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أواًل: اعتقــال وإخفــاء وتعذيــب الكــوادر الطبيــة تكتيــك مــدروس لزيــادة 
معانــاة المجتمــع:

ل اســتهداف المراكــز والطواقــم الطبيــة واحــداً مــن أبشــع الفظائــع التــي مورســت خــالل النــزاع  شــكَّ

الســوري، لــم تقتصــر االعتــداءات علــى عمليــات القصــف العشــوائي أو المقصــود علــى المراكــز الطبيــة، 

ومــا تتســبب بــه مــن قتــل وجــرح للكوادر الطبيــة، بل تعدى ذلــك إلى مالحقات مدروســة تطال العاملين 

في قطاع الرعاية الصحية، والذين ســاهموا بشــكل أو بآخر في تخفيف معاناة المشــاركين في الحراك 

الشــعبي، وعــالج المصابيــن مــن المتظاهريــن والمعارضين للنظام الســوري.

لقد وثَّقنا على مدى قرابة عشــر ســنوات أبرز االنتهاكات التي وقعت بحق القطاع الطبي، وبنينا قاعدة 

ــًا كبيــرًا  بيانــات خاصــة للمراكــز الطبيــة التــي تــم اســتهدافها، وللكــوادر الطبيــة التــي قتلــت، وأصدرنــا كمَّ

مــن التقاريــر الشــهرية والمواضيعيــة فــي هــذا اإلطار، كما تحدثنــا ضمن العديد من التقارير المتعلقة 

بقضية االعتقال التعســفي أو االختفاء القســري عن الكوادر الطبية -المعتقلين أو المختفين قســريًا 

وضحايــا التعذيــب منهــم-، ونفــرد هــذا التقريــر للحديــث بشــيء مــن التفصيــل عــن هــذه األنمــاط الثالثــة 

التــي ُتشــكل ثالثيــة متصلــة، االعتقــال التعســفي/ االختفــاء القســري/ التعذيــب، ويأتــي هــذا التقريــر بعــد 

مضــي قرابــة عــام علــى تفشــي وبــاء كوفيــد-19 في ســوريا، وعلــى الرغم من جميع المناشــدات بضرورة 

اإلفــراج الفــوري عــن جميــع الكــوادر الطبيــة؛ نظراً لحاجة المجتمع الماســة إليهــم، إال أنهم مــا زالوا قيد 

االعتقــال/ االختفاء القســري.

 

يتمتــع أفــراد الخدمــات الطبيــة بحصانــة الحمايــة الخاصــة المكفولــة لهــم وفــق القانــون الدولــي 

ــة  ــة الموجهــة ضــد أفــراد الخدمــات الطبي اإلنســاني1 بموجــب االتفاقيــات وحظــر األعمــال االنتقامي

وضــد الجرحــى والمرضــى، ولهــم حريــة التنقــل والحــق فــي التوجــه والوصــول ألي مــكان يتواجــد فيــه 

الجرحــى إلســعافهم وال يجــوز معاقبــة أو مضايقــة أفــراد الخدمات الطبية لتنفيذهــم المهام الطبية 

التــي تتفــق مــع شــرف المهنــة، وال يجــوز إرغامهــم علــى القيــام بأعمــال تنافــي مهــام مهنتهــم الطبيــة 

واإلنســانية، وال يجــوز إرغامهــم علــى إدالء معلومــات عــن الجرحــى الذيــن تحــت رعايتهــم.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule25 ،25 1   اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني، القاعدة

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule28 ،28 اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني، القاعدة

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule26 ،26 اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني، القاعدة

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule29 ،29 اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني، القاعدة

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule30 ،30 اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني، القاعدة

https://sn4hr.org/arabic/?p=11355
https://sn4hr.org/arabic/2019/03/13/10928/
https://sn4hr.org/arabic/2019/05/29/11189/
https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d8%a3%d8%a8%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/
https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a/
https://sn4hr.org/arabic/2020/05/08/12188/
https://sn4hr.org/arabic/2020/05/08/12188/
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule25
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule28
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule26
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule29
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule30
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وتمنع اتفاقيات جنيف الموقعة عام 1949 استهداف العاملين في مجال الصحة والمستشفيات، 

زت آليــات حمايــة الكــوادر الطبيــة، وتســهيل عمليــات نقــل الجرحــى والمصابيــن، وكرَّســت ضرورة  وعــزَّ

حمايتهــم، وعــدم التعــرض لهــم بأية أعمال تســبب لهــم األذى والضرر 2.

: “التعمد في توجيــه الهجمات ضد موظفي  وأكــد النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة3 أنَّ

الخدمــات اإلنســانية والمستشــفيات وأماكــن تجمــع المرضــى والجرحــى، شــرط أّلا تكــون أهدافــًا 

عســكرية، وضــد الوحــدات الطبيــة من مســتعملي الشــارات المميزة المبينة فــي اتفاقيات جنيف 

وفقــًا للقانــون الدولــي )جريمــة حــرب( فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر ذات الطابــع الدولــي”.

إن وجــود هــذا العــدد الهائــل مــن الكــوادر الطبيــة خــارج مراكــز االحتجــاز كان ســوف 

ُيســاهم بشــكل فعــال فــي تخفيــف معانــاة المجتمع الســوري من جائحــة كوفيد-19، 

لكــن النظــام الســوري المتســبب الرئيــس فــي تهشــيم المجتمــع الســوري، ال يكتــرث 

بمزيــد مــن اآلالم والمعانــاة، وال توجــد ســلطة قضائيــة أو تشــريعية أو إعالميــة 

لتنتقــده وتحاســبه، فاألجهــزة األمنيــة هــي الســلطة المطلقــة، ولــن ُيطلــَق ســراح 

الكــوادر الطبيــة، والمجتمــع الدولــي بمــا فيــه مجلــس األمــن ومســارات المفاوضــات 

فشــلت فــي إطــالق ســراحهم أو مجــرد الكشــف عــن مصيرهــم.

 

فضل عبد الغني

مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

2   اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جينيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب، 

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icc-cpi.int/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf ،)3   النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8-2)ب-9(، 8-2)ه

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icc-cpi.int/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf
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يزالون قيد االعتقال/االختفاء القسري، 98% منهم لدى 

النظام السوري

فــي  للعامليــن  والتعذيــب  االحتجــاز  االعتقــال/  توثيــق  منهجيــة  ثانيــًا: 
والطبيــة: الصحيــة  الرعايــة  مجــال 

بحسب تعريف اللجنة الدولية للصليب األحمر للعاملين في مجال الرعاية الصحية4 فإنهم: “جميع 

األشــخاص ذوي المؤهــات المهنيــة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة، مثــل األطبــاء والممرضــات 

العاملــون فــي  العــاج الطبيعــي والفيزيائــي، الصيادلــة، األشــخاص  والمســعفين وأخصائــي 

المستشــفيات والعيــادات ومراكــز اإلســعافات األوليــة؛ ســائقي ســيارات اإلســعاف، األفــراد 

األحمــر  الهــال  فــي  والمتطوعيــن  الموظفيــن  المهنيــة؛  المجتمــع بصفتهــم  فــي  العامليــن 

المشــاركين فــي تقديــم الرعايــة الصحيــة؛ الكــوادر الطبيــة للقــوات المســلحة؛ أفــراد الخدمــات 

الطبيــة فــي الجماعــات المســلحة”.

