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ــر  ــل واالعتقــال/ اإلخفــاء والتدمي ــي بالقت أواًل: اســتهداف القطــاع الطب
ــر السياســي: ــى إرهــاب وتشــريد المجتمــع المطالــب بالتغيي يهــدف إل

لقــد الحظنــا خــال عملنــا فــي ســوريا علــى مــدى تســع ســنوات أن اســتهداف القطــاع الطبــي كان 

ــاك  ــه مــا زال هن ــك أن ــى ذل ــل األوضــح عل ــى، والدلي ــام األول ــذ األي ــى نحــو اســتراتيجي ومن متعمــدًا عل

العشــرات مــن الكــوادر الطبيــة الذيــن تــم اعتقالهــم فــي األشــهر األولــى مــن الحــراك الشــعبي ومــا 

ــن  ــة النظــام الســوري فــي ماحقــة العاملي ــم اســتمرت منهجي ــى اآلن، ث زال مصيرهــم مجهــواًل حت

والمتطوعيــن فــي القطــاع الطبــي بمختلــف أبعــاده فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرته، إضافــة إلــى 

ر النظــام الســوري المراكــز الطبيــة الحكوميــة منهــا، والخاصــة لصالــح خدمــة قواتــه  ذلــك، فقــد ســخَّ

العســكرية أو األمنيــة فعاجهــم مقــدم علــى كافــة المواطنيــن الســوريين العادييــن، ولمــا كانــت 

هنــاك هيمنــة طائفيــة علويــة ضمــن قــوات النظــام الســوري فقــد أصبــح هناك تمييــزًا مزدوجــًا، األول 

لصالــح قواتــه والثانــي علــى اعتبــار الطائفــة، وقــد هــدد النظــام الســوري المراكــز الطبيــة الخاصــة مــن 

تقديــم أي شــكل مــن أشــكال العــاج للمتظاهريــن المصابيــن أو الجرحــى؛ ممــا أجبــر المتظاهريــن 

علــى اللجــوء إلــى فكــرة المشــافي الميدانيــة البســيطة داخــل غرفــة فــي أحــد المنــازل، وكل هــذه 

الممارســات هــي انتهــاكات صارخــة ألبســط مبــادئ القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان.

ولــم تســَلم المراكــز الطبيــة التــي خرجــت عــن ســيطرة النظــام الســوري مــن االســتهداف فقــد 

الحقتهــا الطائــرات المروحيــة وثابتــة الجنــاح، وقصفــت بشــكل متكــرر ومــدروس مــن قبــل قــوات 

النظــام الســوري والحقــًا حليفــه الروســي بعــد تدخلــه العســكري لصالــح النظــام الســوري فــي 

أيلــول/ 2015.

كمــا مارســت بقيــة أطــراف النــزاع انتهــاكات متعــددة بحــق القطــاع الطبــي، ولكــن النظــام الســوري 

وحليفيــه الروســي واإليرانــي مســؤولون النســبة العظمــى مــن مجمــل تلــك االنتهــاكات، كمــا أن 

النظــام الســوري هــو المســؤول األول باعتبــاره نظــام توتاليتــاري يســيطر علــى الدولة الســورية، ومن 

ــر  مســؤولياته وفقــًا لدســتوره الــذي وضعــه فــي عــام 2012 أن “تحمــي الدولــة صحــة المواطنيــن وتوفِّ

لهــم وســائل الوقايــة والمعالجــة والتــداوي”، كمــا أن القانــون الدولــي اإلنســاني واضــح فــي حظــر كافة 

الهجمــات أو أعمــال العنــف التــي ترمــي إلــى بــثِّ الذعــر بيــن الســكان المدنييــن )البروتوكــول 1 المــادة 

51-2، البروتوكــول 2 المــادة 13-2(، لكننــا وثقنــا علــى مــدى الســنوات الماضيــة أن النظــام الحاكــم لــم 

يفشــل فقــط فــي حمايــة المواطنييــن الســوريين بــل كان هــو التهديــد األعظــم فــي خــرق هائــل 

للدســتور الســوري ولعــدد كبيــر مــن قواعــد ومبــادئ القانــون الدولــي، وتــم اســتهداف المطالبيــن 

بالتغييــر السياســي بشــكل أساســي علــى خلفيــة انتمائهــم السياســي فقــط، ولمجــرد معارضتهــم 

السياســية للنظــام الحاكــم منــذ 1971.
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ونــود التأكيــد علــى قضيــة قلمــا يتــم االلتفــات إليهــا مقارنــة مــع انتهــاكات أوســع وأخطــر، لكنهــا 

مؤشــر إضافــي خطيــر علــى الكيفيــة التــي ينظــر بهــا النظــام الســوري نحــو المواطنيــن الســوريين، 

 النظــام 
ِ
وهــي أنــه علــى الرغــم مــن كل االنتهــاكات الخطيــرة التــي وقعــت بحــق الكــوادر الطبيــة لــم يجــر

الحاكــم تحقيقــًا واحــدًا فــي مقتــل أيٍّ مــن الكــوادر الطبيــة الســورية، أو فــي اختفــاء اآلالف منهــم، مــع 

أن المجتمــع والدولــة فــي أمــس الحاجــة إليهــم فــي ظــل تفشــي جائحــة كوفيــد-19، حتــى لــو كان هــذا 

التحقيــق شــكليًا وغيــر مســتقل، لكنــه لــم يقــم بــأي تحقيــق أو مســاءلة وكأن األمــر ال يعنيــه.

ومــن خــال متابعــة اســتراتيجية النظــام الســوري وحليفــه الروســي فــي عمليــات القصــف علــى 

المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري، الحظنــا اســتهدافًا واضحــًا للمراكــز الحيويــة، وتأتي 

المراكــز الطبيــة فــي مقدمــة األهــداف المقصوفــة، وذلــك كرســالة عنيفــة واضحــة بأنــه ال يوجــد أي 

خيــار للمدنييــن ســوى االستســام أو الرحيــل )وذلــك فــي ظــلِّ انعــدام خيــار أي تدخــل دولــي لحمايــة 

المدنييــن فــي ســوريا(.

إن اســتهداف القطــاع الطبــي والعامليــن فيــه ســبب أساســي إلرهــاب المجتمــع 

ودفعــه نحــو التشــريد وقــد الحظنــا أن المراكــز الطبيــة كانــت دائمــًا فــي مقدمــة 

األهــداف التــي يقــوم النظــام الســوري وحليفــه الروســي بقصفهــا، كمــا أن النظــام 

الســوري لــم يفــرج عــن أعــداد ُتذكــر مــن الكــوادر الطبيــة المعتقليــن أو المختفيــن 

قســريًا لديــه منــذ آذار/2011 علــى الرغــم مــن تفشــي جائحــة كوفيــد-19، إنــه ال يكتــرث 

بحيــاة ورعايــة المواطنيــن الســوريين.

 

فضل عبد الغني

مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
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ثانيًا: منهجية التقرير:

تولــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان -طيلــة الســنوات التســع الماضيــة- اهتمامــًا خاصــًا بتوثيــق 

االنتهــاكات المتعلقــة بالكــوادر الطبية )تشــمل حســب منهجية الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان 

العامليــن فــي الحقــل الطبــي مــن أطبــاء وُممرضيــن وُمســعفين، وصيادلــة، ومخبرييــن، وإدارييــن، 

إضافــة إلــى العامليــن فــي تشــغيل ونقــل الوســائط الطبيــة( واســتهداف المنشــآت الطبيــة، عبــر 

تقاريــر شــهرية وتقاريــر خاصــة، وكذلــك ضمــن تقريــر اســتهداف المراكــز الحيويــة، وتقريــر حالــة 

حقــوق اإلنســان، وتراكمــت لدينــا قاعــدة بيانــات واســعة عــن ذلــك.

ــزاع  ــد أطــراف الن ــرز االنتهــاكات بحــق القطــاع الطبــي علــى ي ــر حصيلــة أب نســتعرض فــي هــذا التقري

والقــوى المســيطرة منــذ آذار/ 2011 حتــى أيلــول/ 2020، وتشــمل وفقــًا لقاعــدة بيانــات الشــبكة 

الســورية لحقــوق اإلنســان التالــي:

أواًل: حصيلة القتلى من الكوادر الطبية على يد األطراف الرئيسية في النزاع.

ثانيــًا: حصيلــة المعتقليــن والمختفيــن قســريًا مــن الكــوادر الطبيــة علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى 

المســيطرة.

ثالثــًا: عمليــات القصــف التــي اســتهدفت منشــآت طبيــة ولــم يكــن بالقــرب منهــا مقــرات أو معــدات 

عســكرية، وعمليــات قصــف المنشــآت الطبيــة التــي تــم تعليــق عملهــا والتــي خرجــت عــن العمــل 

نتيجــة قصــف ســابق لــم يســفر عــن دمارهــا بشــكل كامــل، )قــد تتعــرض المنشــأة الطبيــة الواحــدة 

ــق كل حادثــة اعتــداء علــى أنهــا انتهــاك(. ألزيــَد مــن اعتــداء واحــد، ونحــن نوثِّ

ــة مــن الهجمــات العســكرية مــا  ــان المدنيــة محميَّ ــي تبقــى األعي وبموجــب القانــون اإلنســاني الدول

لــم يتــم اســتخدامها ألغــراض عســكرية، وتنتــزع عنهــا الحمايــة عندمــا تســتخدم ألغــراض عســكرية، 

وطيلــة مــدة االســتخدام، أمــا عندمــا يعــود الهــدف المدنــي مــن كونــه خاضعــًا لاســتخدام العســكري 

إلــى االســتخدام المدنــي، فيجــب ألَّا يتعــرض للهجــوم وتعــود لــه الحمايــة مــرة أخــرى.

 

وبشــكل عــام، فمــن خــال عمليــات المراقبــة المســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة 

الســورية لحقــوق اإلنســان، وعبــر شــبكة عاقــات واســعة مــع عشــرات المصــادر المتنوعــة مــن 

خــال تراكــم عاقــات ممتــدة منــذ بدايــات عملنــا منــذ عــام 2011 حتــى اآلن، يقــوم فريقنــا عندمــا تردنــا أو 

ُنشــاهد عبــر شــبكة اإلنترنــت ووســائل اإلعــام أخبــارًا عــن انتهــاك بمحــاوالت متعددة لمتابعة مــا ورَد 

ن الباحــث من زيارة  ضمــن هــذا الخبــر ومحاولــة التَّحقــق وجمــع أدلــة وبيانــات، وفي بعــض األحيان تمكَّ

موقــع الحــدث فــي أســرع وقــت ممكــن، لكــنَّ هــذا نــادرًا مــا يحــدث؛ نظــرًا للمخاطــر األمنيــة المرتفعــة 

http://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/
http://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%d8%b9%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d9%88%d9%8a%d8%a9/
http://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/
http://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/
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جــدًا، ولكثــرة حــوادث االنتهــاكات، وأيضــًا نتيجــة محدوديــة اإلمكانــات البشــرية والماديــة؛ ولهذا تختلف 

إمكانيــة الوصــول إلــى األدلــة، وبالتالــي درجــة تصنيفهــا، وغالبــًا مــا نقــوم فــي الشــبكة الســورية لحقوق 

اإلنســان فــي مثــل هــذه الحــاالت باالعتمــاد علــى شــهادات ناجيــن تعرَّضــوا لانتهــاك مباشــرة؛ حيــث 

ر هــذا االنتهــاك،  نحــاول قــدَر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، وبدرجــة ثانيــة َمــْن شــاَهَد أو صــوَّ

إضافــة إلــى تحليــل المــواد المتوفــرة فــي مصــادر مفتوحــة كشــبكة اإلنترنــت، ووســائط اإلعــام، وثالثــًا 

دت ســبب الوفاة. عبــر الحديــث مــع كــوادر طبيــة قامــت بعــاج المصابيــن وعاينــت جثث الضحايــا وحدَّ

لــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان المقاطــع المصــورة والصــور التــي ُنشــرت عبــر  كمــا حلَّ

اإلنترنــت، أو التــي أرســلها لنــا نشــطاء محليــون عبــر البريــد اإللكترونــي أو برنامــج الســكايب أو عبــر 

هــا ناشــطون موقــع الهجمــات  منصــات التواصــل االجتماعــي، وقــد أظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّ

 
ِ

َبــل
ِ
وحجــم الدمــار الكبيــر الــذي لحــق بالمراكــز الحيويــة الطبيــة إثــر االعتــداءات التــي تعرَّضــت لهــا مــن ق

قــوات الحلــف الســوري الروســي.

