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 مقدمة التقرير :

ال حظ فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان أن هناك تعمد مقصود و منهجية من قبل القوات 
الحكومية و الشبيحة في استهداف و تخريب المشافي ، إن هذا انعكس سلبيا على القطاع الطبي 
بشكل صارخ حيث هاجر عدد كبير من األطباء و الممرضين خوفا من تعرض حياتهم للخطر 

 . و لجأ قسم منهم إما للعمل ضمن المشافي الميدانية أو الهجرة خارج الوطن

كما أن المشافي التي تدمرت أو تضررت تقع جميعها في المناطق التي تسيطر عليها 
 . المعارضة و هذا دليل واضح على استهداف القوات الحكومية للمشافي و الكوادر الطبية

أما أحوال المستشفيات في المناطق الموالية للنظام السوري فهي تعمل بشكل طبيعي و بدعم 
 .حكومي

تعتمد منهجية التقرير على التحقيقات التي أجراها فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في 
محافظة حمص  مع عدد من األهالي و الناشطين حيث  يحتوي على رواية شاهدي عيان 

مسجله في التقرير  إضافة إلى األخبار و الصور التي و ردت إلى الشبكة عن طريق ناشطين 
 متعاونين معها من داخل المدينة .
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 تفاصيل الحادثة : 

 قصفت القوات الحكومية مشفى الوليد في حي الوعر 2013-11-18في يوم اإلثنين الموافق 
بصاروخ أرض أرض  و هو  المشفى الوحيد الذي يعمل و بإمكانيات فقيرة ، و هنا نشير إلى 

  يوما38أن الحي محاصر بشكل كامل و يمنع ادخال المواد الطبية منذ أكثر من  

 موقع المشفى المستهدف على الخارطة :

 

 

Uأبو جهاد الحمصي U مواطن من اهالي الحي و قد تحدث للشبكة السورية لحقوق اإلنسان عن 
 أحداث قصف مشفى الوليد :

 باإلمكان التواصل مع الشاهد عبر حسابه على السكايب بالصوت و الصورة :

Uyamanabojehad 

"المشفى هو عبارة عن قسم يميني وقسم شمالي و باألساس هو عبارة عن مشفى والدة ولكن 
بعد سيطرت قوات النظام على مشفى البر و حولته إلى ثكنة عسكرية و هو المشفى الكبير في 

https://maps.google.com/maps?q=34.744345,36.67736&ll=34.744557,36.677384&spn=0.009962,0.021136&num=1&t=h&z=16&iwloc=A
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الحي ، اضطر الكادر الطبي لالنتقال إلى مشفى الوليد و استخدامه كمشفى كامل  و هو غير 
مجهز بكل الجهزة و المعدات و الكادر معظمهم من المتطوعين ، من يومين و في حوالي 
 5الساعة التاسعة نزلت قذيفتين هاون قريبين جدا من المشفى ،  لكن بعد القذيفتين بحوالي 

دقائق سمعنا صوت صاروخ شبيه بصوت الطائرة الحربية و تاله انفجار ضخم جدا ، بيتي 
يبعد عن المشفى ببنائين و مع ذلك سقط البلور باإلضافة لخلع األلمنيوم ، الكهرباء كانت 

 أيام و بعد االنفجار ركضناإلى مكان القصف ، وقد رأينا أنه أصاب 10مقطوعة ألكثرمن 
الجانب األيسر من المشفى ( وهو الباب الخلفي ) ألن الباب األمامي يطل عليه قناص تابع 
للنظام دخلنا المشفى و إذا بالمرضى و الممرضين بالطابق العلوي ملقون على األرض أما 
الطابق األرضي فهو مدمر بالكامل  و بدأنا باسعاف المصابين بالمواد المتبقية و استخرجنا 

 األشالء من تحت النقاض ، األبنية المقابلة للمشفى اغلبها مدمرة 

 الشهداء كلهم من األشخاص الذين كانو موجودين داخل المشفى

 أما القسم األيمن من المشفى فقد تعرض للتكسير و خلع األبواب و سقوط الشبابيك و األجهزة " 

 

أما  Uالمواطن  أبو بسام U و هو  ايضا من اهالي الحي فقد تحدث للشبكة السورية لحقوق اإلنسان 
 عن قصف مشفى الوليد :

 باإلمكان التواصل مع الشاهد عبر حسابه على السكايب بالصوت و الصورة :