ووفقــًا لمــا رصدنــاه ضمــن الســياق الســوري فــإن هنــاك العشــرات مــن األشــخاص الذيــن تلقــوا 

تدريبــات أوليــة جعلتهــم قادريــن علــى تقديــم الرعايــة الصحيــة األوليــة، ومــن بينهــم أطبــاء األســنان، 

واألطبــاء البيطرييــن، وطــالب الجامعــات مــن أطبــاء وطــالب المعاهــد مــن مســعفين وممرضيــن، 

والذيــن لــم يكملــوا دراســتهم بســبب انخراطهــم فــي الحــراك الشــعبي، وقــد وضعنــا بنظــر االعتبــار 

ثالثــة عوامــل أساســية:

خضعــت مناطــق واســعة لحصــار اســتمرَّ ســنوات، مثل الغوطة الشــرقية وداريــا وأحياء حمص 	 

القديمة.

وقــوع كــم هائــل مــن الجرحــى والمصابيــن بســبب القصــف الكثيــف والمســتمر، ممــا دفــع العديد 	 

مــن غيــر المختصيــن أكاديميــًا إلــى التدريــب وااللتحــاق بصفــوف الكــوادر الطبية.

لقــد ســاهم هــؤالء فــي إنقــاذ أرواح وتخفيــف إصابــات عشــرات اآلالف من المواطنين الســوريين، 	 

واكتســبوا خبــرة ميدانيــة مــن حجــم اإلصابــات والحــاالت التــي شــاهدوها أو عالجوهــا، ونظــرًا لــكل 

ذلــك، فنحــن نضــع هــؤالء ضمــن تصنيــف )كــوادر طبيــة(.

 

وإن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تقــوم منــذ قرابــة عشــر ســنوات بتســجيل أنمــاط متعــددة 

مــن االنتهــاكات المتصلــة باالعتقــال، مثــل مــا يترافــق معــه مــن عمليــات تعذيــب، وإخفــاء قســري5، 

ــز هــذا التقريــر بشــكل رئيــس علــى عمليــات تحليــل البيانــات التــي أجريناها  ومحاكمــات، وغيــر ذلــك، ويركِّ

اســتنادًا إلــى قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الخاصــة بالمعتقليــن والمختفيــن 

قســريًا والتعذيــب، والناتجــة عــن عمليــات المراقبــة والتوثيــق اليوميــة المســتمرة منــذ عــام 2011 حتى 

لة  اآلن، كمــا نقــوم دائمــًا بعمليــات تحديــث مســتمرة عليهــا، وجميــع اإلحصائيــات الــواردة فيــه مســجَّ

5   نعتمــد فــي منهجيتنــا مــرور 20 يــوم علــى حادثــة اعتقــال الفــرد وعــدم تمكــن عائلتــه مــن الحصــول علــى معلومــات مــن الســلطات الرســمية حــول اعتقالــه أو تحديــد 

 الســلطات التــي اعتقلتــه االعتــراف باحتجــازه ليصبــح فــي عداد المختفين قســريا.
ِ

مكانــه، ورفــض

4   اللجنة الدولية للصليب األحمر، تقرير الرعاية الصحية في خطر: المعاناة التي لم توصف،  

https://www.icrc.org/en/document/health-care-danger-what-will-it-take

https://www.icrc.org/en/document/health-care-danger-what-will-it-take
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باالســم والتاريــخ والمــكان وظــروف االعتقــال والجهــة المســؤولة عــن االعتقــال واالختفــاء القســري 

والتعذيــب، والوثائــق، وغيــر ذلــك مــن التفاصيــل، وقــد قــام قســم تكنولوجيــا المعلومــات ببنــاء برنامج 

خــاص لقاعــدة البيانــات لــكل طــرف مــن أطــراف النــزاع وتتيــح عمليــات الفــرز وفــق المحافظــات أو 

الجنــس، أو الحالــة االجتماعيــة والعلميــة، والفئــة العمريــة أو مــكان االعتقــال، وتدخــل جميــع البيانــات 

بصــورة أوتوماتيكيــة. وتحفــظ البيانــات المضافــة إلــى قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق 

اإلنســان بشــكل آمــن، ونقــوم بتخزيــن عــدة نســخ احتياطيــة فــي أماكــن مختلفــة.

يعــرض التقريــر حصيلــة االعتقــال التعســفي/ االختفــاء القســري والتعذيــب بحــق العامليــن فــي 

مجــال الرعايــة الصحيــة علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى 

شــباط/ 2021.

وبحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فإننــا نســتطيع توزيــع حــاالت االعتقال/ 

االحتجــاز بحســب المحافظــة التــي وقعــت فيهــا حادثــة االعتقــال، وبحســب المحافظــة التــي ينتمــي 

ع حصيلــة حــاالت االعتقــال  إليهــا المعتقــل أيضــًا، ونحــن فــي هــذا التقريــر وفــي معظــم تقاريرنــا نــوزِّ

تبعــًا للمــكان الــذي وقــَع فيــه االعتقــال، وليــس تبعــًا للمحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــل، وُنشــير 

ــي ينتمــي إليهــا  ــع حــاالت االعتقــال بحســب المحافظــة الت ــان نقــوم بتوزي ــا فــي بعــض األحي ــى أننَّ إل

المعتقــل؛ بهــدف إظهــار حجــم الخســارة والعنــف الــذي تعــرَّض لــه أبنــاء تلــك المحافظــة مقارنة مع 

محافظــات أخــرى، ونقــوم باإلشــارة إلــى ذلــك ضمــَن التقريــر.

إن حصيلــة حــاالت وحــوادث عمليــات االعتقــال التي وثقها فريق الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان 

والــواردة فــي هــذا التقريــر ال تشــمل حــاالت الخطــف التــي لــم نتمكــن مــن تحديــد الجهــة التــي تقــف 

وراءها.

أخيــرًا، ونظــرًا للصعوبــات االســتثنائية وســعة حجــم االنتهــاكات فــإنَّ مــا ورد ذكــره فــي هــذا التقريــر 

ــُد أنَّ اإلحصائيــات الحقيقيــة أكبــر  ــا مــن توثيقهــا، ونؤكِّ ــل الحــدَّ األدنــى مــن االنتهــاكات التــي تمكنَّ ُيمثِّ

مــن ذلــك بكثيــر.

https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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ثالثــًا: حصيلــة االعتقــال/ االحتجــاز واالختفــاء القســري والتعذيــب للعامليــن 
فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة وفــق قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق 

اإلنســان وتوزعهــا بحســب المحافظــات واألطــراف واالختصاصــات:

ألف: االعتقال/االحتجاز واالختفاء القسري:

ُتشــير قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى أن مــا ال يقــل عــن 3364 مــن العامليــن 

فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة ال يزالــون قيــد االعتقــال/ االحتجــاز أو االختفــاء القســري فــي ســوريا، منــذ 

آذار/ 2011 حتــى شــباط/ 2021 يتوزعــون بحســب أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة علــى النحــو التالي: 

قوات النظام السوري: 3329، بينهم 282 سيدة	 

تنظيم داعش: 5، بينهم 2 سيدة	 

هيئة تحرير الشام: 8	 

المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 8	 

قوات سوريا الديمقراطية: 14	 

ــة  ــة المعتقليــن أو المختفيــن قســريًا مــن العامليــن فــي قطــاع الرعاي ــي لحصيل يظهــر المخطــط البيان
الصحيــة أن النظــام الســوري هــو المســؤول عــن 98 % مــن حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري مقارنــة 
ببقيــة أطــراف النــزاع. وهــذا يــدل علــى تعمــد النظــام الســوري ماحقــة واعتقــال/ احتجــاز وإخفــاء العامليــن 

فــي هــذا القطــاع، الذيــن شــاركوا فــي تقديــم خدماتهــم للمصابيــن، علــى نحــو مخطــط ومــدروس.