 مــن جميــع مقاطــع الفيديــو والصــور المذكــورة فــي هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيانــات 
ٍ
نحتفــظ بنســخ

عــي أننــا ُقمنــا   صلبــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك ال ندَّ
ٍ

 احتياطيــة علــى أقــراص
ٍ
إلكترونيــة ســرية، ونســخ

بتوثيــق الحــاالت كافــة، ذلــك فــي ظــلِّ الحظــر والماحقــة المفروضيــن علينــا مــن قبــل قــوات النظــام 

الســوري وبعــض المجموعــات المســلحة األخــرى. ولمزيــد مــن التَّفاصيــل نرجــو االطــاع علــى 

بعــة مــن قبــل الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان. المنهجيــة المتَّ

 

يحتــوي هــذا التقريــر علــى 8 روايــات حصلنــا عليهــا عبــر حديث مباشــر مع شــهود أو أشــخاص معنيين 

بعمــل هــذه المنشــآت، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، وقــد شــرحنا للشــهود الهــدف مــن 

مونهــا فــي هــذا التَّقريــر  المقابــات، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام المعلومــات التــي ُيقدِّ

م أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تجنيــب  دوَن أن ُنقــدِّ

 بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه فــي 
ٍ
ــر االنتهــاك، وتــمَّ منــُح ضمــان الشــهود معانــاة تذكُّ

اســتخدام اســم مســتعار. 

ــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي  ــل الحــدَّ األدنــى الــذي تمكنَّ مــا ورَد فــي هــذا التقريــر ُيمثِّ

حصــل، كمــا ال يشــمل الحديــُث األبعــاَد االجتماعية واالقتصادية والنَّفســية.

 

ثالثــًا: أبــرز االنتهــاكات بحــق القطــاع الطبــي وفــق قاعــدة بيانات الشــبكة 
الســورية لحقوق اإلنســان:

انفوغرافيك يستعرض أبرز االنتهاكات بحقِّ القطاع الطبي في سوريا:

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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االعتداء على المنشآت الطبية

الحزب االسالمي التركستاني           المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني           قوات سوريا الديمقراطية           قوات التَّحالف الدولي           جهات أخرى هيئة تحرير الشام       تنظيم داعش         القوات الروسية          قوات النظام السوري         

االعتقال التعسفي أو االختفاء القسري

261329365069
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حصيلة أبرز االنتهاكات بحق القطاع الطبي على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا
منذ آذار 2011 حتى أيلول 2020

القتل خارج إطار القانون

مقتل 857 من الكوادر الطبيةبينهم 87 بسبب التعذيب 

ما ال يقل عن 3353 من الكوادر الطبية ال يزالون قيد االعتقال أو االختفاء القسري

ما ال يقل عن 862 حادثة اعتداء على منشآت طبية 

حسب توثيق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 17 أيلول 2020
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بســـــــبب
التعذيب بســـــــبب2

التعذيب بســـــــبب1
التعذيب

https://drive.google.com/file/d/16GpeC1tpQiriUKuWVbz--W6iAppDauOa/view
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ألف: حصيلة الضحايا من الكوادر الطبية منذ آذار/ 2011 حتى أيلول/ 2020:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل 857 مــن الكــوادر الطبيــة، مــن بينهــم 87 قضــوا 

بســبب التعذيــب، علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى أيلــول/ 

2020، يتوزعــون علــى النحــو التالــي:

قــوات النظــام الســوري )الجيــش، األمــن، الميليشــيات المحليــة، الميليشــيات الشــيعية 	 

األجنبيــة(: 652 بينهــم 84 قضــوا بســبب التعذيــب.

القوات الروسية: 69	 

تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 36	 

هيئــة تحريــر الشــام )تحالــف بيــن تنظيم جبهة فتح الشــام وعدد مــن فصائل في المعارضة 	 

المسلحة(: 2

المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 29 بينهم 2 قضوا بسبب التعذيب.	 

قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة )حــزب االتحــاد الديمقراطــي(: 6 بينهــم 1 	 

قضــى بســبب التعذيــب.

قوات التَّحالف الدولي: 13	 

جهات أخرى: 50	 

تشــير ســجات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى أن مــن بيــن ضحايــا الكــوادر الطبيــة الذيــن 

قتلــوا بســبب التعذيــب علــى يــد قــوات النظــام الســوري، ثاثــة وردت صورهــم ضمــن مجموعــة صــور 

قيصــر وتســعة قــام النظــام الســوري بتســجيلهم فــي الســجل المدنــي علــى أنهــم متوفــون.

وقــد توزعــت حصيلــة ضحايــا الكــوادر الطبيــة بحســب األعــوام وأطــراف النزاع والقوى المســيطرة 

علــى النحــو التالي:
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نســتعرض أبــرز ضحايــا الكــوادر الطبيــة الذيــن تمكنــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن 

توثيــق مقتلهــم علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة:

علــي غصــاب المحاميــد، طبيــب اختصــاص قلبيــة، مــن أبنــاء مدينــة درعــا، ُقتــل يــوم األربعــاء 23/ آذار/ 

2011 جــراء إطــاق الرصــاص عليــه مــن قبــل قــوات النظــام الســوري قــرب المســجد العمــري فــي 

منطقــة درعــا البلــد بمدينــة درعــا، بينمــا كان داخــل ســيارة إســعاف يقــوم بعملــه علــى إســعاف جريــح 

أصيــَب إثــر هجــوم ســابق للقــوات ذاتهــا علــى مصليــن كانــوا فــي المســجد. تشــير الشــبكة الســورية 

لحقــوق اإلنســان إلــى أّن علــي هــو أول طبيــب ُيقتــل منــذ انــدالع االنتفاضــة الشــعبية فــي ســوريا فــي 

آذار/ 2011.

بشــار زهيــر جمعــة اليوســف، مســعف متطــوع مــع الهــال 

أبنــاء حــي الحميديــة  الــزور، مــن  األحمــر الســوري – فــرع ديــر 

بمدينــة ديــر الــزور، مــن مواليــد 5/ تشــرين األول/ 1988، وطالــب 

فــي كليــة إدارة األعمــال/ جامعــة الفــرات فــي ديــر الــزور، ُقتــل يــوم 

ــع  ــاص تاب ــه برصــاص قن ــر إصابت ــران/ 2012 إث الجمعــة 22/ حزي

لقــوات النظــام الســوري أثنــاء عملــه علــى إســعاف جرحــى فــي 

حــي الرشــدية بمدينــة ديــر الــزور.

تحدثــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد محمــد الدهمــوش1 ، صديــق بشــار، والــذي 

روى لنــا تفاصيــل الحادثــة نقــًا عــن مســعفين كانــوا برفقــة بشــار: “ كانــت أحيــاء مدينــة ديــر الــزور 

بشــكل عــام فــي ذلــك اليــوم تشــهد قصفــًا من قبــل قوات النظام الســوري المتمركــزة في األفرع 

األمنيــة المنتشــرة فــي المدينــة، توجــه بشــار وعــدة مســعفين مــن مركــز الهــال األحمــر إلــى حــي 

الرشــدية، تلبيــة لنــداءات اســتغاثة وردت إليهــم بوجــود جرحــى، مســتقلين ســيارة تابعــة للمركــز، 

قرابــة الســاعة السادســة مســاء، ولــدى وصولهــم ونزولهــم من الســيارة إلجــاء الجرحى تعرضوا 

إلطــاق رصــاص مــن قبــل عناصــر النظــام المتمركزيــن علــى ســطح مبنــى الشــرطة العســكرية؛ 

مــا أدى إلــى إصابــة بشــار فــي رأســه ووفاتــه مباشــرة، وإصابــة ســائق الســيارة بجــراح بســيطة”.

بشار زهير جمعة اليوسف

1  عبر تطبيق تيلغرام في 22/ حزيران/ 2020

https://drive.google.com/file/d/0Bx3B2LVPHFr8Qi1aRzhMVm1GYXc/edit
https://drive.google.com/file/d/1UIkoH_GtSnXVOThZmPSRAyRDQNKKwMPL/view
https://drive.google.com/file/d/1E1rGOoypmxA7cnmK1hhp6O4MdKUmu3So/view
https://drive.google.com/file/d/1E1rGOoypmxA7cnmK1hhp6O4MdKUmu3So/view
https://drive.google.com/file/d/1RUjiFtBfjbXH1QVndXmAgNAvuRMx9jz7/view
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حســن مصطفــى عــز الديــن، صيدالنــي، مــن أبنــاء قريــة الــزوف بريــف محافظــة إدلــب الغربــي ومــن 

ســكان حــي تشــرين بمدينــة دمشــق، ُقتــل يــوم األربعــاء 23/ كانــون الثانــي/ 2013 إثــر إصابتــه برصــاص 

قنــاص تابــع لقــوات النظــام الســوري فــي أثنــاء عملــه فــي توزيــع األدويــة علــى الصيدليــات فــي حــي 

جوبــر شــرق مدينــة دمشــق.

ــاوي،  ــؤي محمــد الجب ــري، ول ــد كمــال شــباط النمي الطبيــب ولي

وهانــي الحشــمة، وشــادي ظاهــر المزعــل، مــن الــكادر الطبــي 

لمشــفى الرضــوان الميدانــي فــي مدينــة جاســم بريــف محافظــة 

درعــا الغربــي، ُقتلــوا يــوم الخميــس 15/ أيــار/ 2014 جــراء قصــف 

طيــران ثابــت الجنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ 

مشــفى رضــوان الميدانــي.

وليــد كمــال شــباط النميــري، طبيــب اختصــاص جراحــة عظمية، 

مــن أبنــاء قريــة نمــر بريــف محافظــة درعــا الشــمالي الغربــي، 

يبلــغ مــن العمــر 32 عامــًا، متــزوج.

لؤي محمد الجباوي، فني أشعة، من أبناء مدينة جاسم، يبلغ من العمر 25 عامًا، متزوج.

هانــي الحشــمة، فنــي مخبــري، مــن أبنــاء قريــة العاليــة بريــف محافظــة درعــا الغربــي، يبلــغ مــن العمــر 

35 عامــًا، متــزوج.

شــادي ظاهــر المزعــل، ممــرض، مــن أبنــاء قريــة نبــع الصخــر بريــف محافظــة القنيطــرة الجنوبــي 

الشــرقي )األوســط(، يبلــغ مــن العمــر 28 عامــًا.

