الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ،أتسست يف هناية حزيران2011/
وهي منظمة مستقلة ،غري حكومية ،غري رحبية ،معتمدة من قبل
األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

اخلميس  3آيلول 2015

مقتل  19من الكوادر الطبية يف آب 2015
 18منهم على يد القوات احلكومية

حمتوايت التقرير:
أوالً :ملخص تنفيذي.
اثنياً :تفاصيل احلوادث.
اثلثاً :االستنتاجات والتوصيات.
شكر وعزاء.

أوالً :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،
واستهداف أطراف النزاع املسلح وبشكل خاص القوات احلكومية للكوادر الطبية
بعمليات القتل واالعتقال ،يدل على سياسة متعمدة هتدف إىل إيقاع املزيد من القتلى،
وزايدة معاانة اجلرحى من املدنيني واملسلحني.
يف شهر آب وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل  19شخصاً من الكوادر
الطبية توزعوا كالتايل:
ألف :القوات احلكومية (اجليش ،اﻷمن ،امليليشيات احمللية ،امليليشيات الشيعية
اﻷجنبية) :قتلت  18شخصاً من الكوادر الطبية توزعوا إىل:
طبيب.صيدالين.ستة ممرضني بينهم سيدة.مثانية مسعفني.اثنان من الكوادر الطبية.ابء :تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية) :قتل متطوعاً يف منظمة
اهلالل األمحر السوري.
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اثنياً :تفاصيل احلوادث:

ألف :القوات احلكومية:
عادل الضاهر ،فين ختدير ،من أبناء مدينة سراقب إبدلب ،تويف يوم اجلمعة  /7آب/
 2015جراء قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على مشفى الشفاء
بسراقب.

فني التخدير عادل الضاهر

عبد الكرمي الربغوث ،ممرض ،من أبناء قرية جوابس إبدلب ،تويف يوم اجلمعة /7
آب 2015 /جراء قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على مشفى الشفاء
بسراقب.
انهد احلسن ،ممرضة ،من أبناء حمافظة إدلب ،توفيت يوم اجلمعة  /7آب2015 /
جراء قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على مشفى الشفاء بسراقب.

عبد الكريم الربغوث

أمني خالد العداي ،صيدالين ،من أبناء حي الرشدية مبدينة دير الزور ،يبلغ من العمر
 33عاماً ،اعتقلته القوات احلكومية يف حزيران 2013 /لدى مروره على أحد نقاط
التفتيش يف حي املزة بدمشق ،وقد كان سليماً وبصحة جيدة حينها ،يوم اجلمعة
 /9آب 2015 /أبلغنا ذووه أهنم أتكدوا من وفاته بسبب التعذيب يف أحد مراكز
االحتجاز احلكومية .
حسن احلمد اهلنيدي ،ممرض ،من أبناء بلدة البوليل بريف دير الزور ،يبلغ من العمر  29عاماً ،متزوج ،تويف يوم اإلثنني  /10آب2015 /
جراء قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على مشفى الطب احلديث يف مدينة امليادين.
راجح مجعة درويش ،طبيب ،من أبناء بلدة العبادة بريف دمشق ،تويف يوم األربعاء  /12آب 2015 /جراء قصف الطريان
احلريب احلكومي صواريخ عدة على مدينة دوما بريف دمشق.
مسري .ن (مل نتمكن من احلصول على كنيته حىت حلظة إعداد التقرير) ،مسعف ،من أبناء بلدة املليحة بريف دمشق ،مسؤول
اإلسعاف يف إدارة الدفاع املدين يف الغوطة الشرقية ،قضى يوم األربعاء  /13آب 2015 /نتيجة قصف الطريان احلريب
احلكومي صواريخ عدة على بلدة سقبا بريف دمشق أثناء قيامه إبسعاف اجلرحى.
حممد أمحد احلجة ،مسعف ،من أبناء بلدة العبادة بريف دمشق ،من الكادر الطيب حلركة أحرار الشام ،قضى يوم األحد /16
آب 2015 /جراء إصابته خالل االشتباكات بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة أثناء قيامه إبسعاف اجلرحى
على جبهة إدارة املركبات.
حيىي احلجة (املهباين) ،مسعف ،من أبناء بلدة العبادة بريف دمشق ،تويف يوم األحد  /16آب 2015 /جراء إصابته خالل
االشتباكات بني القوات احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة أثناء قيامه إبسعاف اجلرحى على جبهة إدارة املركبات.
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نور الدين بدران ،مسعف ،من أبناء مدينة دوما بريف دمشق ،قضى يوم اإلثنني  /17آب2015 /
جراء قصف القوات احلكومية جبهة حرستا اليت تشهد اشتباكات بينها وبني فصائل املعارضة
املسلحة ،أثناء قيامه إبسعاف جرحى االشتباكات.
أمحد نصيص ،مسعف ،من أبناء مدينة عربني بريف دمشق ،قضى يوم اإلثنني  /17آب2015 /
جراء قصف القوات احلكومية جبهة حرستا اليت تشهد اشتباكات بينها وبني فصائل املعارضة
املسلحة ،أثناء قيامه إبسعاف جرحى االشتباكات.