Ukosve6667 

 تقريبا و معظمهم متطوعين ، و في حوالي الساعة العاشرة 35" يبلغ عدد كوادر المشفى  
مساء استهدف صاروخ أرض أرض قسم االسعاف في مشفى الوليد و قسم االستراحة الذي يقع 

 في الطابق األرضي 

 شهداء و أغلبهم تحول إلى اشالء ، و قد تعرفناعليهم من بعض 10أدى القصف لوقوع حوالي 
قطع الثياب،  و كلهم من الطاقم الطبي للمشفى ، أما عدد الجرحى فقد وصل إلى مايقارب ال 

 مصاب قمنا باسعافهم  إلى مشفى ميداني عبارة عن غرفة وهو فقير جدا بالمعدات الطبية 40
، الصاروخ الذي استهدف المشفى أدى إلى توقفه عن العمل مباشره و أيضا األبنيه المجاورة 

 أصابها الضرر الشديد .
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 استهداف المواطنين بعد قصف المشفى :

لم تكتفي القوات الحكومية بقصف المشفى و قتل الكوادر الطبية بل قامت باستهداف المواطنين 
الذين هرعوا إلى اسعاف المصابين و الجرحى ، حيث قام القناصين المتمركزين على سطح 

مشفى البر الذي حوله النظام السوري إلى ثكنة عسكرية ، بفتح النار بشكل كثيف جدا مما أدى 
إلى عدم تمكن المواطنين من اسعاف الجرحى و بالتالي بقائهم في المشفى ألكثر من ساعتين 

االمر الذي فاقم االصابات بشكل كبير ، عدا عن أن هناك عدد من األشخاص قد أصيب 
 برصاص القناصين الذي اخترق المشفى نفسه و أصاب المتواجدين بداخله .

 

U:فيديو يصور رواية إحدى الممرضى عن حادثة القصف 

 

 

استطاع فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في محافظة حمص من توثيق مقتل  ثمانية 
مواطنين بينهم طفل و اربعة من الطاقم الطبي بينهم سيدتان ، كما تمكنا من توثيق إصابة 

  مواطن بجروح متوسطة و خطيرة .40حوالي 

 

http://www.youtube.com/watch?v=eRGKr03lp8g&feature=youtu.be
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 أسماء ضحايا المجزرة :

- الشهيدة عبير العيسى /حمص/الوعر/ممرضة /1  

- الشهيدة أم سليمان/حمص / الوعر/ ممرضة /2  

- دمحم خلف سويد أبو جعفر/حمص / الوعر/ ممرض / 3  

- سامر إسماعيل (أبو أغيد) /حمص/ الوعر/ممرض/4  

1TU - عبدالغفارشرفالدين/حمص/الوعر/5 U1T 

1TU - نورالشرفلي/حمص/الوعر/6 U1T 

1TU  U1T عام/حمص/جورة الشياح/16- الطفل عمرالعمر/7

1TU - مرعي عليوي (أبوحسن) /حمص/ الوعر/8 U1T 

 

 اإلثباتات و المرافقات :

فيديوهات و صور لضحايا المجزرة :أوالً :   

 

http://youtu.be/Wf6H10tRSeE
http://youtu.be/3Ij89urYUWs
http://youtu.be/_lHxY6hfOOs
http://youtu.be/BwOICDJ4ijk
http://youtu.be/8-WBfeWoDxg
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http://youtu.be/-7jU1abtIR8
http://www.youtube.com/watch?v=PrDouUDVJto
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https://drive.google.com/file/d/0B4PBLuuH0DW_U1gxWi1vaDc2VlU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4PBLuuH0DW_UWZWR3ZoQ1JQTW8/edit?usp=sharing
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فيديوهات تصور آثار الدمار الذي لحق المشفى :ثانيا :   

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=dlbDsYHvxAs&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ggnDHc3KdT8&feature=youtu.be
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http://www.youtube.com/watch?v=B6Xw4cfTVFs&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=IBUr4gKMTJg&feature=youtu.be
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ً ثا :فيديو يصور آثار الدمار الذي لحق بالحيجراء القصف على مشفى الوليد  : لثا  

http://www.youtube.com/watch?v=SiqoZ4dSkt4&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B4PBLuuH0DW_ZldXVUtRZVg4Wms/edit?usp=sharing
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http://youtu.be/qYV5HTv9dGE
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https://drive.google.com/file/d/0B4PBLuuH0DW_YVRXRjh5Y2xGSEU/edit?usp=sharing
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 االستنتاجات :

.    تؤكد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بأن القصف على مشفى الوليد في حي الوعر كان 1
مقصودا  وقد وجه  ضد أفراد مدنيين عزل ،  وبالتالي فإن القوات الحكومية والشبيحة قامت 

بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق االنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها 
ارتكتبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جرئم جريمة حرب وقد توفرت فيها 

 كافة األركان .

