الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ،أتسست يف هناية حزيران٢٠١١ /
وهي منظمة مستقلة ،حمايدة ،غري حكومية ،غري رحبية ،معتمدة من
قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

األحد  3نيسان 2015

مقتل  6من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين يف آذار 2016
منهم على يد القوات احلكومية
حمتوايت التقرير:
أوالً :ملخص تنفيذي.
اثنياً :تفاصيل احلوادث.
اثلثاً :االستنتاجات والتوصيات.
شكر وعزاء.

أوال :ملخص التقرير:
ً
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 ندعي أننا قمنا بتوثيق احلاالت كافة ،وذلك يف ظل احلظر
واملالحقة من قبل القوات احلكومية وبعض اجملموعات املسلحة األخرى.
لالطالع بشكل تفصيلي حول منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي
نرجو زايرة الرابط.
إن قصف القوات احلكومية بشكل مستمر ومنذ عام  2011للمنشآت الطبية ومراكز الدفاع
املدين ،واستهداف أطراف النزاع املسلح وبشكل خاص القوات احلكومية للكوادر الطبية
وكوادر الدفاع املدين بعمليات القتل واالعتقال ،يدل على سياسة متعمدة هتدف إىل إيقاع
املزيد من القتلى ،وزايدة معاانة اجلرحى من املدنيني واملسلحني.
منذ بدء اتفاقية وقف األعمال العدائية شهدت خمتلف احملافظات السورية تراجعاً ملحوظاً
وجيداً نسبياً ،مقارنة مع األشهر السابقة منذ آذار  2011حىت اآلن ،واحلديث بشكل رئيس
عن املناطق اخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة؛ ألن بقية مناطق السيطرة كمناطق سيطرة
حزب االحتاد الدميقراطي الكردي ومناطق سيطرة النظام السوري الختضع للقصف اجلوي
الكثيف اليومي والذي يعترب املتسبب الرئيس يف قتل ما اليقل عن  60%من الضحااي،
وتدمري املباين وتشريد أهلها.
لكن على الرغم من كل ذلك فإن اخلروقات مل تتوقف ،وبشكل رئيس من قبل النظام السوري،
الذي يبدو أنه املتضرر األكرب من استمرار وقف األعمال العدائية ،وخباصة جرائم القتل خارج
نطاق القانون ،واألفظع من ذلك عمليات املوت بسبب التعذيب ،وهذا يؤكد وبقوة أن هناك
وقفاً لألعمال العدائية فوق الطاولة نوعاً ما ،أما اجلرائم اليت الميكن للمجتمع الدويل وحتديداً
للوسيط األمريكي الروسي أن يلحظها فهي مازالت مستمرة مل يتغري منها شيء.

1

www.sn4hr.org - info@sn4hr.org

يف شهر آذار وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل  6أشخاص من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين توزعوا كالتايل:
ألف :القوات احلكومية (اجليش ،اﻷمن ،امليليشيات احمللية ،امليليشيات الشيعية اﻷجنبية) :قتلت  4أشخاص من الكوادر الطبية وكوادر
الدفاع املدين توزعوا إىل:
 طبيب  3من كوادر الدفاع املدينابء :القوات الروسية :قتلت أحد كوادر الدفاع املدين
اتء :فصائل املعارضة املسلحة :قتلت ممرضاً
ً
ثانيا :تفاصيل الحوادث:
ألف :القوات احلكومية:
إبراهيم صادقة ،أحد عناصر الدفاع املدين السوري مبحافظة ريف دمشق ،من أبناء مدينة حرستا مبحافظة ريف دمشق ،تويف يوم األربعاء
 /23آذار 2016 /جراء قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مدينة حرستا أثناء قيامه إبسعاف جرحى قصف سابق.
حممد يوسف اخلوص ،طبيب جراحة عامة ،من أبناء مدينة الزبداين مبحافظة ريف دمشق،
يعمل يف اهليئة الطبية مبدينة الزبداين ،يبلغ من العمر  70عاماً ،متزوج ولديه  3أطفال ،تويف
بوم اجلمعة  /25آذار 2016 /إثر إصابته برصاصة قناص قوات النظام املتمركز يف حاجز
املستوصف مبدينة الزبداين ،أصابت رقبته وخرجت من خده.

حممد ديب عواد ،من مؤسسي الدفاع املدين السوري مبدينة الزبداين ،من أبناء مدينة الزبداين مبحافظة ريف دمشق ،يبلغ من العمر 40
عاماً ،متزوج ولديه  4أطفال ،تويف يوم اجلمعة  /25آذار 2016 /إثر إصابته برصاصة قناص قوات النظام املتمركز يف حاجز املستوصف
مبدينة الزبداين أثناء وجوده يف أحد شوارع املدينة.
حممد وليد الغوراين ،مسعف يف الدفاع املدين ،من أبناء بلدة دير العصافري مبحافظة ريف
دمشق ،يبلغ من العمر  30عاماً ،متزوج ولديه طفل ،قضى يوم اخلميس  /31آذار/
 2016جراء قصف طريان النظام احلريب البلدة أثناء قيامه إبسعاف جرحى غارات سابقة.
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ابء :القوات الروسية:
حسني عبد الكرمي الضحيك ،مدرب فريق تفكيك األلغام والقنابل العنقودية الدفاع املدين مبحافظة محص ،من أبناء مدينة تلبيسة
مبحافظة محص ،يبلغ من العمر  38عاماً ،حاصل على الشهادة اإلعدادية ،متزوج ولديه أربعة أطفال ،تويف يوم اجلمعة  /18آذار/
 2016جراء انفجار ذخائر عنقودية جراء قصف سابق لطريان حريب يزعم أنه روسي ابلقنابل العنقودية على مدينة تلبيسة بريف حمافظة
محص.
اتء :فصائل املعارضة املسلحة:
حممد علي الزعوقي ،ممرض ،من أبناء مدينة إخنل مبحافظة درعا ،قضى يوم اجلمعة  /18آذار 2016 /جراء إصابته ابلرصاص جراء
االشتباكات احلاصلة يف املدينة بني كتائب جماهدي حوران وفرقة احلمزة التابعني لفصائل املعارضة ،مل نستطع حتديد اجلهة اليت تسببت
مبقتله.
ً
ثالثا :االستنتاجات والتوصيات:
لقد انتهكت احلكومة السورية كالً من القانونني الدويل اإلنساين والعريف اإلنساين على حنو صارخ ،وبشكل خاص املادة  3املشرتكة بني
اتفاقيات جنيف والقانون الدويل اإلنساين ،وارتكبت بذلك جرائم ترقى ألن تكون جرائم حرب ابستهدافها الكوادر الطبية واملنشآت
العاملة فيها ،كما ارتكبت احلكومة السورية جرائم ترقى ألن تكون ضد اإلنسانية متمثلة جبرمية القتل.
كما مارست القوات الروسية وبعض فصائل املعارضة املسلحة أفعاالً 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.
جيب على روسيا والصني الكف عن تقدمي احلماية لنظام ثبت على حنو قاطع قيامه ابرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 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 أوالً 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.
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