الممرَضــان محمــد حســن عجــاج وعــز الديــن فاتــح عنايــة، و المديــر اإلداري عبــد الرحمــن الريحانــي، 

مــن الــكادر الطبــي لمشــفى الســل فــي بلــدة كفــر بطنــا فــي الغوطــة الشــرقية شــرق محافظــة ريــف 

دمشــق، ومــن أبنــاء بلــدة كفــر بطنــا، ُقتلــوا يــوم األربعــاء 28/ أيلــول/ 2015 جــراء قصــف طيــران ثابــت 

الجنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــًا علــى مشــفى الســل، ســقط علــى غرفــة اإلدارة فــي 

المشــفى.

الطبيب وليد كمال شباط النميري

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0T0tEdVJVYU9CZlU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OEpMTG95TzRLTUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0d2t4cWY0YThzSDQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMueG1zUzd2S3R3djQ/edit
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اإلثنيــن 15/ شــباط/ 2016 ُقتــل 9 أشــخاص مــن الكــوادر الطبيــة العاملــة فــي المشــفى الميدانــي 

المدعــوم مــن قبــل منظومــة أطبــاء بــا حــدود فــي قريــة الحامديــة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، 

بينهــم طبيــب، جــراء شــنِّ طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي 4 غــارات بالصواريخ على المشــفى، 

وهــم:

الطبيــب عمــاد الديــن محمــد النســر، منــدوب منظمــة أطباء با حــدود، من أبناء مدينة خان شــيخون 

بريــف محافظة إدلب الجنوبي.

عمــار أحمــد حــاق، رئيــس قســم التمريــض، مــن أبنــاء مدينــة كفر نبــل بريف محافظة إدلــب الجنوبي، 

مــن مواليد عــام 1975

الممــرض محمــد محمــود الشــواف، مــن أبناء مدينــة معرة النعمان بريف محافظــة إدلب الجنوبي، 

مواليــد عام 1990

يحيى عبد الكريم قيطاز، فني مخبري، من أبناء مدينة معرة النعمان، من مواليد عام 1969.

الممرضــة أســماء دشــاش، رئيــس قســم العمليــات فــي المشــفى الميدانــي، مــن أبنــاء قريــة فــروان 

بريــف محافظــة إدلــب، تبلــغ مــن العمــر 30 عامــًا.

إينــاس حمــرة، ممرضــة متدربــة، مــن أبنــاء قريــة مرعيــان بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، تبلــغ مــن 

العمــر 18 عامــًا.

كوثــر الســواس، تعمــل فــي قســم المعالجــة الفيزيائيــة، مــن أبنــاء مدينــة معــرة النعمــان، تبلــغ مــن 

العمــر 40 عامــًا.

الممرضة لمياء فيلوني، من مواليد عام 1985.

محمد عسكور، ُمسَتْخَدم يعمل ضمن المشفى، من أبناء منطقة سهل الغاب بمحافظة حماة.

ُتشــير الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى أّن الهجــوم الجــوي الروســي علــى المشــفى فــي هــذا 

اليــوم تســبَّب فــي مقتــل 25 مدنيــًا، بينهــم الكــوادر الطبيــة التســع، إضافــة إلــى دمــار بنــاء المشــفى 

بشــكل كامــل.

نبيــل الدعــاس، طبيــب أخصائــي نســائية، مــن أبنــاء مدينــة دومــا فــي الغوطــة الشــرقية بمحافظــة 

ريــف دمشــق، أحــد الكــوادر التدريســية فــي كليــة الطــب البشــري التابعــة لجامعــة حلــب الحــرة وعضــو 

المكتــب الطبــي الموحــد فــي دومــا، متــزوج ولديــه 3 أطفــال، توفــي يــوم األربعــاء 11/ أيــار/ 2016 متأثــرًا 

بجراحــه التــي أصيــب بهــا يــوم الثاثــاء 3/ أيــار/ 2016، إثــر رصــاص عشــوائي أصــاب منزلــه فــي مدينــة 

دومــا جــراء االشــتباكات بيــن جيــش اإلســام وكل مــن فيلــق الرحمــن وجيــش الفســطاط وجميعهــا 

مــن الفصائــل فــي المعارضــة المســلحة.

https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPb3NBaXJDeTRPaVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbFFGaUl3aTZqS0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdzhJWU11cHppRGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQ251Y3VIa2p0Qkk/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRVVjWW9JZkItVWM/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPb0x2NWZqc3VjM28/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUlE3cUw1OUEwNGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUlE3cUw1OUEwNGM/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPY2FqaEJobVN4SWc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPcmlBWmhFMDF1R2s
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOGJTRTBuRkplbWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOGJTRTBuRkplbWs/view
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الممرضــون محمــد أحمــد اليوســف ومحمــد عبــد المعيــن عبــد هللا ومحمــد الخلــف، وســائَقي 

ســيارات اإلســعاف أحمــد عبــد هللا حــاج أحمــد وبشــار وحيــد الســعيد، يعملــون مــع منظومــة 

يــوم  ُقتلــوا  حلــب،  الطبية)UOSSM(بريــف  والرعايــة  اإلغاثــة  التحــاد منظمــات  التابعــة  اإلســعاف 

األربعــاء 21/ أيلــول/ 2016 جــراء قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ قريــة خــان 

طومــان بريــف محافظــة حلــب الشــمالي الغربــي، أثنــاء عملهــم علــى إســعاف جرحــى قصــف ســابق 

علــى القريــة.

محمــد خيــر الخليــف، صيدالنــي، مــن أبنــاء قريــة تــل علــو البيلونية بريف محافظة الحســكة الشــمالي، 

مــن مواليــد عــام 1980، متــزوج ولديــه 3 أطفــال، اعتقلتــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة مــن مقــر عملــه 

ــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز  ــون األول/ 2016، توفــي بســبب التعذي ــة القامشــلي فــي كان فــي مدين

التابعــة لهــا وتــم تســليم جثمانــه لذويــه يــوم األحــد 19/ شــباط/ 2017.

أبنــاء  مــن  عظميــة،  جراحــة  طبيــب  الدرويــش،  أحمــد  علــي 

مدينــة كفــر زيتــا بريــف محافظــة حمــاة الشــمالي، مــن مواليــد 

الجراحــي،  اللطامنــة  مشــفى  فــي  يعمــل   ،1977 نيســان/   /10

حاصــل علــى إجــازة فــي الطــب مــن جامعــة حلــب، متــزوج ولديــه 

3 أطفــال، ُقتــل يــوم الســبت 25/ آذار/ 2017 جــراء إلقــاء الطيــران 

المروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري برميــًا متفجــرًا محمًا 

بغــاز ســام علــى مشــفى اللطامنــة الجراحــي فــي بلــدة اللطامنــة 

بريــف محافظــة حمــاة الشــمالي الغربــي. تجــدر اإلشــارة إلــى أنَّ 

فريــق التحقيــق وتحديــد المســؤولية فــي لجنــة حظــر األســلحة 

 ،2020 8 آب  الكيميائيــة أكــد فــي تقريــره األول الصــادر فــي 

أكــد بشــكل حاســم اســتخدام النظــام الســوري غــاز الكلــور فــي هجومــه علــى مشــفى اللطامنــة فــي 

25 آذار. 

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الناشــط اإلعامــي محمــد راجــح العبــد هللا2، وهــو 

ــة الســاعة  ــه قراب ــا أن ــذي أخبرن ــا التخصصــي، ال ــا وإعامــي مشــفى كفــر زيت ــة كفــر زيت ــاء مدين مــن أبن

الثانيــة عصــرًا مــن يــوم 25/ آذار/ 2017 شــاهد لــدى مــروره قــرب مشــفى كفــر زيتــا التخصصــي عــددًا 

ــن  مــن اإلصابــات تــرد إليــه: “عندمــا دخلــُت إلــى المشــفى شــاهدت عشــرات المصابيــن الذيــن تبيَّ

لــي أنهــم وصلــوا مــن مشــفى اللطامنــة الجراحــي الــذي اســتهدف ببراميــل متفجــرة تحــوي مــادة 

الكلــور الســام، وكان مــن بيــن المصابيــن كادر المشــفى ومــن ضمنهــم الدكتــور علــي الدرويــش، 

الــذي تــم إدخالــه إلــى غرفــة العنايــة المشــددة في مشــفى كفر زيتــا، ووضع له جهاز األوكســجين 

علي أحمد الدرويش

https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWm53emtZV25tYlU/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWm53emtZV25tYlU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFY2NVVGNkbFpyRFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQ1Y5WEdOdW1GUWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdmFubENjdEFEb0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFd3BMckRuT3ZDSDg/view
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/04/s-1867-2020%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/04/s-1867-2020%28e%29.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVDhFRkNKbm1FVFU/view
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لتوثيــق  بهمــا  لــه صورتيــن واحتفظــت  التقطــُت  األوليــة وحينهــا  لــه اإلســعافات  وُقدمــْت 

إصابتــه، بعدهــا تحســنت حالتــه قليــاًل ليقــدم علــى إجــراء صــورة أشــعة للصــدر تبيــن مــن خاللهــا 

استنشــاقه الكثيــر مــن الغــاز”. أكــد لنــا محمــد أن حالــة الطبيــب الصحيــة ســاءت مجــددًا وأضــاف: 

“قرابــة الســاعة الرابعــة عصــرًا تــم نقلــه بســيارة إســعاف إلــى مشــافي الشــمال إلتمــام عالجــه 

بنــاء علــى طلــب مديــر المشــفى وفــي الســاعة الخامســة وصلنــي خبــر وفاتــه قــرب بلــدة تفتنــاز 

قبــل وصولــه المشــفى، لتعــود الســيارة بــه إلــى مشــفى كفــر زيتــا وتــم دفنــه مســاء فــي الســاعة 

الثامنــة تقريبــًا”.

قيــس فريــد الســيد أحمد،طبيــب أخصائــي أمــراض نســائية، من 

أبنــاء مدينــة الرقــة، مــن مواليــد عــام 1951، يعمــل فــي المشــفى 

الوطنــي بمدينــة الرقــة، متــزوج ولديــه أوالد، ُقتــل يــوم األحــد 

6/ آب/ 2017 جــراء قصــف طيــران ثابــت الجنــاح تابــع لقــوات 

التحالــف الدولــي بالصواريــخ منزلــه فــي منطقة جمعيــة األطباء 

قــرب دائــرة الكتــب المدرســية فــي مدينــة الرقــة.

ســوزان فطــوم، طبيبــة أســنان، اختصــاص أطفــال، تبلــغ مــن 

العمــر 29 عامــًا، حائــزة علــى إجــازة مــن كليــة طــب األســنان فــي 

جامعــة تشــرين بمدينــة الاذقيــة، ُقتلــت يــوم الثاثــاء 16/ كانــون  

لتنظيــم  تابعــة  راجمــة صواريــخ  جــراء قصــف   ،2018 الثانــي/ 

داعــش قريــة الســعن التابعــة لمدينــة ســلمية بريــف محافظــة 

حمــاة الشــرقي.

قيس فريد السيد أحمد

2  عبر تطبيق الواتساب في 16/ حزيران/ 2020

سوزان فطوم

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFd2dmZkUwMkJwR1k/view
https://drive.google.com/file/d/1vrZkC8HIcgLUMI7BbAmADsgNi-MJhwOR/view
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محمــود المصطفــى، ســائر محمــد بهلــول، عبــد القــادر نهتــان، مــن عناصــر فريــق اإلســعاف فــي 

منظومــة إســعاف بنفســج التابعــة لمنظمــة بنفســج، ُقتلــوا يوم الخميــس 20/ حزيــران/ 2019 جراء 

قصــف طيــران ثابــت الجنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــًا قــرب فريــق اإلســعاف التابــع 

للمنظومــة فــي الحــي الجنوبــي مــن مدينــة معــرة النعمــان بريــف محافظــة إدلــب الجنوبي، بينمــا كانوا 

يعملــون علــى إســعاف مصابــي قصــف ســابق مــن الطيــران ذاتــه علــى المدينــة.