سيدة )أنثى بالغة(
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ــن أو المختفيــن قســريًا مــن العامليــن فــي قطــاع  ــة المعتقليــن/ المحتجزي وقــد توزعــت حصيل

الرعايــة الصحيــة علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، بحســب األعــوام علــى 

النحــو التالــي:

لــدى تحليــل الرســوم البيانيــة أعــاه يتَّضــح لدينــا أن عــام 2012 كان األســوأ مــن حيــث اســتهداف 

العامليــن فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة بعمليــات االعتقــال -كل عمليــات االعتقــال التــي ســجلناها 

علــى يــد قــوات النظــام الســوري-، تــاه عــام 2013 ثــم 2011 ثــم 2014، وكان النظــام الســوري أيضــًا 

المســؤول عــن جميــع حــاالت االعتقــال التــي ســجلناها بحــق العامليــن فــي قطــاع الرعايــة الصحية 

طيلــة هــذه األعــوام باســتثناء أربــع حــاالت ســجلناها علــى يــد أطــراف النــزاع األخــرى.
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توزعــت حصيلــة المعتقليــن/ المحتجزيــن أو المختفيــن قســريًا مــن العامليــن فــي قطــاع الرعايــة 

الصحيــة علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة بحســب المحافظــات الســورية علــى النحــو 

التالي:

ُتظهــر الخريطــة الســابقة أنَّ الحصيلــة األعلــى لحــاالت االعتقــال التعســفي/ االحتجــاز كانــت فــي 

محافظــة دمشــق تليهــا ريــف دمشــق ثــم حمــص ثــم حلــب.

وتوزعــت حصيلــة المعتقليــن/ المحتجزيــن أو المختفيــن قســريًا مــن العامليــن فــي قطــاع الرعايــة 

الصحيــة بحســب تخصصاتهــم/ دورهــم، علــى النحــو التالــي:

طبيــب: 436، ممــرض: 643، فنــي صحــي: 426، مســعف مهنــي6 : 421، ســائق مركبــة إســعاف: 93، صيدلــي: 103، مدنــي 
متــدرب7 : 647، عامــل إداري: 169، طبيــب أســنان: 76، طبيــب بيطــري: 113، طالــب فــي مجــال الصحــة: 129، متطــوع فــي 

الهــالل األحمــر: 54، معالــج فيزيائــي: 17، قابلــة: 37.

 

6   المسعف المهني: من درس أو تخرج من إحدى المدارس أو المعاهد الصحية/ الطبية بوصفه مسعف.

7   المدني المتدرب: هم األشخاص الذين خضعوا لدورات طبية في اإلسعاف األولي وتلقوا تدريبات من األطباء والمختصين ضمن المراكز الرسمية أو غير الرسمية
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ُيظهــر التــوزع الســابق لحصيلــة حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري للعامليــن فــي قطــاع 

الرعايــة الصحيــة بحســب تخصصاتهــم/ دورهــم، أنَّ الفئــة األعلــى مــن ضحايا االعتقــال أو االختفاء 

القســري كانــت المدنييــن المتدربيــن ثــم الممرضيــن ثــم األطبــاء ثــم الفنييــن فالمســعفين.

وتوزعــت حصيلــة المعتقليــن/ المحتجزيــن أو المختفيــن قســريًا مــن العامليــن فــي قطــاع الرعايــة 

الصحيــة بحســب طبيعــة موقــع االعتقــال علــى النحــو التالــي: 

يظهــر التــوزع الســابق أنَّ حصيلــة حــاالت اعتقــال/ احتجــاز عمــال الرعاية الصحية فــي أثناء عملهم 

فــي المنشــآت الطبيــة تأتــي فــي الدرجــة األولــى وتشــكل قرابــة ربــع الحصيلــة اإلجماليــة، ثــم تأتــي 

تاليــًا حصيلــة مــن اعتقلــوا/ احتجــزوا فــي أثنــاء مرورهــم علــى نقــاط التفتيــش، ثــم فــي أثنــاء عمليات 

الدهــم للمنــازل والمناطــق التــي يقيمــون أو يوجــدون فيهــا.

57 مــن العامليــن فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة مــن حاملــي الجنســية المزدوجــة أو غيــر الســوريين/ 

األجانــب ال يزالــون قيــد االعتقــال/ االحتجــاز أو االختفــاء القســري:

الســورية  الشــبكة  بيانــات  قاعــدة  بحســب 

لحقــوق اإلنســان فــإن مــا ال يقــل عــن 57 مــن 

المعتقليــن أو المختفيــن قســريًا مــن العامليــن 

فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة يحملــون جنســية 

غيــر الســورية أو مزدوجــي الجنســية، غالبيتهــم 

النظــام  قــوات  قبــل  مــن  اعتقلــوا  العظمــى 

الســوري وقــد توزعــوا بحســب جنســيتهم علــى 

النحــو التالــي:

الفلسطينية: 53، العراقية: 1، الجزائرية: 1، األمريكية: 1، النيوزيلندية: 1
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باء: التعذيب:

ُتشــير قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى أنَّ مــا ال يقــل عــن87  مــن العامليــن فــي 

قطــاع الرعايــة الصحيــة قــد قتلــوا بســبب التعذيــب علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي 

ســوريا، منــذ آذار/ 2011 حتــى شــباط/ 2021 يتوزعــون علــى النحــو التالــي: 

قوات النظام السوري: 84	 

المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 2	 

قوات سوريا الديمقراطية: 1	 

وقــد توزعــت حصيلــة الضحايــا الذيــن وثقنــا مقتلهــم بســبب التعذيــب مــن العامليــن فــي قطــاع 

الرعايــة الصحيــة علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، بحســب األعــوام علــى 

النحــو التالــي:
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لــدى تحليــل الرســوم البيانيــة ناحــظ أن النظــام الســوري هــو المســؤول عــن 96 % مــن حصيلــة 

الضحايــا الذيــن قتلــوا بســبب التعذيــب مــن العامليــن فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة مقارنــة ببقيــة 

أطــراف النــزاع. وكان العــام 2011 هــو العــام األســوأ مــن حيــث حصيلــة الضحايــا بســبب التعذيــب 

ــد النظــام الســوري قتــل وتعذيــب  مــن العامليــن فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة، ويظهــر ذلــك تعمُّ

الكــوادر الطبيــة التــي شــاركت فــي إســعاف المصابيــن فــي أوج الحــراك الشــعبي الســلمي، ثم يأتي 

تاليــًا عــام 2012 ثــم 2014.