نور الدين بدران

أمحد أمين القدميي ،مسعف ،من أبناء خميم الريموك بدمشق ،أحد الكوادر الطبية مبشفى فلسطني
وطالب يف السنة الثانية بكلية احلقوق ،اعتقلته عناصر اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني «القيادة
العامة» التابعة للقوات احلكومية يوم السبت  /1شباط ،2014 /أبلغنا ذووه يوم الثالاثء
 /18آب 2015 /أهنم حتققوا من وفاته بسبب التعذيب داخل أحد مراكز االحتجاز.
أمحد نداف ،ممرض ،من أبناء حمافظة إدلب ،تويف يوم األربعاء  /19آب 2015 /متأثراً جبراحه
اليت أصيب هبا جراء قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على مشفى الشهيد حممد البظ يف
مدينة معرة مصرين إبدلب يوم اإلثنني  /10آب.2015 /

أحمد أمين القدميي

مصطفى خليل البويضاين ،معاجل فيزايئي ،من أبناء مدينة دوما بريف دمشق ،تويف يوم اخلميس  /20آب 2015 /جراء
قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على مدينة دوما بريف دمشق.
خالد منصور احملاميد ،مسعف ،من أبناء حي طريق السد مبدينة درعا ،مدير مكتب اإلخالء املوحد يف مدينة درعا ،تويف يوم
اجلمعة  /21آب 2015 /يف مشايف األردن متأثراً جبراحه اليت أصيب هبا جراء قصف القوات احلكومية ألحياء مدينة درعا.
أمين فقعة ،مسعف ،من أبناء بلدة بيت سوى بريف دمشق ،تويف يوم اجلمعة  /21آب 2015 /جراء قصف املدفعية
احلكومية قذائف هاون على بلدة حرستا بريف دمشق أثناء قيامه إبسعاف اجلرحى.
أمني صادر عبدو ،ممرض ،من أبناء قرية احلواش بريف حمافظة محاة ،مدير املركز الطيب بقرية احلويز ،متزوج ،تويف يوم اإلثنني
 /24آب 2015 /جراء قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على بلدة البارة مبحافظة إدلب.
ومنسق عمليات يف مشفى عربني اجلراحي  ،تويف يوم
حسني شحود ،ممرض ،من أبناء مدينة عربني بريف دمشق ،يعمل ممرضاً
َ
األربعاء  /26آب 2015 /جراء قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على املدينة.
ابء :تنظيم داعش:
أسامة معن احلمود ،متطوع يف اهلالل األمحر السوري ،من أبناء حمافظة الرقة ،يبلغ من العمر  31عاماً ،يعمل مدرساً للرتبية
الرايضية ،اعتقله تنظيم داعش يوم الثالاثء  /16حزيران ،2015 /أرسل التنظيم بالغاً لذويه يوم السبت  /8آب2015 /
خيربهم بقتل ابنهم.
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اثلثاً :االستنتاجات والتوصيات:
لقد انتهكت احلكومة السورية كالً من القانونني الدويل اإلنساين والعريف اإلنساين على حنو صارخ ،وبشكل خاص املادة 3
املشرتكة بني اتفاقيات جنيف والقانون الدويل اإلنساين ،وارتكبت بذلك جرائم ترقى ألن تكون جرائم حرب ابستهدافها
الكوادر الطبية واملنشآت العاملة فيها ،كما ارتكبت جرائم ترقى ألن تكون ضد اإلنسانية متمثلة جبرمية القتل.
كما ميارس تنظيم داعش أفعاالً ترقى ألن تكون جرائم حرب عرب عمليات التعذيب والقتل 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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