وقد نعت منظمة بنفسج المسعفين الثاثة عبَر موقعها الرسمي.

محمود المصطفى، من أبناء قرية كفر عويد بريف محافظة إدلب الجنوبي.

سائر بهلول، من أبناء مدينة معرة النعمان، متزوج ولديه طفلة.

عبد القادر نهتان، من أبناء مدينة معرة النعمان.

محمود المصطفى، سائر بهلول، عبد القادر نهتان

زكــوان طمــاع، فنــي تخديــر، ومديــر إداري فــي مشــفى الشــامي 

المعــروف بمشــفى أريحــا الجراحــي شــمال مدينــة أريحــا بريــف 

محافظــة إدلــب الجنوبــي، مــن أبنــاء مدينــة أريحــا، مــن مواليــد 

ــرًا  ــوم الســبت 1/ شــباط/ 2020 ُمتأث ــران/ 1977، توفــي ي 15/ حزي

بجراحــه التــي ُأصيــب بهــا يــوم األربعــاء 29/ كانــون الثانــي/ 2020 

إثــَر ثــاث غــارات شــنَّها طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي 

بالصواريــخ علــى مشــفى الشــامي ومحيطــه فــي مدينــة أريحــا.

زكوان طماع

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EaXV6Q0AjBROrPBRpz7fXM0BEkHZrQrIscAaGrALsTEYzw?e=xVb5FG
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EaXV6Q0AjBROrPBRpz7fXM0BEkHZrQrIscAaGrALsTEYzw?e=xVb5FG
https://violetsyria.org/2019/06/20/direct-attack-on-violet-ambulance-network/
https://drive.google.com/file/d/1U7IlVgSKtdMTClFtwFzeScxyoXAv0FlU/view
https://drive.google.com/file/d/1RUom1hIO-R5HT4HsoIxjPHxiPEJSHyQT/view
https://drive.google.com/file/d/1WkwRBo7qcZT9jlm6grNksMm7nJOGEq3E/view
https://drive.google.com/file/d/1NZzeAtkyYGRBfPlbV2N-1pAyhNWJ5AzA/view
https://drive.google.com/file/d/1VfGnQmBM5Z0B-EoD2_Gz8ApD4-Yb8bU4/view
https://drive.google.com/file/d/1mZwhTwd2hbKRWyDiN8Ua_10GoRV8a71h/view
https://drive.google.com/file/d/1leIEWhHMi1Tw6EBcypw99gmQZUE2DK9p/view
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تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع تيســير محمــد3 ، ناشــط إعامــي مــن مدينــة إدلــب 

الــذي زار موقــع الحادثــة حيــث تحــدث عــن ثــاث غــارات شــنها الطيران الروســي على مشــفى الشــامي 

ومحيطــه فــي حــي الميــدان فــي مدينــة أريحــا: “كانــت الغــارات متعاقبــة علــى المدينــة اســتطعت 

تحديــد موقــع القصــف مــن الغــارة الثانيــة علــى المــكان ذاتــه وقبــل وصولــي بقليــل نفــذ الطيــران 

غارتــه الثالثــة، تمكنــت مــع زميــل لــي مــن دخــول المشــفى وتجولنــا فــي طوابقــه، كان الــكادر 

الطبــي وآخريــن موجوديــن فــي القبــو ينتظــرون وصــول فــرق اإلســعاف إلخــالء الجرحــى، وكانــت 

قــد تأخــرت بســبب اســتمرار تحليــق الطيــران فــي األجــواء”. أضــاف تيســير أنــه دخــل إحــدى الغــرف 

وعثــَر علــى ثاثــة مصابيــن مــن المقيميــن فــي المشــفى، ومصابــًا رابعــًا فــي غرفــة مجــاورة كان الغبــار 

والدمــاء يغطيــان جســده وكان الــكادر الطبــي يحــاول إنعاشــه: “تبيــن الحقــًا أن هــذا المصــاب هــو 

الدكتــور زكــوان طمــاع مديــر المشــفى الــذي فــارق الحيــاة متأثــرًا بإصابتــه بعــد ثالثــة أيــام فــي أحد 

المشــافي التركيــة التــي تــم نقلــه إليهــا”. أخبرنــا تيســير أنَّ هــذا الهجــوم تســبَّب أيضــًا فــي مقتــل 10 

مدنييــن وإصابــة 20 آخريــن بجــراح إضافــة إلــى أضــرار ماديــة جســيمة فــي المشــفى ودمــار كبيــر فــي 

المبانــي المحيطــة بــه.

بــاء: حصيلــة الكــوادر الطبيــة الذيــن ال يزالون قيد االعتقال التعســفي/ االحتجاز أو االختفاء 

القسري منذ آذار/ 2011 حتى أيلول/ 2020:

ُتشــير قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى أن مــا ال يقــل عــن 3353 مــن الكــوادر 

الطبيــة ال يزالــون قيــد االعتقــال/ االحتجــاز أو االختفــاء القســري، يتوزعــون بحســب أطــراف النــزاع 

والقــوى المســيطرة علــى النحــو التالــي:

قوات النظام السوري: 3327، بينهم 282 سيدة	 

تنظيم داعش: 5، بينهم سيدتان	 

هيئة تحرير الشام: 4	 

المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 4 	 

قوات سوريا الديمقراطية: 13	 

3  عبر تطبيق الواتساب في 16/ حزيران/ 2020
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وقــد توزعــت حصيلــة المعتقليــن أو المختفيــن قســرًا مــن الكــوادر الطبيــة بحســب األعــوام 

وأطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة علــى النحــو التالــي:

نســتعرض أبــرز حــاالت االختفــاء القســري للكــوادر الطبيــة الذيــن تمكنــت الشــبكة الســورية 

لحقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة:
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عبــد العزيــز الهايــس، طبيــب أســنان، مــن أبنــاء 

ــزور، مــن مواليــد عــام 1962، اعتقلتــه  ــر ال مدينــة دي

ــاء12 / شــباط/  قــوات النظــام الســوري يــوم الثاث

2013 من مكان عمله في مدينة جرمانا بمحافظة 

ريــف دمشــق، وال يــزال مصيــره مجهــواًل.

ــة، مــن أبنــاء  لــؤي خطــاب، طبيــب، أخصائــي ُأذنيَّ

حمــاة  محافظــة  بريــف  اإلمــام  طيبــة  مدينــة 

الســوري  النظــام  قــوات  اعتقلتــه  الشــمالي، 

مــن مشــفى تشــرين   2012 آذار/   /4 األحــد  يــوم 

مصيــره  وبقــَي  دمشــق،  بمدينــة  العســكري 

اللحظــة. حتــى  مجهــواًل 

جراحــة  أخصائــي  طبيــب  الحامــض،  إســماعيل 

عامــة، مــن أبنــاء قريــة فطيــرة بريــف محافظــة 

اعتقلتــه   ،1964 عــام  فــي  ــَد 
ِ
ول الجنوبــي،  إدلــب 

عناصــر مســلحة تنتمــي إلــى تنظيــم داعــش يــوم 

الســبت 2/ تشــرين الثاني/ 2013 من مدينة الرقة، 

ومنــذ ذلــك الوقــت ال يــزال مجهــول المصيــر.

https://drive.google.com/file/d/1DBtnlvb6-YQoPz1XBsTu0cDBGCn50bLT/view
https://drive.google.com/file/d/1Lut9rpqBtCWSgMRDESJt986nC6XsZxsd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lut9rpqBtCWSgMRDESJt986nC6XsZxsd/view
https://drive.google.com/file/d/16n62hGpuQhVgqIfygA3co_l8Bcr0pEJ0/view
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مجــد كــم المــاز، طبيــب نفســي، أمريكــي مــن أصــل ســوري، 
مــن أبنــاء مدينــة دمشــق، وكان يقيــم فــي مقاطعــة أرلنغتــون 
بواليــة فرجينيــا األمريكيــة، عمــل مجــد علــى مســاعدة الاجئيــن 
الســوريين فــي لبنــان وتقديــم المســاعدة اإلنســانية والعــاج 
النفســي لهــم، يبلــغ مــن العمــر لــدى اعتقالــه 61 عامــًا، فــي 14/ 
شــباط/ 2017 ســافر مجــد إلــى دمشــق للتعزيــة بوفــاة حمــاه 
)والــد زوجتــه(، فــي اليــوم التالــي لوصولــه اعتقلتــه قــوات النظــام 
الســوري بتاريــخ األربعــاء 15/ شــباط/ 2017 لــدى مــروره علــى 
إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي مدينة دمشــق، واقتادته 

إلــى جهــة مجهولــة.

عمــار عبــد الســام الســباعي، طبيــب أشــعة، مــن أبنــاء مدينــة حمــص، مــن مواليــد عــام 1987، اعتقلته 
قــوات النظــام الســوري فــي عــام 2017، فــي مشــفى دار الشــفاء بمدينــة حمــص، واقتادتــه إلــى جهــة 

مجهولة.

شــريف ناصــر المصــري، ممــرض، مــن أبنــاء بلــدة عتمــان شــمال محافظــة درعــا، اعتقلتــه قــوات 
النظــام الســوري الخميــس 6/ أيلــول/ 2018 فــي بلــدة عتمــان، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

ســامر العلــي، طبيــب، مــن أبنــاء مدينــة الرقــة، اعتقلتــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة 
الكرديــة يــوم الثاثــاء 5/ آذار/ 2019 إثــر مداهمــة منزلــه فــي شــارع المنصــور وســط مدينــة الرقــة، وال 

ــره مجهــواًل. ــزال مصي ي

تاء: حصيلة حوادث االعتداء على المنشآت الطبية منذ آذار/ 2011 حتى أيلول/ 2020:
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 862 حادثــة اعتــداء علــى منشــآت طبيــة 
علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى أيلــول/ 2020، توزعت على 

النحــو التالــي:
قوات النظام السوري: 543	 
القوات الروسية: 208	 
تنظيم داعش: 19	 
هيئة تحرير الشام: 2	 
الحزب اإلسالمي التركستاني: 1	 
المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 15	 
قوات سوريا الديمقراطية: 4	 

قوات التَّحالف الدولي: 16	 

جهات أخرى: 54	 

مجد كم الماز

https://drive.google.com/file/d/1fkb1bPolEyoqAFgW5ZOXjvJssBfkAKiW/view
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وقــد توزعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المنشــآت الطبيــة بحســب األعــوام وأطــراف النــزاع 

والقــوى المســيطرة علــى النحــو التالــي:

وقــد الحــظ فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان عبــر تســع ســنوات أنَّ اســتهداف قــوات 

الحلــف الســوري الروســي المراكــز الطبيــة يتــم بشــكل مــدروس عبــر عمليــات اســتخباراتية لتحديــد 

مواقــع المشــافي الميدانيــة أو الخاصــة أو حتــى الوحــدات الطبيــة المتحركــة بهــدف قصفهــا، وقــد 

 أو طرقــات محيطــة بالمشــافي فــي محــاوالت إلصابــة 
ٍ
الحظنــا فــي كثيــر مــن المــرات قصــف مبــان