توزعــت حصيلــة الضحايــا الذيــن قضــوا بســبب التعذيــب مــن العاملين في قطــاع الرعاية الصحية 

علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة بحســب المحافظات الســورية على النحــو التالي:

توزعــت حصيلــة الضحايــا الذيــن وثقنــا مقتلهــم بســبب التعذيــب مــن العامليــن فــي قطــاع الرعاية 

الصحيــة بحســب تخصصاتهــم/ دورهــم إلى:

ُيظهــر التــوزع الســابق أنَّ الحصيلــة األعلــى مــن الضحايــا الذيــن قتلــوا بســبب التعذيــب مــن 

العامليــن فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة كانــت مــن األطبــاء ثــم الممرضيــن ثــم الطــاب فــي مجــال 

الصحــة والمســعفين، ثــم متطوعــي الهــال األحمــر.

ُتظهــر الخريطــة الســابقة أنَّ الحصيلــة األعلــى مــن الضحايــا الذيــن قضــوا بســبب التعذيــب كانــت 

فــي محافظتــي حمــص وحلــب، تلتهمــا ريــف دمشــق ثــم درعــا ثــم دمشــق.
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 تــاء: مــا ال يقــل عــن 14 مــن العامليــن فــي الرعايــة الصحيــة تــم تســجيلهم فــي دوائــر الســجل 

المدنــي علــى أنهــم متوفــون، أو تــم التعرف عليهم عبر صور قيصر المســربة مــن مراكز االحتجاز 

التابعــة لقــوات النظــام الســوري:

وثَّــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 9 مــن العامليــن فــي الرعايــة الصحيــة 

مــن المختفيــن قســريًا فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري، قــد تــم تســجيلهم علــى أنهــم 

متوفــون فــي دوائــر الســجل المدنــي فــي مختلــف المحافظــات الســورية منــذ بدايــة عــام 2018 حتــى 

شــباط/ 2021، ومنــذ آذار/ 2015 حتــى شــباط/ 2021 ســجلنا مــا ال يقــل عــن 5 مــن العامليــن فــي قطــاع 

الرعايــة الصحيــة تــم التعــرف عليهــم مــن قبــل ذويهــم عبــر الصــور المســربة -مــن قبــل الضابــط 

المنشــق عــن الشــرطة العســكرية “قيصــر8 “- مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري. 

رابعــًا: عــام كامــل مــن اإلهمــال الصــارخ فــي التعامــل مــع كوفيــد-19 
وعــدم التفكيــر فــي إطــالق ســراح أي مــن الكــوادر الطبيــة:

لقــد مــرَّ قرابــة عــام كامــل علــى ضــرب جائحــة كوفيــد-19 ســوريا، وقــد أنهــك االســتهداف المتكــرر علــى 

مــدى عشــر ســنوات للمراكــز والكــوادر الطبيــة قــدرة القطــاع الصحي علــى التعامل مع هــذه الجائحة، 

ــل  ــع صــدر بتاريــخ 17/ أيلــول/ 2020، ويتحمَّ وكنــا قــد تحدثنــا بالتفصيــل عــن ذلــك فــي تقريــر موسَّ

النظــام الســوري وحلفــاؤه المســؤولية الرئيســة عــن الغالبيــة العظمــى مــن تلــك االنتهــاكات، لكــن 

األمــر لــم يتوقــف عنــد مــا وقــع فــي الماضــي مــن قصــف للمراكــز الطبيــة، وقتــل للكــوادر الطبيــة، بــل 

امتــدت االنتهــاكات والالمبــاالة لتشــمل الظواهــر الرئيســة التاليــة:

لــم تتخــذ الحكومــة التابعــة للنظــام الســوري إجــراءات حقيقية وجــاّدة للحدِّ من تزاحــم المواطنين 	 

للحصــول علــى المــواد األساســية كمــادة الخبــز، والغــاز، والحصــول علــى الراتــب الشــهري، وفــي 

ذلــك ُمخالفــة صارخــة ألبــرز اإلجــراءات االحترازيــة للوقايــة مــن المــرض.

أقــام النظــام الســوري العديــد مــن الفعاليــات والمهرجانــات الحاشــدة إلظهــار التأييــد والهتــاف 	 

لعائلــة األســد، وُيجبــر عــددًا مــن أبنــاء الشــعب الســوري والموظفيــن الحكومييــن علــى االلتحــاق 

بهــا، وُنقــدر فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن هــذه الفعاليات تحتاج صــرف مئات أالف 

الــدوالرات مــن خزينــة الدولــة الســورية التــي يعانــي مواطنوهــا مــن تأميــن الخبــز.

االســتمرار فــي اعتقــال 3329 شــخص مــن الكــوادر الطبيــة علــى الرغــم مــن انقضــاء عــام علــى 	 

مــرور الجائحــة وظهــور ســالالت جديــدة منهــا، وحاجــة المجتمــع الســوري الجوهريــة لجهودهــم، 

ــًا فــي  ــدًا مــن المواطنيــن؛ ممــا يعنــي اكتظاظــًا إضافي ــا اعتقــال النظــام الســوري مزي كمــا وثَّقن

مراكــز االحتجــاز.

8   قيصــر: هــو االســم المســتعار للضابــط المنشــق عــن الشــرطة العســكرية بمدينــة دمشــق والــذي تمكــن مــن تصويــر وتســريب آالف الصــور لضحايــا التعذيــب 

فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري.

https://sn4hr.org/arabic/2019/10/21/11639/
https://sn4hr.org/arabic/?p=4945
https://sn4hr.org/arabic/2020/09/17/12662/
https://news.sn4hr.org/ar/tag/%d9%81%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/
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خامســًا: أبــرز حــاالت االعتقــال/ االحتجــاز واالختفــاء القســري والتعذيــب 
مــن العامليــن فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة، لــدى النظــام الســوري:

ألف: المعتقلون والمختفون قسرًا:

فــراس دنــدش، صيدلــي، مــن أبنــاء مدينــة جســر الشــغور غــرب 

محافظــة إدلــب، مــن مواليــد عــام 1976، اعتقلتــه قــوات النظــام 

الســوري يــوم اإلثنيــن 26/ أيلــول/ 2011 إثــر مداهمــة مــكان عملــه 

فــي مدينــة الالذقيــة، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

محمــد بشــير عــرب، طبيــب مخبــري، مــن أبنــاء مدينــة حلــب، 

مــن مواليــد عــام 1980، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم 

األربعــاء 2/ تشــرين الثانــي/ 2011 مــن مدينتــه حلــب، ثــمَّ ُنقــَل إلــى 

مشــفى المجتهــد بمدينــة دمشــق يــوم الخميــس 12/ كانــون 

الثانــي/ 2012 إثــَر تعرُّضــه لتعذيــب شــديد، ومنــذ ذلــك الوقــت ال 

ــزال مصيــره مجهــواًل. ي

كنــان طيلونــي، طبيــب، تخصــص جراحــة عامــة، ومقيــم فــي 

ــاء مدينــة دمشــق،  مشــفى المجتهــد بمدينــة دمشــق، مــن أبن

ومــن مواليــد عــام 1982، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم 

ــف  ــَم عليــه حكــم ُمخفَّ
ِ
اإلثنيــن 14/ تشــرين الثانــي/ 2011 وُحك

الميــدان  محكمــة  كانــت  أن  بعــد  عامــًا  عشــرين  بالســجن 

العســكرية قــد أصــدرت بحقــه حكمــًا باإلعــدام. شــوهَد كنان في 

ســجن صيدنايــا العســكري بمحافظــة ريــف دمشــق فــي عــام 

2013، ومــا يــزال مصيــره مجهــواًل.