.    أيضا ترى الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بأن ماحدث في المتثل في جريمة القتل التي 2
هي جريمة ضد اإلنسانية ، ألنها ليست الحاله األولى بل أصبحت حدثا شبه يومي وعلى نحو 

 يشمل مختلف المحافظات السورية فهي منهجية و واسعة االنتشار  .

.    إن الهجمات العشوائية التي قامت بها القوات الحكومية تعتبر بمثابة انتهاك للقانون 3
اإلنساني الدولي العرفي، ذلك أن القوات الحكومية أطلقت قذائف على مناطق مأهولة بالسكان 

 ولم توجهها إلى هدف عسكري محدد.

.   إن تلك الهجمات، وال سيما عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث 4
خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرر باألعيان المدنية. 

وهناك مؤشرات قوية جدا تحمل على االعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً  جدا إذا ما قورن 
 بالفائدة العسكرية المرجوة.

.   إن حجم المجزرة ، وطبيعة المجازر المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها ، 5
والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات اليمكن أن يكون ذلك إال بتوجيهات عليا 

 وهي سياسة دولة .
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 التوصيات :

:إلى الحكومة السورية  

. التوقف الفوري عن كافة انتهاكات حقوق االنسان.1  

. احترام التزاماتها الدولية المتمثلة بحماية المدنيين وقت الحرب، واحترام قواعد القانون 2
 الدولي االنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

 مجلس حقوق اإلنسان :

. مطالبة مجلس األمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها في تجاه مايحصل 1
 ألبناء الشعب السوري من قتل واعقتال واغتصاب وتهجير .

. الضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات القتل والتعذيب ومطالبتها باإلفراج 2
 عن جميع المخطوفين

. تحميل حلفاء و داعمي الحكومة السورية –روسيا وإيران والصين- المسؤولية المادية 3
 واألخالقية عن ما يحصل ألطفال سورية .

. ايالء اهتماما و جدية أكبر من قبل مجلس حقوق اإلنسان تجاه الوضع الكارثي لذوي 4
 الضحايا في سوريا .

 مجلس األمن :

. اتخاذ قرار باحاله كافة المتورطين و المجرمين إلى محكمة الجنايات الدولية .1  

. تحذير الحكومة السورية من تداعيات السلوك العنيف و القتل الممنهج و ارسال رسائل 2
 واضحة في ذلك .

 الجامعة العربية :

. الطلب من مجلس حقوق اإلنسان واألمم المتحدة من إعطاء قضة وقف القتل اليومي حقها 1
 من االهتمام والمتابعة.

. االهتمام الجدي و البالغ بهذه القضية و وضعها في دائرة العناية و المتابعة الدائمه و 2
 محاولة االهتمام ورعاية ذوي الضحايا ورعايتهم نفسيا و ماديا و تعليميا .
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.الضغط السياسي والدبلوماسي على حلفاء الحكومة السورية  الرئيسيين –روسيا وإيران 3
والصين- لمنعهم من االستمرار في توفير الغطاء و الحماية الدولية و الساسية لكافة الجرائم 
المرتكبة بحق الشعب السوري  وتحميلهم المسؤولية األخالقية والمادية عن كافة تجاوزات 

 الحكومة السورية

 لجنة التحقيق الدولية 

على لجنة التحقيق الدولية التوقف عن تصوير النزاع و كأنه بين طرفيين متساويين بالجرائم و 
القوة و مركزية القرار ، وأن تصف الجرائم كما وقعت ودون تخفيف من حدتها ألغراض 

سياسية ، كما يتوجب على اللجنة زيادة كوادرها المختصين بالشأن السوري نظرا لحجم 
.الجرائم التي ترتكب يوميا مما يمكنها من توثيق أوسع وأشمل  

 