لنا اســتهدافًا لمركــز طبــي معيــن غيــَر مرة، ســواء باتباع سياســة الضربة  المشــفى تحديــدًا، كمــا ســجَّ

المزدوجــة4 أو القصــف بفــوارق زمنيــة تمتــد أيامــًا أو أشــهر مــن قبــل أحــد الطرفيــن أو كليهمــا، يضــاف 

إلــى ذلــك عمليــات القصــف التــي طالــت منشــآت طبيــة عقــب نقــل معداتهــا وكوادرهــا إلــى منشــآت 

أو مناطــق أخــرى، عقــب تعرضهــا للقصــف فــي موقعهــا األول، وهــذا دليــل علــى الرغبــة المتوحشــة 

فــي تكــرار قصــف المراكــز الطبيــة. وتعكــس قاعــدة بياناتنــا الخاصــة بحــوادث االعتداءات علــى المراكز 

العاملــة فــي القطــاع الطبــي، أن قــوات الحلــف الســوري الروســي اإليرانــي هــي المرتكــب األبــرز لهــذه 

االنتهــاكات، وبشــكل رئيــس بســبب اســتخدام ســاح الطيــران؛ األمــر الــذي تســبَّب فــي تدميــر جزئــي 

4 سياســة اتبعهــا الحلــف الســوري الروســي تعتمــد علــى قصــف منطقــة مرتيــن متتاليتيــن بفــارق زمنــي يكفــي لتجمــع األهالــي والمســعفين وذلــك بغيــة تحقيــق          

أكبــر خســائر بشــرية وماديــة ممكنــة
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أو كلــي للمراكــز الطبيــة والمستشــفيات الميدانيــة، والمعــدات الطبيــة ومخــازن األدويــة والمولــدات 

الكهربائيــة، التــي تعمــل علــى تغذيــة هــذه المرافــق، وبالتالــي فــي إغــاق مرافــق الرعايــة الصحيــة 

ر مئــات الجرحــى أو المصابيــن. بشــكل مؤقــت أو دائــم، وتضــرُّ

نســتعرض أبــرز حــوادث االعتــداء علــى المنشــآت الطبيــة الذين تمكنت الشــبكة الســورية لحقوق 

اإلنســان مــن توثيقهــا علــى يــد أطــراف النــزاع والقوى المســيطرة:

ــوع أرض – أرض  ــي/ 2013 قصفــت قــوات النظــام الســوري صاروخــًا مــن ن ــن 18/ تشــرين الثان اإلثني

علــى مشــفى الوليــد فــي حــي الوعــر فــي مدينــة حمــص؛ مــا تســبب بمجــزرة، مــن بيــن ضحاياهــا 4 

ممرضيــن مــن كادر المشــفى، إضافــة إلــى دمــار كبيــر فــي بنــاء المشــفى ومعداتــه. كان الحــي يخضــع 

لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الحادثــة. وقــد أصــدرت الشــبكة الســورية لحقوق 

اإلنســان تقريــرًا مفصــًا عــن الحادثــة.

الثاثــاء 16/ كانــون األول/ 2014 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريخ 

مشــفى الطــب الحديــث فــي حــي البلعــوم بمدينــة المياديــن بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا 

تســبب بمجــرزة؛ مــن بيــن ضحاياهــا 3 مــن الكــوادر الطبيــة )هــم المعالــج الفيزيائــي إدريــس عابــر 

الفاضــل، المســعف محمــد حســين صالــح الســرداح واإلداري محمــد علــي الطــه(، إضافــة إلــى دمــار 

كبيــر فــي بنــاء المشــفى ومعداتــه وخروجــه عــن الخدمة.كانــت المدينــة تخضــع لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت الحادثــة. 

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الناشــط اإلعامــي عبــدو المعمــو5 ، وهــو مــن 

أهالــي قريــة بقــرص فوقانــي المجــاورة لمدينــة المياديــن، الــذي أخبرنــا أنــه في يــوم الحادثــة كان موجودًا 

فــي منــزل عائلتــه بقريــة بقــرص –علــى بعــد قرابــة 10كــم عــن مشــفى الطــب الحديــث- وكانــت ســماء 

المنطقــة تشــهد تحليقــًا للطيــران الحربــي التابــع للنظــام الســوري: “قرابــة الســاعة العاشــرة 

 لــي 
ٍ

والنصــف صباحــًا ســمعُت صــوت انفجــار قــادم مــن جهــة حــي البلعــوم، توجهــُت مــع صديــق

مباشــرة إلــى الموقــع مســتقلين دراجــة ناريــة، ووصلنــا بعــد قرابــة نصــف ســاعة وكان الغبــار ال 

يــزال يتصاعــد مــن بنــاء المشــفى وواجهتــه األماميــة مدمــرة بشــكل كامــل، لكــن لــم نتمكــن مــن 

الدخــول إلــى داخــل البنــاء بســب الحواجــز التــي أقامهــا عناصــر داعــش فــي محيــط البنــاء، وأخبرنــا 

بعــض األهالــي المتجمعيــن أنَّهــم شــاهدوا عشــرات الجرحــى والشــهداء الذيــن تــم إجالئهــم 

إلــى المشــافي الميدانيــة فــي مدينــة المياديــن، وقــد الحظــُت آثــارًا للدمــاء منتشــرة بالقــرب مــن 

بوابــة المشــفى”. أكــد لنــا عبــدو أنــه تــم إغــاق المشــفى وخروجــه عــن الخدمــة بشــكل كامــل بســبب 

األضــرار الماديــة الكبيــرة التــي حدثــت بفعــل القصــف.

5  عبر موقع التواصل االجتماعي فيسبوك في 1/ تموز/ 2020

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EVTEE-P9PadLv_lDCso4K_4BPSzI8Dn1SPCTxnAQ2rb5Aw?e=9MQZKP
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EeLbV4blGsdEkR4W8840BQUBhAVI-_BfjN9-G_GU2nvHMw?e=39tb8e
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EVsiCiu5F11EkmzpecquE6ABGXbUp2rzMsFfiWhCeqpIDQ?e=SnhDke
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EQ9joMXWVYxJkWpHHqTP8OUBG49Vw6tpxgcUQbZ480b4ZA?e=of7x0g
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EZZDw01ghO5Dn72hhfQZvykB8A_A0ld-YqTZI9HbU1k92g?e=ig1iOs
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EbfVXRziZ8hIuP5BPJcR16oBARAx4YsTYUYI3h3aZDK7DQ?e=0mvzxh
https://drive.google.com/file/d/1LP-ivl7k-wAmntBVnrMAMhhVbQQjmROC/view
http://sn4hr.org/arabic/?p=1445
https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%E2%80%AD/@35.0309761,40.4294052,780m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x9447c93bace72ed7!8m2!3d35.030818!4d40.430285
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الخميــس 29/ تشــرين األول/ 2015 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ 

المشــفى الميدانــي فــي مدينــة دومــا فــي الغوطــة الشــرقية شــرق محافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى 

إلــى مقتــل 16 مدنيــًا، وإصابــة اثنيــن مــن الكــوادر الطبيــة بجــراح، إضافــة إلــى إصابــة بنــاء المشــفى 

ــة كبيــرة وخروجــه عــن الخدمــة. ــه بأضــرار مادي وتجهيزات

الخميــس 31/ آذار/ 2016 قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات النظــام الســوري بأربعــة صواريــخ 

مشــفى الشــهيد أســامة أبلــق الميدانــي فــي قريــة اليمضيــة فــي جبــل التركمــان بريــف محافظــة 

الاذقيــة؛ مــا أحــدث ثقوبــًا فــي ســقف الطابــق العلــوي، ودمــارًا فــي بنــاء الصيدليــة إضافــة إلــى 

معــدات وتجهيــزات قســم المعالجــة الفيزيائيــة فــي الطابــق العلــوي، قامــت إدارة المشــفى بإخــاء 

المشــفى ونقلــه إلــى منطقــة أخــرى. تخضــع القربــة لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة 

وقــت الحادثــة.

ظهــر الجمعــة 9/ أيلــول/ 2016 ســقطت عــدة قذائــف صاروخيــة محليــة الصنــع علــى محيــط مشــفى 

ــة متمركــزة فــي  ــة حلــب، نعتقــد أّن مصدرهــا مدفعي ــد فــي حــي المحافظــة بمدين األطفــال والتولي

ــة  ــى إصاب أحيــاء حلــب القديمــة، الخاضعــة لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة؛ مــا أدى إل

مــواد إكســاء بنــاء الطابــق األول مــن المشــفى وأثاثــه بأضــرار ماديــة كبيــرة. يخضــع حــي المحافظــة 

لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت الحادثــة.

الثاثــاء 18/ تشــرين األول/ 2016 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقد أنه روســي صاروخًا على مشــفى 

اإليمــان، وهــو المشــفى الوحيــد فــي بلــدة ســرجة الواقعــة فــي جبــل الزاويــة بريــف محافظــة إدلــب 

ــر فــي  ــكادر الطبــي للمشــفى، إضافــة إلــى دمــار كبي ــة 5 أشــخاص مــن ال ــى إصاب ــي؛ مــا أدى إل الجنوب

بنائــه وإصابــة معداتــه بأضــرار ماديــة كبيــرة وخروجــه عــن الخدمــة، تخضــع قريــة ســرجة لســيطرة 

مشــتركة بيــن فصائــل المعارضــة المســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام )هيئــة تحريــر الشــام حاليــًا( 

وقــت الحادثــة. تشــير الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى أّن المشــفى كان يخــدم نحــو 80 ألــف 

شــخصًا يقطنــون منطقــة جبــل الزاويــة بريــف إدلــب وقــد أصدرنــا بيانــًا عــن الحادثــة.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WWdOOERvajlDYUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0R1lvam50ekhEd0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NjRwckwzWXNIOG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZUx5RmFNMG91ck0/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMTBGVUQ0Wmw3eTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQ193cG9ZMkdMQWs/view
https://www.youtube.com/watch?v=Onyv0xIs1mU&feature=youtu.be&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPM3JSMTYxYl8yREU/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYWhnV3FJNndFQU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPeXBieHJ5YTdaLWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPM3JSMTYxYl8yREU/view
https://www.youtube.com/watch?v=7FqPLk_Q9Pw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FDMB9EI7SUI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRFVXS0hqT3VQYVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWXI5WXo0cnhaRDA/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZk5ZU25jTW1aUTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUVdYR3NwS1lTMDg/view
http://sn4hr.org/arabic/?p=7132
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ــة تابعــة لقــوات النظــام  ــرات مروحي ــة الســاعة 17:00 ألقــت طائ ــون األول/ 2016 قراب ــن 5/ كان اإلثني

الســوري 4 براميــل متفجــرة قــرب النقطــة الطبيــة الوحيــدة فــي بلــدة مضايــا شــمال غــرب محافظــة 

اتها ومواد إكســائها بأضرار مادية  ريــف دمشــق؛ مــا أدى إلــى دمــار كبيــر فــي بنــاء النقطة وإصابــة معدَّ

كبيــرة وخروجهــا عــن الخدمــة، كانــت البلــدة تخضع لســيطرة فصائل في المعارضة المســلحة وقت 

م خدماتهــا  ــة كانــت ُتقــدِّ ــى أّن النقطــة الطبي ــة. تشــير الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إل الحادث

لنحــو 40 ألــف شــخص فــي البلــدة، وقــد أصدرنــا تقريــرًا مفصــًا عــن الحادثــة.

