرات 
في محافظة الرقة، متزوج ولديه أربعة أوالد، قضى متأثراً بجراح أصيب بها بتاريخ 28 / حزيران / 2014، بعد أن 

أصيب برصاصتين في الرأس بيد مسلحين لم تحدد هويتهم بتاريخ 24 / حزيران / 2014.

رابعا : االستنتاجات القانونية :
لقد انتهكت الحكومة السورية كل كل من القانون الدولي اإلنساني و القانون العرفي اإلنساني على نحو صارخ وارتكبت 
بذلك جرائم ترقى ألن تكون جرائم حرب باستهدافها الكوادر الطبية، كما ارتكبت جرائم ترقى ألن تكون ضد األنسانية 

متمثلة بجريمة القتل، كما قامت بعض المجموعات المسلحة بارتكاب جرائم ترقى ألن تكون جرائم حرب.

http://youtu.be/TC7rXQOF3hc
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuZDhmX2NNNzBKMGs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMueTJ0aFV6NnNMVXM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuWjB1cUJHaE5WMHM/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=uqt7gLGpE9I
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMucHExNGlac1dOR00/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuVUd0dnNvOFlXSEE/edit?usp=sharing
http://youtu.be/MYXMQx2stoQ


info@sn4hr.org www.sn4hr.org

3

إدانة وتحميل مسؤولية :
اإلنسان   حقوق  عن  بالدفاع  تعنى  مستقلة  حقوقية  سورية  وطنية  كمنظمة  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  في  هذاوإننا 
نحمل مسؤولية قتل الكوادر الطبية واستهدافهم بشكل مباشر وتعذيبهم واعتقالهم الى رئيس النظام السوري والقائد العام 
للجيش والقوات المسلحة بشار األسد باعتباره المسؤول األول عن إصدار األوامر بتلك األفعال، كما ونعتبر كافة أركان 
الحكومة السورية مسؤولة مسؤولية مباشرة إضافة إلى الحكومات الداعمة للنظام السوري كالحكومة الروسية والصينية 

واإليرانية وجميع الميليشات الموالية لهم.
كما تتحمل المعارضة السورية مسؤولية مالحقة ومتابعة مرتكبي االنتهاكات في المناطق الخاصعة لسيطرتها وردعهم عن 

تكرار مثل تلك الممارسات وعدم االكتفاء بمجرد اصدار بيانات ادانة .

توصيات :
إلى مجلس األمن الدولي :

يتوجب على مجلس األمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية واألخالقية تجاه مايحصل في سورية
على األقل بحق الكوادر الطبية، وأن اليبقى متفرجا صامتا وسط شالل الدماء اليومي.