فراس دندش

محمد بشير عرب

كنان طيلوني

https://drive.google.com/file/d/1GOIl27okPfsu4ctqpX_0clJPgeNpdjWq/view
https://drive.google.com/file/d/1dvMLSgaef0XZiYBOw2LGmOEFlnIwVPoQ/view
https://drive.google.com/file/d/1zO7shWBxFKnYJc5RxwZX-NHXEgKB9KCM/view
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أحمــد محمــد وليــد دحــان، طبيــب، أخصائــي فــي أمــراض النســاء، 

مــن أبنــاء حــي القــدم جنــوب مدينــة دمشــق، مــن مواليــد عــام 

1981، اعتقلتــه عناصــر مســلحة تابعــة لفــرع فلســطين التابــع 

لقــوات النظــام الســوري يــوم األربعــاء 7/ آذار/ 2012 فــي حــي 

ــه إلــى جهــة مجهولــة. الصالحيــة بمدينــة دمشــق، واقتادت

خلــدون مكــي الحســني الجزائــري، طبيــب أســنان، وفقيــه مالكــي 

وجامــع  مالــك  اإلمــام  مذهــب  علــى  بالفتــوى  ُمجــاز  ــن  متمكِّ

للقراءات القرآنية العشــر، وخبير في األنســاب عمومًا وأنســاب 

واألبحــاث  الدراســات  مــن  العديــد  ولــه  خصوصــًا،  البيــت  آل 

الشــرعية، مــن أبنــاء حــي دمــر بمدينــة دمشــق، يحمــل الجنســية 

الجزائريــة، مــن مواليــد مدينــة دمشــق عــام 1970. اعتقلــت قوات 

النظــام الســوري خلــدون يــوم اإلثنيــن 4/ حزيــران/ 2012 بينمــا 

كان فــي طريقــه مــن عيادتــه فــي حــي الميــدان إلــى حــي دمــر 

بمدينــة دمشــق، وال يــزال مصيــره مجهــواًل.

حيــان محمــد محمــود، طبيــب، أخصائــي فــي أمــراض القلــب، مــن 

أبنــاء مدينــة ســلمية بريــف محافظــة حمــاة، مــن مواليــد عــام 1986،

اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم اإلثنيــن 16/ تمــوز/ 2012 مــن 

مشــفى المجتهــد بمدينــة دمشــق، وال يــزال مصيره مجهــواًل.

أحمد محمد وليد دحان

خلدون مكي الحسني الجزائري

حيان محمد محمود

https://drive.google.com/file/d/10FAonGf_GqP1Lhc7ivwx4TaJMl3dM1WN/view
https://drive.google.com/file/d/1b53__FRLPBZn8oInqNAw42061AwVGx1b/view
https://drive.google.com/file/d/1bS6gCcymBIliH6gxgz2WtZ7wy7FPS9Yh/view


ما ال يقل عن 3364 من العاملين في الرعاية الصحية ال 15
يزالون قيد االعتقال/االختفاء القسري، 98% منهم لدى 

النظام السوري

ســالم جرجــس مــروش، طبيــب، أخصائــي فــي األمــراض الداخلية، 

ــه  ــزوج ولدي ــد عــام 1954، مت ــاء مدينــة حمــص، مــن موالي مــن أبن

أطفال. اعتقلته قوات النظام الســوري يوم اإلثنين 6/ آب/ 2012 

مــن عيادتــه فــي مدينــة حمــاة، واقتادتــه إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز 

التابعــة لهــا فــي مدينــة دمشــق، وال يــزال مصيــره مجهــواًل.

 

محمــد غصــاب المحاميــد، حاصــل علــى درجــة دكتــوراه فــي الطب 

البشــري مــن جامعــة دمشــق/ اختصــاص جراحــة عصبيــة، مــن 

أبنــاء حــي الســحاري بمدينــة درعــا، مــن مواليــد عــام 1969، متــزوج 

وأٌب لســتة أطفــال. اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم األحــد 

12/ آب/ 2012 إثــَر مداهمــة منزلــه فــي حــي الســحاري، وال يــزال 

مصيــره مجهــواًل. 

هايــل قاســم حميــد، طبيــب جراحــة عامة وأســتاذ فــي كلية الطب 

فــي  العامــة  الجراحــة  رئيــس قســم  بجامعــة دمشــق، عمــَل 

مشــفى األســد الجامعــي، فلســطيني ســوري، مــن أبنــاء مخيــم 

اليرمــوك جنــوب مدينــة دمشــق، مــن مواليــد عــام 1948، اعتقلتــه 

قــوات النظــام الســوري يــوم اإلثنيــن 13/ آب/ 2012 مــن عيادته في 

مخيــم اليرمــوك، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

سالم جرجس مروش

محمد غصاب المحاميد

هايل قاسم حميد

https://drive.google.com/file/d/1ELVYgL8HMnEK2bbBKh0dAX_MsxRK-hRz/view
https://drive.google.com/file/d/11JEvCYTT5Xg0Io9PEjRaXwiTtrmVd9Uu/view
https://drive.google.com/file/d/1imUFUCwBvZwzznurPJHXLymN-GeO6v4M/view


ما ال يقل عن 3364 من العاملين في الرعاية الصحية ال 16
يزالون قيد االعتقال/االختفاء القسري، 98% منهم لدى 

النظام السوري

عصبيــة،  جراحــة  اختصــاص  طبيــب/  يوســف،  الديــن  عــالء 

لالجئيــن  اليرمــوك  مخيــم  ســكان  مــن  ســوري،  فلســطيني 

الفلســطينيين جنــوب مدينــة دمشــق، يبلــغ مــن العمــر لــدى 

ــاء  ــوم الثالث ــه قــوات النظــام الســوري ي ــه 60 عــام، اعتقلت اعتقال

25/ كانــون األول/ 2012، لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش 

التابعــة لهــا عنــد مدخــل مخيــم اليرمــوك الشــمالي، واقتادتــه إلــى 

جهــة مجهولــة.

رانيا العباسي، طبيبة أسنان، وبطلة سوريا والعرب بالشطرنج، 

مــن أبنــاء مدينــة دمشــق، مــن مواليــد عــام 1970، اعتقلتهــا قــوات 

النظــام الســوري يــوم اإلثنيــن 11/ آذار/ 2013 مــن حــي دمــر بمدينــة 

دمشــق مع زوجها عبد الرحمن ياســين وأطفالها الســتة )ديمة 

مــن مواليــد عــام 1999- انتصــار مــن مواليــد عــام 2001- نجــاح، مــن 

مواليــد عــام 2003- آالء، مــن مواليــد عــام 2005- ليــان، مــن مواليــد 

عــام 2011 وكانــت رضيعــة حيــن اعتقالهــا – أحمــد، مــن مواليــد عام 

2005(، واليــزال مصيرهــم مجهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية 

لحقــوق االنســان وألهلهــا أيضاً.