الســبت 22/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 14:30 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي 

صاروخيــن علــى المشــفى المركــزي لمحافظــة حمــاة )المعــروف بمشــفى المغارة والمشــيد ضمن 

مغــارة محصنــة تحــت األرض( التابــع لمديريــة صحــة حمــاة والواقــع علــى طريــق قريــة الركايــا شــرق 

قريــة عابديــن بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ مــا تســبب بإصابــة عــدد مــن المدنييــن بجــراح، بينهــم 

أشــخاص مــن كادر المشــفى الطبــي، إضافــة إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء المشــفى، وإصابــة تجهيزاتــه 

ومعداتــه بأضــرار ماديــة كبيــرة وخروجــه عــن الخدمــة، تنــوه الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى 

أنــه قرابــة الســاعة 17:20 مــن اليــوم ذاتــه قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات النظــام الســوري –

دمار إثر هجوم جوي نعتقد أنه روسي على مشفى اإليمان في قرية سرجة/ إدلب – 18/ تشرين األول/ 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=sdVWiTgnltI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=abuekggyjss&feature=youtu.be
http://sn4hr.org/arabic/2016/12/25/7300/
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYW9FNUdjOU9VTG8/view
https://www.youtube.com/watch?v=j1W_LUK5BL0&feature=youtu.be&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://www.youtube.com/watch?v=PWHQogaz3lQ&feature=youtu.be&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://www.youtube.com/watch?v=IYr6-GGjszM&feature=youtu.be&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFajhSZG1Kam9BOGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWXpXYXJpR01zZUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPaHhwLVcxSEF1S1k/view
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متمركــزة فــي مطــار مدينــة حمــاة العســكري- صــاروخ أرض – أرض محمــل بذخيــرة عنقودية، ســقَط 

فــي محيــط المشــفى بينمــا كانــت فرق الدفاع المدني تعمل على إســعاف الجرحــى؛ ما أدى إلى مقتل 

مدنــي وإصابــة آخريــن بجــراح كانــوا قــرب المشــفى. ورغــم خــروج المشــفى عــن الخدمــة ألقــى الطيــران 

المروحــي التابــع للنظــام الســوري يــوم األربعــاء 26/ نيســان/ 2017 براميــل متفجــرة فــي محيطــه علــى 

بعــد قرابــة 150م منــه. تخضــع قريــة عابديــن لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل المعارضــة المســلحة 

وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

ــخ  ــي بالصواري ــف الدول ــع لقــوات التحال ــاح تاب ــت الجن ــران ثاب ــران/ 2017 قصــف طي الجمعــة 23/ حزي

ــر فــي  ــى دمــار كبي ــة معــدان بريــف محافظــة الرقــة الشــرقي؛ مــا أدى إل ــي فــي مدين المشــفى الوطن

بنــاء المشــفى وخروجــه عــن الخدمــة، كانــت مدينــة معــدان خاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت 

الحادثــة.

صورة تظهر المشفى الوطني في مدينة معدان بريف الرقة قبل قصفه من قبل قوات التحالف الدولي وبعده، في 23/ حزيران/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZVJveThmNERDYWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUW94Yk56NDNGODQ/view
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الجمعــة 19/ كانــون الثانــي/ 2018 قرابــة الســاعة 

ســوريا  لقــوات  تابعــة  مدفعيــة  قصفــت   01:00

الديمقراطيــة -متمركــزة فــي مدينــة عفريــن- قذيفــة 

هــاون علــى مشــفى األمــراض العقليــة فــي مدينــة 

إعــزاز بريــف محافظــة حلــب الشــمالي؛ مــا تســبب 

بخســائر بشــرية، إضافــة إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء 

المشــفى وإصابــة مــواد إكســائه وأثاثــه بأضــرار 

مادية متوســطة، ُتشــير الشــبكة الســورية لحقوق 

اإلنســان إلــى أن المشــفى يــؤوي نحــو 200 شــخص 

مــن ذوي األمــراض العقليــة والنفســية. تخضــع 

المعارضــة  فــي  فصائــل  لســيطرة  إعــزاز  مدينــة 

ــة. المســلحة وقــت الحادث

ــا محمــد حنظــل6  –ناشــط إعامــي مــن ريــف  أخبرن

حلــب الشــمالي- أنــه تلقــى اتصــااًل من أحــد أصدقائه 

يخبــره بــأن مشــفى األمــراض العقليــة فــي إعــزاز 

تعــرَّض للقصــف، فتوجــه فــورًا إلى موقــع القصف: 

“عندمــا وصلــت كان الوضــع “مأســاويًا” وســحب 

الدخــان تغطــي المــكان، مهجــع النســاء فــي المشــفى كان مدمــرًا وجــزء مــن ســقف المشــفى 

وأثاثــه”، وأضــاف محمــد: “مــا اســتطعت إحصــاءه 12 مصابًا جميعهم نســاء، علمــت أن إحداهن 

فارقــت الحيــاة فــي اليــوم التالــي في إحدى المشــافي التركية، كان واضحــًا كيف اخترقت القذائف 

ســقف مهجع النســاء وســقطت داخله”.

الخميــس 29/ تشــرين الثانــي/ 2018 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح تابــع لقــوات التحالــف الدولــي 

بالصواريــخ مشــفى اليرمــوك النســائي فــي حــي “24” فــي مدينــة الشــعفة بريــف محافظــة ديــر الــزور 

ــاء المشــفى بشــكل شــبه كامــل وخروجــه عــن  ــى دمــار بن الشــرقي؛ مــا تســبب بمجــزرة، إضافــة إل

الخدمــة. كانــت المدينــة خاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت الحادثــة.

الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  قصــف  إثــَر  دمــار 
اعــزاز/  مدينــة  فــي  العقليــة  األمــراض  مشــفى 

2018 الثانــي/  كانــون   /19 حلــب 

6  عبر تطبيق واتساب في 24/ كانون الثاني/ 2018

http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1469&token=tCyupn0uK8uOKUp35vQdy35s1UCSXzdh
https://www.google.com.tr/maps/place/A'zaz,+Syria/@36.5859691,37.0460195,14.75z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x152fc3e60b42e1a9:0x984b666345498b70!2sA'zaz,+Syria!3b1!8m2!3d36.5868261!4d37.0480843!3m4!1s0x152fc3e60b42e1a9:0x984b666345498b70!8m2!3d36.5868261!4d37.0480843
https://drive.google.com/file/d/1mXlzsHrCN3EyMOn4w49WyIasIyiKdbn6/view
https://drive.google.com/file/d/1PqxxU03v94H-8qUGx63yUS4IMCqlGh22/view
https://drive.google.com/file/d/1APpzNwwaZsShzc1pyIAOPbG3BGxZ_1e8/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1470&token=scDNmGavp6LlzYxYArd7uSgWO0TobQLu
https://drive.google.com/file/d/1VGHSLy7waLxnHDGDBSVHvYqfIhuWXZRI/view
https://drive.google.com/file/d/1mtOiS1qDQdOX0WjHgBlOV3dR9xbIha4Y/view
https://drive.google.com/file/d/1mXlzsHrCN3EyMOn4w49WyIasIyiKdbn6/view
https://drive.google.com/file/d/1VGHSLy7waLxnHDGDBSVHvYqfIhuWXZRI/view
https://goo.gl/sCxWsD
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1859&token=VDzFamselOBN4PUwVibd5CpUSelJdAnY&fbclid=IwAR2gUf7A1M0z0DnNDOilQMeoM7NvDdkdaKL4J5X_dx8AGUTq4tkHiiTup34
https://drive.google.com/file/d/1g9lHL2WWcIiQRqnO-B2v9ETUp3OT5WS2/view
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منذ آذار 2011 قرابة %85 منهم من قبل النظام السوري

الســبت 31/ آب/ 2019، قرابــة الســاعة 00:31 أقلعــت طائــرة ثابتــة الجنــاح نعتقــد أنهــا روســية مــن 

مطــار حميميــم فــي ريــف محافظــة الاذقيــة باتجــاه جنــوب شــرق، وقرابــة الســاعة 00:56 قصفــت 

مــا ال يقــل عــن ســتة صواريــخ فــي محيــط مشــفى اإليمــان لألطفــال والنســائية -المدعــوم مــن قبــل 

منظمــة)HUMAN APPEAL(  لإلغاثــة والتنميــة- غــرب قريــة أورم الكبــرى بريــف محافظة حلب الغربي؛ 

مــا أدى إلــى إصابــة ســتة أطفــال بجــراح، إضافــة إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء المشــفى، وإصابــة معداتــه 

وســيارة إســعاف تابعــة لــه بأضــرار ماديــة كبيــرة. إثــر تعــرض المشــفى للقصــف تــم إجــاء المرضــى 

منــه إلــى منشــآت طبيــة أخــرى وإيقافــه عــن العمــل، تشــير الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى 

ــز التنفيــذ بعــد الهجــوم،  أنَّ وقفــًا إلطــاق النــار فــي المنطقــة -أعلــن عنــه النظــام الروســي- دخــل حيِّ

عنــد الســاعة 06:00 مــن اليــوم ذاتــه. تخضــع قريــة أورم الكبــرى لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي 

المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

أضرار في حواضن الرضع إثر هجوم جوي نعتقد أنه روسي على محيط مشفى اإليمان لألطفال والنسائية في بلدة 
أروم الكبرى/ حلب – 31/ آب/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1KX0rbYdn58gOT4HZ41A3onoXTZmjMg0N/view
https://drive.google.com/file/d/1OXlLAoj2_9eAli1JOygT_9WiIF3FIMq5/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D9%803%2031%208%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWZCZFBFSEJuWDFDZ3JhTHBEQm9PZmtCRTJ4NEVnc0ZFQXZtcExPVjBUTlc4Zz9ydGltZT0xWllmSXRsYTJFZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EWFwGQ9kiuFLrHkPNx58Ra8BJ-DnA52m7oFoH6I7HVVYrg?e=bkgAh0
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D9%801%2031%208%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVE4bVRBblpMX05CamdEQnZBTk1GOUFCcGZzUEl2X0hkZXpxRWx1aW5BVUR6dz9ydGltZT1TTVR6QjlsYTJFZw
https://drive.google.com/file/d/1wuBOl6UrmiQrtUUOKnbQUGsrkAehxvqL/view
https://drive.google.com/file/d/18_gnl7WaLTlS-5A-IvWiT6kSq0tUEETX/view
https://drive.google.com/file/d/18tfdb4gMGnZITDm5LOxh_WsHSY1FKmZI/view
https://drive.google.com/file/d/1ouaZ69_coc0yKcIrdLdv_O71cq3naKMy/view
https://drive.google.com/file/d/1AZt_ckR7CcBWOKXsgWWSx9ac0cX49iAf/view
https://drive.google.com/file/d/10BMW0MDyr9toWZK6lSmQBZajjMJPDSXD/view
https://drive.google.com/file/d/1fx2QElyDCIKFNLFLR59rkbUvD58iWW74/view
https://drive.google.com/file/d/1SDgCczSIClMc2xIY1BmXOVf5KOQse4Lx/view
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منذ آذار 2011 قرابة %85 منهم من قبل النظام السوري

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الطبيــب مصطفــى بــركات7، مديــر مشــفى اإليمــان 

فــي بلــدة أورم الكبــرى، الــذي أخبرنــا أنــه قرابــة الســاعة 01:00 مــن يــوم الســبت 31/ آب/ 2019 تعــرض 

محيط المشفى لست غارات متتالية يفصل بين الغارة واألخرى نحو خمس دقائق تقريبًا: “عندما 

شــنَّ الطيــران الحربــي الغــارة كنــت فــي منزلــي الــذي يبعــد قرابــة 1 كــم عــن المشــفى وســمعت 

صــوت انفجــار خفيــف أخبرنــي علــى إثره أحد الممرضين المناوبين أن المشــفى يتعرض للقصف 

وأن المراصــد قــد عممــت أن الطيــران المعتــدي هــو طيــران روســي وأنــه ال يــزال فــي األجــواء 

وســيكرر القصــف، فأوعــزت إلــى الــكادر بالنــزول إلــى الطوابــق الســفلية وســارعت للوصــول إلــى 

ــن أنــا ورجــال الدفــاع المدنــي مــن االقتــراب، كمــا لــم يتمكــن الــكادر الطبــي  المــكان، لكــن لــم نتمكَّ

والمرضــى مــن مغــادرة المشــفى بســبب اســتمرار القصــف”. أضــاف د. مصطفــى أنــه علــم مــن 

ــذت غارتيــن على بعد ثاثة أمتــار من الجهة  الــكادر الطبــي لــدى وصولــه أن طائــرة حربيــة روســية قــد نفَّ

الغربيــة للمشــفى وغــارة علــى بعــد ســتة أمتــار مــن الجهــة الشــمالية، وغارتيــن مــن الجانــب الشــرقي: 

“تســببت الغــارات بأضــرار كبيــرة فــي تجهيــزات المشــفى وتضــررت حواضــن عــدة فــي قســم 

مــت بعــض النوافــذ واألبــواب وخزانــات  م جــزء مــن ســور المشــفى وتحطَّ األطفــال، كمــا تهــدَّ

الوقــود والمولــدات وســيارات تابعــة لألطبــاء العامليــن، كمــا أحدثــت الصواريــخ خمســة حفــر، 

فــي محيــط المشــفى، بعمــق تــراوح بيــن خمــس إلــى ســت أمتــار، واتســاع دائــرة نصــف قطرهــا 

ســبعة أمتار تقريبًا، لقد خرج المشــفى عن الخدمة بشــكل كامل” أكد د. مصطفى أن المنطقة 

التــي يقــع فيهــا المشــفى خاليــة مــن أي مقــرات أو وجــود عســكري.

الثاثــاء 5/ تشــرين الثانــي/ 2019، الســاعة 23:55 شــنَّ طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي غــارة 

بصاروخيــن قــرب مشــفى اإلخــاص لألطفــال والنســائية جنــوب شــرق قريــة شــنان فــي منطقة جبل 

الزاويــة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ أتبعهــا بغــارة ثانيــة بصاروخيــن قرابــة الســاعة 00:20 مــن 

يــوم 6/ تشــرين الثانــي، اســتهدفا بنــاء المشــفى بشــكل مباشــر؛ مــا أدى إلــى إصابــة اثنيــن مــن الــكادر 

الطبــي، إضافــة إلــى دمــار كبيــر فــي بنــاء المشــفى، وانــدالع حريــق فــي جــزء منــه، وإصابــة معداتــه 

وأثاثــه وســيارة إســعاف تابعــة للجمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة )SAMS( بأضــرار مادية كبيرة، 

وخــروج المشــفى عــن الخدمــة. تخضــع قريــة شــنان لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة 

المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

7  عبر تطبيق واتساب في 9/ أيلول/ 2019

https://drive.google.com/file/d/17rPLC7VQnn65fnLguXj6UOZWO9HbVTHa/view
https://drive.google.com/file/d/1Xcjd-PeBRQc9w_UfPBZJmfqL1iHEw2AR/view
https://drive.google.com/file/d/18sNIkgVZ-0uvbnPIsd5u0SW9o_ROAJgb/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%86%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D9%805%206%2011%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVE5X1ROTHVDS0ZEc1NxdWZwM09BU2dCcmNpRVRWTWlSV0MxSkRSczF3TWhuZz9ydGltZT1nazdDbTlwYTJFZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ERUxbbIJEJJEpR-SUck8B10BFkeo3qKZfgk8UQRCsGA7Lg?e=cFjP9r
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%86%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D9%804%206%2011%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWJmaWtmTkFyR3BQdGZhY1h6SGZrSndCTXlVWGNlYWlrZWJPWGhmLVlXQUtIQT9ydGltZT0wOEpJZmRwYTJFZw
https://drive.google.com/file/d/17-yiZE6lnsDY5IuXzsL3VhuS2G0_WrEd/view
https://drive.google.com/file/d/17-yiZE6lnsDY5IuXzsL3VhuS2G0_WrEd/view
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تحليــل بصــري يظهــر موقــع هجــوم جــوي نعتقــد أنــه روســي علــى مشــفى اإلخــاص فــي قريــة 

شــنان/ إدلــب:

أدهــم حمريــن، ممــرض فــي قســم اإلســعاف فــي مشــفى اإلخــاص بقريــة شــنان، مــن أبنــاء قريــة 

معراتــة، أصيــب باالختنــاق جــراء الحريــق الــذي نشــب فــي المشــفى إثــَر الهجــوم. أخبرنــا أدهــم8 : 

“اســتيقظت قبــل منتصــف ليلــة 6/ تشــرين الثانــي بدقائق على دوي انفجــار ضخم هزَّ المنطقة، 

علمــت الحقــًا أنــه صــوت صاروخيــن ســقط أحدهمــا علــى بعــد خمســين متــرًا شــرق المشــفى 

بينمــا ســقط الثانــي علــى مســافة أبعــد قليــاًل مــن األول، تســبَّب القصــف بإصابــات عــدة بيــن 

مراجعــي المشــفى، قمنــا بإجــراء إســعافات أوليــة لهــم، وبدأنــا بعمليــة إخــالء المشــفى علــى 

الفــور مــن النســاء الــوالدات واألطفــال ضمــن الحواضــن وكادر المشــفى” قــال أدهــم إنــه عــاد مــع 

8  عبر تطبيق واتساب في 13/ تشرين الثاني/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1XaWe18kHXZH-KubkK769aGLr6rkgwc5Y/view
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ه: “بعــد وصولنــا عــاَد الطيــران لينفــذ غــارة بصاروخيــن  أحــد زمائــه إلــى المشــفى ليتأكــدوا مــن خلــوِّ

اســتهدفا بنــاء المشــفى بشــكل مباشــر تســببا فــي دمــاره وانــدالع حريــق فيــه، ولــم نتمكــن مــن 

الخــروج إال بعــد وصــول رجــال الدفــاع المدنــي واألهالــي وإطفاءهــم الحريــق وإخراجنــا” أضــاف 

أدهــم “لقــد تعــرض المشــفى لدمــار كبيــر فــي معظــم أقســامه ومولداتــه وتجهيزاتــه كمــا 

تضــررت ســيارة إســعاف، وهــو خــارج الخدمــة حاليــًا”. 

يــوم األربعــاء 20/ تشــرين الثانــي/ 2019 بيــن الســاعة 19:45 و20:00 أطلقــت منصــة صواريــخ تابعــة 

لقــوات النظــام الســوري والميليشــيات اإليرانيــة نعتقــد أنهــا متمركــزة فــي منطقــة جبــل عــزان بريــف 

حلــب الجنوبــي صاروخــًا مــن نمــطTochka 9M79  محمــًا بذخائــر عنقوديــة مــن نمــط 9N24، ســقطت 

علــى مخيــم قــاح للنازحيــن؛ تســبَّب القصــف فــي مقتــل 16 مدنيــًا، بينهــم 11 طفــًا و3 ســيدات )أنثــى 

بالغــة(، وإصابــة مــا ال يقــل عــن 50 آخريــن. تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي 

المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام.

انتشــرت معظــم الذخائــر الفرعيــة فــي منطقــة تجمــع الخيــام وتســبَّب انفجارهــا فــي تضــرر مــا ال يقــل 

عــن 10 خيــام إضافــة إلــى إصابــة بنــاء ومعــدات مشــفى األمومة -المدعوم من قبــل الجمعية الطبية 

الســورية األمريكيــة )SAMS(- بأضــرار ماديــة متوســطة، وإصابــة ثاثــة مــن أفــراد الكادر الطبــي بجراح، 

 )SAMS( تشــير الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى أّن الجمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة

 ضمــَن اآلليــة 
ِ
أشــارت فــي بيــان نشــرته عبــر موقعهــا الرســمي عــن الحادثــة إلــى أّن المشــفى ـــُمدَرج

اإلنســانية لتجنــب النــزاع وأّن الــكادر الطبــي هــو ذاتــه كادر مشــفى ترمــا للنســائية واألطفــال الــذي 

تعــرض لهجــوم جــوي مــن قبــل قــوات الحلــف الســوري الروســي فــي أيــار/ 2019. وقــد أصدرنــا تقريــرًا 

مفصــًا عــن الحادثــة فــي كانــون األول 2019.

https://drive.google.com/file/d/1PdMgAxFmZnFNvtpOOE_lG6Nzt5SbouBZ/view
https://drive.google.com/file/d/1PdMgAxFmZnFNvtpOOE_lG6Nzt5SbouBZ/view
https://drive.google.com/file/d/1STOwbb8T61sDCvSF1rf-jZymZrtMxlke/view
https://drive.google.com/file/d/1STOwbb8T61sDCvSF1rf-jZymZrtMxlke/view
https://drive.google.com/file/d/184fphf2Up0bvv1zqU8Z04hwWVwt9D4BN/view
https://drive.google.com/file/d/184fphf2Up0bvv1zqU8Z04hwWVwt9D4BN/view
http://sn4hr.org/arabic/?p=11794
https://drive.google.com/file/d/1nj8Go9HuHeegRC7KyKwKFmYll6IAmIzq/view
https://drive.google.com/file/d/1Gxnb46cMhWv3Qz6dc1rSPj_JNX0zNdMk/view?usp=drive_open
https://www.sams-usa.net/press_release/idp-camp-and-sams-qah-maternity-hospital-attacked-at-least-12-civilians-killed/?fbclid=IwAR32CZjEyuXj_-ApHqdcgQ7B0pyzF5ou3L410yNHuOYlucT8UUW5bY2NKXc
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تحليــل بصــري يظهــر موقــع مشــفى األمومــة بالنســبة للمخيــم، إضافــة إلــى ســتة مواقــع فــي 

ــَر الهجــوم: المخيــم تعرَّضــت ألضــرار متفاوتــة إث

تحدثَّت الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان مع الســيد محمد ســكر9  وهو المدير اإلداري للمشــفى: 

“كنــت فــي المشــفى لحظــة الهجــوم، ســمعت صــوت انفجــار قــوي جــدًا فــي منطقــة قريبــة 

مــن المشــفى، تلتــه انفجــارات متتاليــة اســتمرت قرابــة 30 ثانيــة تقريبــًا، وكان الصــوت مروعــًا، 

مــت األبــواب  ــة جــراء انفجــار المخلفــات العنقوديــة حيــث تحطَّ تعــرَّض المشــفى ألضــرار مادي

والنوافــذ مــن ضغــط االنفجــار ووقعــت ثــالث إصابــات فــي صفــوف كادر المشــفى، منهــم 

مخبــري وممــرض وطبيــب أطفــال، لكــن الحــال فــي المخيــم كان األصعــب، تســبَّب القصــف 

فــي إصابــات بالغــة فــي صفــوف المدنييــن، لقــد عاينــت عشــرات اإلصابــات الخطيــرة، وســجلت 

مقتــل مدنــي واحــد علــى األقــل”. 