ســارة خالــد العــالو، مــن مدينة البوكمــال بمحافظة دير الــزور، من 

مواليــد عــام 1994، طالبــة فــي المعهــد الطبــي بجامعــة دمشــق، 

اعتقلتهــا قــوات النظــام الســوري يــوم اإلثنيــن 10/ حزيــران/ 2013 

مــن داخــل حــرم جامعــة دمشــق، ونقلــت إلــى أحــد األفــرع األمنيــة 

فــي مدينــة دمشــق لتنقطــع أخبارهــا تمامــاً، وفــي يــوم األحــد 11/ 

برامــج اإلخباريــة الســورية،  أحــد  آب/ 2013 ظهــرت ســارة فــي 

إحــدى قنــوات التلفزيــون الرســمي، وهــي تدلــي باعترافــات يبــدو 

أنهــا انتزعــت منهــا تحــت اإلكــراه والتعذيــب، وبعــد بــثِّ الحلقــة 

التلفزيونيــة، نقلــت ســارة العــالو إلــى ســجن عــدرا المركــزي ومــا

 زالــت هنــاك حتــى يــوم الجمعــة 16/ حزيــران/ 2016، حيــث اقتادتهــا 

إلــى جهــة  السياســي  األمــن  لفــرع  تابعــة  أنهــا  يعتقــد  دوريــة 

ــا وألهلهــا. ــة لن مجهول

عالء الدين يوسف

رانيا العباسي

سارة العالو

https://drive.google.com/file/d/1GdYfsW40qpvMXM0bJ20IX3BZX0YhtQVR/view
https://drive.google.com/file/d/1GdYfsW40qpvMXM0bJ20IX3BZX0YhtQVR/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOWXA5dWJZZ2NaT3c/view


ما ال يقل عن 3364 من العاملين في الرعاية الصحية ال 17
يزالون قيد االعتقال/االختفاء القسري، 98% منهم لدى 

النظام السوري

 عمــر كحيــالن، طبيــب شــرعي، مــن أبنــاء حــي بــرزة شــمال شــرق مدينــة دمشــق، اعتقلتــه قــوات 

النظــام الســوري يــوم الســبت 5/ أيــار/ 2013، لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي 

حــي بــرزة، وال يــزال مصيــره مجهــواًل.

 

مجــد كــم المــاز، طبيــب نفســي، أمريكــي مــن أصــل ســوري، مــن 

أبنــاء مدينــة دمشــق، وكان يقيــم فــي مقاطعــة أرلنغتــون بواليــة 

فرجينيا األمريكية، عمل مجد على مساعدة الالجئين السوريين 

فــي لبنــان وتقديــم المســاعدة اإلنســانية والعــالج النفســي لهــم، 

يبلــغ مــن العمــر لــدى اعتقالــه 61 عامــاً، يــوم الثالثــاء 14/ شــباط/ 

2017 ســافر مجــد إلــى دمشــق للتعزيــة بوفاة عمــه )والــد زوجته(، 

ــه، األربعــاء 15/ شــباط/ 2017 اعتقلتــه  وفــي اليــوم التالــي لوصول

قــوات النظــام الســوري لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش 

التابعــة لهــا فــي مدينــة دمشــق، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

باء: ضحايا التعذيب:

ضيــف هللا عبــد الكريــم الخصوانــي، ممــرض، مــن أبنــاء مدينــة 

الشــيخ مســكين بريــف محافظــة درعــا الشــمالي، اعتقلتــه قوات 

النظــام الســوري يــوم الجمعــة 15/ آذار/ 2013، لــدى مــروره علــى 

إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي قريــة عتمــان شــمال 

محافظــة درعــا. حصلــت الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان يوم 

الخميــس 30/ آب/ 2018 علــى معلومــات ُتشــير إلــى وفاتــه، ولدينا 

 
ٍ

معلومــات أنــه كان بصحــة جيــدة حين اعتقاله؛ مما ُيرّجح بشــكل

كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة 

لقــوات النظــام الســوري، ونؤكــد أن قــوات النظــام الســوري لــم 

ُتســلِّم جثمانــه لذويــه.

 

مجد كم الماز

ضيف هللا عبد الكريم الخصواني

https://drive.google.com/file/d/1fkb1bPolEyoqAFgW5ZOXjvJssBfkAKiW/view
https://drive.google.com/file/d/1rZJjQK935b4kvkWBo-Jt84BOowraoDcx/view


ما ال يقل عن 3364 من العاملين في الرعاية الصحية ال 18
يزالون قيد االعتقال/االختفاء القسري، 98% منهم لدى 

النظام السوري

باســل مصطفــى ســويد، طبيــب متطــوع فــي منظمــة الهــالل 

فلســطيني  عرطــوز،  بلــدة  نقطــة  ورئيــس  الســوري،  األحمــر 

الجنســية، مــن ســكان بلــدة جديــدة عرطــوز غــرب محافظــة ريــف 

دمشــق، اعتقلته قوات النظام الســوري في نيســان 2013، ومنذ 

ذلــك الوقــت تقريبــاً وهــو في عداد المختفين قســرياً؛ نظــراً إلنكار 

النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميــًا 

بزيارتــه. حصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان يــوم الثالثــاء 

9/ تموز/ 2013 على معلومات ُتشــير إلى وفاته، ولدينا معلومات 

 كبير وفاته 
ٍ

أنــه كان بصحــة جيــدة حيــن اعتقالــه؛ مما ُيرّجح بشــكل

بســبب التعذيــب داخــل أحد مراكز االحتجــاز التابعة لقوات النظام 

الســوري فــي مدينــة دمشــق. 

ــاع، متطــوع فــي الهــالل األحمــر الســوري/  ــن الطب صــالح الدي

فــرع مدينــة دمشــق، مــن أبنــاء حــي الشــاغور بمدينــة دمشــق، 

يبلــغ مــن العمــر 21 عامــًا، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم 

الجمعــة 5/ أيلــول/ 2014 فــي أثنــاء عبــوره الحــدود الســورية 

اللبنانيــة، ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبــًا وهــو فــي عــداد المختفيــن 

قســريًا؛ نظــرًا إلنــكار النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح 

ــه.  ــًا بزيارت ــو كان محامي ألحــد ول

رميــًا  بإعدامــه  ذووه  علــم   ،2015 تمــوز/   /25 الخميــس  يــوم 

بالرصــاص داخــل مركــز اإلدارة العامــة للمخابــرات العســكرية 

فــي حــي كفرسوســة بدمشــق، وقامت قــوات النظام الســوري 

بتســليمهم هويتــه الشــخصية دون أن يتــم تســليمهم جثمانــه.

الخالــد، طبيــب عــام، فلســطيني ســوري، مــن  أســامة عمــر 

ُســّكان بلــدة الشــجرة بريــف محافظــة درعــا الغربــي، يبلــغ مــن 

العمــر 64 عامــًا، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم الجمعــة 

3/ آب/ 2018 مــن مخيــم معريــا للنازحيــن الواقــع فــي منطقــة 

ــى  ــه إل ــي، واقتادت حــوض اليرمــوك بريــف محافظــة درعــا الغرب

 /25 اإلثنيــن  يــوم  دمشــق.  بمدينــة  المداهمــة  فــرع  ســجن 

وفاتــه  تؤكــد  معلومــات  علــى  حصلنــا   2019 الثانــي/  تشــرين 

ــة الصحيــة داخــل ســجن عــدرا المركــزي  بســبب إهمــال الرعاي

بمحافظــة ريــف دمشــق، بعــد نقلــه إلــى أحــد المشــافي فــي 

مدينــة دمشــق.

باسل مصطفى سويد 

صالح الدين الطباع 

أسامة عمر الخالد

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBN3BFRVVjN3lIX0U/edit
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YktyZ2tLN29jMDQ/view
https://drive.google.com/file/d/1pgHUKXYQr595hVJp-g8qmLceCpLU05lK/view


ما ال يقل عن 3364 من العاملين في الرعاية الصحية ال 19
يزالون قيد االعتقال/االختفاء القسري، 98% منهم لدى 
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 عمــر محمــد غنــوم، طالــب جامعــي فــي كليــة الطــب البشــري/ جامعــة تشــرين بمدينــة الالذقيــة، مــن 

أبنــاء قريــة الحميديــة التابعــة لمدينــة القصيــر غــرب محافظــة حمص، مــن مواليد عــام 1992، اعتقلته 

قــوات النظــام الســوري يــوم األربعــاء 1/ أيــار/ 2013 مــن جامعــة تشــرين، ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبــًا 

وهــو فــي عــداد المختفيــن قســريًا؛ نظــرًا إلنــكار النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان 

محاميــًا بزيارتــه. 

يــوم الجمعــة 17/ كانــون الثانــي/ 2020 علــم ذووه أنَّــه مســجل فــي دائــرة الســجل المدنــي علــى أنــه قــد 

ــح أنــه قــد توفــي بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز  توفــي يــوم اإلثنيــن 24/ تشــرين الثانــي/ 2014، ونرجِّ

االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري.

إبراهيــم عبــد القــادر الزعبــي، طبيــب/ اختصــاص قلبيــة، حاصــل 

علــى الدكتــوراه فــي اختصــاص كهربــاء القلــب مــن جامعة ليســتر 

البريطانيــة، مــن أبنــاء بلــدة اليــادودة بريــف محافظة درعــا الغربي، 

مــن مواليــد عــام 1964، اعتقلتــه عناصــر فــرع األمــن العســكري 

التابعــة لقــوات النظــام الســوري يــوم اإلثنيــن 22/ حزيــران/ 2020، 

إثــر مداهمــة منزلــه في شــارع بغــداد بمدينة دمشــق، واقتادته إلى 

فرع التحقيق العسكري 248 بمدينة دمشق، ومنذ ذلك الوقت 

تقريبــاً وهــو فــي عــداد المختفيــن قســرياً؛ نظــراً إلنــكار النظــام 

الســوري احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميــاً بزيارتــه. 

يــوم الخميــس 30/ تمــوز/ 2020، أبلغــت قــوات النظــام الســوري ذوي إبراهيــم بوفاتــه فــي مشــفى 

المواســاة فــي مدينــة دمشــق، ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان معلومــات تؤكــد أّن الطبيــب 

 كبير وفاته بســبب التعذيب وإهمــال الرعاية 
ٍ

 جيــدة حيــن اعتقالــه؛ ممــا ُيرّجح بشــكل
ٍ
إبراهيــم كان بصحــة

الصحية.

وثيقة وفاة للضحية عمر محمد غنومعمر محمد غنوم

إبراهيم عبد القادر الزعبي 

https://drive.google.com/file/d/1MiJqpRz2nSSgGXhVw_g0iNAQEy2Y5XQM/view
https://drive.google.com/file/d/1ehXbeD3QgvhSaJTXtME-j40kxVTjzFIk/view
https://drive.google.com/file/d/1HbD42hsgPagLetYPbR2Ep9PqVR6jdKuA/view
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سادسًا: االستنتاجات والتوصيات
تتطلــب المــادة 3، المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف األربــع لعــام 1949 9، والملزمــة لجميــع 	 

األطــراف فــي النــزاع المســلح غيــر الدولــي فــي ســوريا، أن يتــم جمــع الجرحــى والمرضــى والعنايــة 
بهــم. كمــا يتيــح القانــون اإلنســاني الدولــي العرفي أيضًا حماية خاصة للمستشــفيات والوحدات 
الطبيــة10 والعامليــن فــي الرعايــة الصحيــة11. وتنــصُّ المــادة 22 فــي البنــد الثانــي12  مــن دســتور 
ــر لهــم  ســوريا الــذي اعُتمــد فــي عــام 2012 علــى أن “تحمــي الدولــة صحــة المواطنيــن وتوفِّ
ــي لحقــوق اإلنســان الحرمــان  ــون الدول ــة والمعالجــة والتــداوي”. ويحظــر القان وســائل الوقاي
مــن الحريــة تعســفًا13. والحــق فــي الصحــة، المكــرَّس فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة14، والــذي انضمــت ســوريا إلــى أطرافــه، يتضمــن التزامــًا 
ــى الســلع  ــة والحصــول عل ــل لالســتثناء بتأميــن حــق االســتفادة مــن المرافــق الصحي ــر قاب غي
شــة، كمــا  والخدمــات الصحيــة علــى أســاس غيــر تمييــزي، خصوصــًا للفئــات الضعيفــة والمهمَّ
جــاء فــي التعليــق العــام رقــم 14 15، وقــد انتهــك النظــام الســوري جميــع ذلــك عبــر اســتهداف 

المراكــز الطبيــة واعتقــال تعســفي وإخفــاء قســري آلالف الكــوادر الطبيــة الســورية.
خــرق النظــام الســوري وبقيــة أطــراف النــزاع بشــكل صــارخ عددًا مــن المبادئ األساســية للقانون 	 

الدولــي لحقــوق اإلنســان مثــل: الحــق فــي الحيــاة، عــدم اإلخفــاء قســريًا، عــدم التعذيــب، الحــق فــي 
الصحــة، وعــددًا كبيــرًا مــن قواعــد القانــون العرفــي اإلنســاني والمــادة 3 المشــتركة مــن اتفاقيــات 

جنيــف األربعــة لعــام 1949.
تشــكل عمليات اإلخفاء القســري والتعذيب التي مارســها النظام الســوري بحق الكوادر الطبية 	 

فــي مختلــف المحافظــات الســورية، وعلــى خلفيــة مشــاركتهم فــي الحــراك الشــعبي ضــده، 
تشــكل نمطــًا مــن الهجــوم الواســع وترقــى إلــى جرائــم ضــد اإلنســانية وفقــًا للمادة الســابعة من 

ميثــاق رومــا األساســي16 .
أثرت االنتهاكات الواســعة التي طالت القطاع الطبي في ســوريا على االســتجابة لوباء كوفيد-19 	 

ويتحمل النظام السوري وحلفاؤه المسؤولية عن قرابة 85 % من مجمل االنتهاكات.
لناها فــي قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان والتــي ورد جــزء 	  الحــوادث التــي ســجَّ

ل خرقــًا لقــرار مجلــس األمــن رقــم 2286 17 القاضــي بوقــف االنتهاكات  منهــا فــي هــذا التقريــر ُتشــكِّ
زاعــات المســلحة ضــدَّ العامليــن فــي المجــال الطبــي والعامليــن  والتَّجــاوزات التــي ترتكــب فــي النِّ
فــي تقديــم المســاعدة اإلنســانية الذيــن يزاولــون حصريــًا مهــاَم طبيــة، وضــدَّ وســائل نقلهــم 

ومعداتهــم، وكذلــك ضــدَّ المستشــفيات وســائر المرافــق الطبيــة األخــرى.

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/7umf63.htm ،3 9   اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جنيف األولى، المادة

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule28 ،28 10   اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني، القاعدة

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule25 ،25 11  اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني، القاعدة

12   وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية، دستور الجمهورية العربية السورية،

https://www.moj.gov.sy/index.php?option=com_content&view=article&id=36:2014-05-24-12-2116&catid=2:syrianlegislation&Itemid=3 

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html ،3 13  األمم المتحدة، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة

14  مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 

https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf ،14 15 مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم

https://www.icc-cpi.int/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf ،7 16  المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما األساسي، المادة

https://undocs.org/ar/S/RES/2286)2016( 2286 17   األمم المتحدة، مجلس األمن، القرار رقم

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/7umf63.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/7umf63.htm
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule28
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule25
https://www.moj.gov.sy/index.php?option=com_content&view=article&id=36:2014-05-24-12-2116&catid=2:syrianlegislation&Itemid=3
https://www.moj.gov.sy/index.php?option=com_content&view=article&id=36:2014-05-24-12-2116&catid=2:syrianlegislation&Itemid=3
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf
https://www.icc-cpi.int/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf
https://www.icc-cpi.int/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf
https://undocs.org/ar/S/RES/2286(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2286(2016)
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التوصيات:

إلى مجلس األمن الدولي:

يتوجــب علــى مجلــس األمــن اســتنادًا إلــى القــرارات الصــادرة عنــه وفــي مقدمتهــا القراريــن رقــم 	 

2139 و2254 اتخــاذ خطــوات فوريــة للكشــف عــن مصيــر آالف الكــوادر الطبيــة المختفيــن قســريًا.

يجــب إحالــة الملــف الســوري إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحاســبة جميــع المتورطيــن فــي 	 

ارتــكاب االنتهــاكات بحــق الكــوادر الطبيــة.

فــرض عقوبــات اقتصاديــة علــى النظام الســوري واإليراني المتورطين بشــكل مباشــر في ارتكاب 	 

ــعب الســوري. جرائــم حــرب وجرائم ضدَّ اإلنســانية ضدَّ الشَّ

ــة ال مبــاالة مطلقــة تجــاه جميــع 	  يجــب أن ال يتحــول فشــل مجلــس األمــن فــي ســوريا إلــى حال

القضايــا مهمــا كانــت إنســانية ومحقــة، فهنــاك مســؤولية قانونيــة وأخالقيــة تتحملهــا حكومــات 

الــدول المشــاركة فيــه تجــاه الشــعب الســوري.

إلى المجتمع الدولي:

ه الكامــل، يتوجــب التَّحــرك علــى المســتوى الوطنــي 	 
ِ
فــي ظــلِّ انقســام مجلــس األمــن وشــَلل

ــعب الســوري، ويتجلــى ذلــك فــي حمايتــه مــن عمليــات  واإلقليمــي إلقامــة تحالفــات لدعــم الشَّ

عيد  مة على الصَّ عــم المقدَّ االعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري والتعذيــب، وزيــادة جرعات الدَّ

ــة القضائيــة العالميــة بشــأن هــذه الجرائــم  ــر إلــى ممارســة الوالي ــعي بشــكل أكب اإلغاثــي. والسَّ

أمــام المحاكــم الوطنيــة، فــي محاكمــات عادلــة لجميــع األشــخاص المتورطيــن.

الدراســات والتقاريــر 	  دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــرارًا وتكــرارًا فــي عشــرات 

وباعتبارهــا عضــو فــي “التحالــف الدولــي لتطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة )ICRtoP(”، إلــى تطبيــق 

مبــدأ مســؤولية الحمايــة )R2P(، وقــد تــمَّ اســتنفاذ الخطــوات السياســية عبــر اتفاقيــة الجامعــة 

العربيــة ثــم خطــة الســيد كوفــي عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيانــات لوقــف األعمــال العدائيــة 

الــي ال ُبــدَّ بعــد تلــك المــدة مــن اللجــوء إلــى الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ  واتفاقــات أســتانا، وبالتَّ

تــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، وال يــزال مجلس األمن  مســؤولية الحمايــة )R2P(، الــذي أقرَّ

ُيعرقــل حمايــة المدنييــن فــي ســوريا.

ــى المحكمــة الجنائيــة 	  ــة الملــف فــي ســوريا إل غــط علــى مجلــس األمــن بهــدف إحال ــد الضَّ تجدي

ــة. الدولي

ــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة والمحاســبة فــي ســوريا عبــر الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 	  السَّ

ومجلــس حقــوق اإلنســان، وإدانــة اســتمرار االختفــاء القســري بحــق الكــوادر الطبيــة وجميــع 

المختفيــن قســريًا علــى خلفيتهــم السياســية.
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فــي حــال فشــل جميــع ذلــك، وقــد فشــل علــى مــدى عشــر ســنوات، يجــب العمــل علــى إيجــاد 	 

ــم ضــدَّ اإلنســانية فــي ســوريا. ــى إيقــاف الجرائ طريقــة مهمــا تكــن تهــدف إل

امية لحقوق اإلنسان: إلى المفوضية السَّ

علــى المفوضيــة الســامية أن ُتقــدم تقريــرًا إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان وغيــره مــن هيئــات األمــم 	 

المتحــدة عــن االنتهــاكات بحــق القطــاع الطبــي ومعانــاة المجتمــع الســوري بســبب ذلك.

إدانــة إخفــاء آالف الكــوادر الطبيــة والمطالبــة باإلفــراج عنهــم فــي ظــل تفشــي الموجــة الثانيــة من 	 

جائحــة كوفيد-19.

:COI إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة

ــابقة، والشــبكة الســورية 	  فتــح تحقيقــات فــي الحــاالت الــواردة فــي هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّ

لحقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد بمزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.

تضميــن اإلشــارة إلــى المعتقليــن والمختفيــن قســريًا مــن الكــوادر الطبيــة وانعــكاس ذلــك علــى 	 

صحــة وســالمة المجتمــع فــي التقريــر القــادم، وإدانــة اســتمرار هــذه االنتهــاكات.

إلى االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية:

تقديــم الدعــم لعوائــل المختفيــن قســريًا وللمنظمــات الوطنيــة العاملــة فــي هــذا المجــال، 	 

الســورية. اإلنســان  حقــوق  ولمنظمــات 

فــرض عقوبــات علــى حلفــاء النظــام الســوري وبشــكل أساســي روســيا وإيــران علــى خلفيــة 	 

الجرائــم التــي ارتكبوهــا فــي ســوريا.

إلى النظام السوري:

التَّوقف عن استخدام الدولة السورية كأنَّها ملك عائلة خاص.	 

التوقــف عــن إرهــاب المجتمــع الســوري عبــر اســتهداف الكــوادر الطبيــة بعمليــات االعتقــال 	 

واإلخفــاء القســري والتعذيــب التــي تقــدم لهــم الخدمــات الطبيــة واإلســعاف واإلنقــاذ.

بعــات القانونيــة والماديــة كافــة، وتعويــض الضحايــا وذويهــم مــن مقــدرات الدولــة 	  ــل التَّ تحمُّ

الســورية.

فتــح تحقيقــات مســتقلة عــن جرائــم قتل الكوادر الطبيــة أو إخفائهم أو تعذيبهم فهم مواطنون 	 

ســوريون، ويحــق للشــعب الســوري معرفــة مــن قتلهــم عبــر تحقيــق مســتقل تقــوم بــه الدولــة 

مــن قبــل هيئــة قضائية مســتقلة.
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شكر وعزاء

خالــص الشــكر لجميــع الكــوادر الطبيــة والنشــطاء المحلييــن الذيــن أغنــت مســاهماتهم هــذا التقريــر 

بشــكل فعــال، وخالــص العــزاء لــذوي الضحايــا.
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