9  عبر تطبيق واتساب في 24/ تشرين الثاني/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1eHTCBj9zKk2oajh9ORYs-Qos4DSMIBfn/view
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اإلثنيــن 17/ شــباط/ 2020 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ مشــفى الكنانــة 

جنــوب مدينــة دارة عــزة بريــف محافظــة حلــب الغربــي؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء المشــفى، 

وإصابــة معداتــه وأثاثــه بأضــرار ماديــة كبيــرة. كمــا اســتهدف الهجــوم مشــفى الفــردوس -المدعــوم 

مــن منظمــة ســوريا لإلغاثــة والتنميــة- المجــاور لمشــفى الكنانــة؛ مــا أدى إلــى إصابــة حارس المشــفى 

بجــراح، إضافــة إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء المشــفى، وإصابــة معداتــه وأثاثه بأضــرار مادية كبيــرة. تخضع 

ــر الشــام  ــة تحري ــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئ ــة دارة عــزة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائ مدين

وقــت الحادثــة.

رابعــًا: النظــام الروســي ينســحب مــن نظــام تحييــد األماكــن اإلنســانية 
مــن االســتهداف بعــد التحقيــق األممــي الــذي أدان النظــام الســوري 

باســتهداف أربــع منشــآت طبيــة:
ــران/ 2020 راســلت األمــم المتحــدة منظمــات إنســانية عاملــة فــي الشــمال الســوري  فــي 24/ حزي

تبلغهــم أن النظــام الروســي قــد أبلغهــا فــي اليــوم الســابق أنــه لــن يشــارك فــي نظــام تحييــد األماكــن 

اإلنســانية مــن االســتهداف10 الــذي تســتخدمه األمــم المتحــدة وشــركاؤها فــي المجــال اإلنســاني 

لتبــادل المعلومــات مــع أطــراف النــزاع.

مقطع مصور يستعرض الدمار إثَر هجوم جوي نعتقد أنه روسي على مشفى الكنانة 
في مدينة دارة عزة/ حلب – 17/ شباط/ 2020

ــة  ــة منــه حينهــا لحماي 10  نظــام ابتكــره مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية OCHA فــي أيلــول/ 2014 فــي محاول

المنشــآت الصحيــة فــي ســوريا مــن هجمــات قــوات التحالــف الدولــي، حيــث تقوم اآللية بإعــام قوات التحالــف الدولي وروســيا وتركيا 
والمجموعــة الدوليــة لدعــم ســوريا بالمواقــع اإلنســانية الثابتــة والمهــام اإلنســانية المتحركــة للتَّخفيــف مــن مخاطــر اســتهدافهم 

وقصفهــم بغــارات جويــة.
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/deconflic-

 tion_syria_for_static_non_static_feb2018_ar.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/deconflic-

 tion_syria_for_static_non_static_feb2018_eng.pdf

https://drive.google.com/file/d/19QWbzx3OAXF3x6WU-1QaNMh0vZ0SLoj9/view
https://drive.google.com/file/d/1XrsZ1CTaEz2kwgvC-ZukDGvhB4zY_1z7/view
https://drive.google.com/file/d/1KD5fso2wUAQrMpfAjFjykcukTM_TURON/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D8%B2%D8%A9%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%20%D8%A5%D8%AB%D8%B1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D9%801%2017%202%202020%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVNPQkVFMlhMU0ZPdV93NDlwdVphemtCZ0NFbHpYczBRZFY1NHpRZnhCT1pwZz9ydGltZT13czhwNk54YTJFZw
https://drive.google.com/file/d/19QWbzx3OAXF3x6WU-1QaNMh0vZ0SLoj9/view
https://drive.google.com/file/d/1nLXKniVe9PGZV_2VEbtVYdHLZvMsQcZ8/view
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/deconfliction_syria_for_static_non_static_feb2018_ar.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/deconfliction_syria_for_static_non_static_feb2018_ar.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/deconfliction_syria_for_static_non_static_feb2018_ar.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/deconfliction_syria_for_static_non_static_feb2018_eng.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/deconfliction_syria_for_static_non_static_feb2018_eng.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/deconfliction_syria_for_static_non_static_feb2018_eng.pdf
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ونحــن نعتقــد أن هــذا يأتــي بعــد التقريــر الــذي قدمــه مجلــس التحقيق الداخلــي11 التابع لألمــم المتحدة 

والــذي صــدر فــي 6/ نيســان/ 2020، وأثبــت وقــوع أربــع حــوادث اعتــداء علــى منشــآت طبيــة فــي 

منطقــة إدلــب بعــد بــدء الحملــة العســكرية فــي 26/ نيســان/ 2019 وتــورط النظــام الســوري فيهــا، 

ويخشــى النظــام الروســي أن يتــم تجديــد واليــة هذا المجلس أو إنشــاء مجلــس تحقيق جديد ويحقق 

فــي حــوادث اســتهداف لمنشــآت طبيــة متورطــة فيهــا القــوات الروســية، علــى اعتبــار أن هــذا التقريــر 

لــم يتحــدث عــن مســؤولية القــوات الروســية فــي الهجمــات علــى المنشــآت الطبيــة.

ونحــن نؤكــد وفقــًا لقاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أننــا قــد وثقنــا اســتهداف 

القــوات الروســية للعديــد مــن المنشــآت الطبيــة علــى الرغــم مــن أنهــا كانــت مشــاركة فــي آليــة تحييــد 

األماكــن اإلنســانية، لكــن ذلــك لــم يمنــع القــوات الروســية مــن قصفهــا.

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تعــرض 11 مركــزًا طبيــًا مشــاركًا فــي اآللية للقصــف 20 مرة 

مــن قبــل قــوات الحلــف الســوري الروســي، ونعتقــد أن هــذا هــو الحــد األدنــى نظــرًا ألننــا لــم نتمكــن مــن 

معرفــة المراكــز الطبيــة التــي شــاركت مــع اآلليــة، وقــد تحدثنــا عن ذلــك بالتفصيل ضمن تقرير ســابق.

إضافة إلى ذلك، لم يكتفي الحلف الســوري الروســي اإليراني باســتهداف منشــآت طبية مشــاركة في 

آليــة التحييــد بــل تعمــد قصــف عشــرات المنشــآت الطبيــة الخاصــة المدرجــة ضمــن دليــل المشــافي 

المدرج لدى وزارة الصحة التابعة للنظام الســوري، كمشــفى الزرزور بحلب ومشــفى الســام وعدنان 

كيــوان بإدلــب، علمــًا أن هــذه المنشــآت مرخصــة مــن وزارة الصحــة والــوزارة علــى علــم بإحداثيــات 

مواقعهــا، وبالتالــي فــإنَّ النظــام الســوري يعلــم تمامــًا مــا هــي المنشــأة التــي يقــوم بقصفهــا.

11  أنشــأه األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــس فــي 1/ آب/ 2019 للتحقيــق فــي الهجمــات التــي وقعــت فــي شــمال 

غــرب ســوريا
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-08-01/statement-attributable-the-spokesman-for-the-sec-

retary-general-%E2%80%93-un-board-of-inquiry-northwest-syria

صورة جوية تظهر الدمار في مشفى عدنان كيوان لألطفال والنسائية في قرية كنصفرة بريف محافظة إدلب الجنوبي، 
إثر هجوم جوي روسي على المشفى، 24 تشرين الثاني 2019

https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/NWS_BOI_Summary_06_April_2020.pdf
http://sn4hr.org/arabic/?p=11355 
https://web.archive.org/web/20200405190503/http://www.moh.gov.sy/Default.aspx?tabid=202&language=ar-YE
https://web.archive.org/web/20200405190503/http://www.moh.gov.sy/Default.aspx?tabid=202&language=ar-YE
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-08-01/statement-attributable-the-spokesman-for-the-secretary-general-%E2%80%93-un-board-of-inquiry-northwest-syria
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-08-01/statement-attributable-the-spokesman-for-the-secretary-general-%E2%80%93-un-board-of-inquiry-northwest-syria
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-08-01/statement-attributable-the-spokesman-for-the-secretary-general-%E2%80%93-un-board-of-inquiry-northwest-syria
https://drive.google.com/file/d/1o6pKbIRIzk0G7uGAQh9arL3zUwMdelwM/view
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خامســًا: انعــكاس كل هــذه االنتهــاكات التي وقعــت على القطاع الطبي 
وتأثيــر ذلــك علــى المجتمــع فــي ظــلِّ تفشــي جائحــة كوفيــد-19 مــع إهمال 

النظــام الســوري اتخاذ أبســط اإلجــراءات االحترازية:

لقــد ظهــر حجــم اإلنهــاك الفظيــع الــذي أصــاب القطــاع الطبي في ســوريا جــراء االنتهاكات الواســعة 

التــي وقعــت عليــه، ظهــر واضحــًا بعــد جائحــة كوفيــد-19، وقــد تحدثنــا عــن ذلــك ضمــن تقريــر موســع 

وعبــر عــدة أخبــار وتقاريــر شــهرية، ونــودُّ التأكيــد علــى أنَّ هنــاك خطــر حقيقــي علــى الشــعب الســوري، 

وبشــكل خــاص المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام الســوري، وليــس فقــط بســبب التهشــيم 

الــذي وقــع علــى القطــاع الطبــي ولكــن بســبب الامبــاالة الكارثيــة وعــدم اتخــاذ خطــوات جديــة للحــدِّ 

مــن تفشــي الفيــروس، فقــد الحظنــا اكتظاظــًا فــي المــدارس وفــي المؤسســات الحكوميــة، ولــم 

يفــرض أيــة عقوبــات علــى عــدم ارتــداء الكمامــات، والتباعــد الجســدي، وذلــك كــون النظــام الســوري 

ــة واســتهداف المناطــق الخارجــة عــن  ــة لدفــع رواتــب األجهــزة األمني ــة مقــدرات الدول يســخر غالبي

ســيطرته وشــنِّ مزيــد مــن حمــات االعتقــال واالســتمرار فــي ماكينــة التعذيــب، وكل هــذه االنتهاكات 

بحاجــة إلــى كــوادر بشــرية هائلــة وإلــى إدارة عنفيــة، ومعــدات لوجســتية علــى مــدى كل هــذه الســنوات.

سادسًا: مسؤولية حماية المدنيين في سوريا:

لقــد ارتكــب النظــام الســوري علــى مــدى ثمانــي ســنوات جرائــم وانتهــاكات فظيعــة بحــق المدنييــن 

الســوريين، ولــم يســتجب ألي مــن مطالــب لجنــة التَّحقيــق الدوليــة بشــأن الجمهوريــة العربيــة 

الســورية، وال مطالــب المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان، وال حتــى قــرارات مجلــس األمــن، وكان 

يفتــرض بمجلــس األمــن أن يتَّخــذ تدابيــر جماعيــة ويتحــرك بموجــب المادتيــن 41 و42 مــن ميثاق األمم 

المتحــدة، لكنــه فشــل أيضــًا بســبب الحصانــة التــي منحتهــا روســيا للنظــام الســوري، كمــا أنَّهــا لــم 

ُتحجــم عــن اســتخدام حــق النقــض فــي حالــة النظــام الســوري، الــذي ليــس فقــط لم يلتزم بمســؤولية 

حمايــة المدنييــن، بــل هــو مــن ارتكــب أفظــع االنتهــاكات بحقهــم، وصلت مرتبــة جرائم ضدَّ اإلنســانية.

ــدت اللجنــة الدوليــة المعنيــة بالتدخــل وســيادة الــدول فــي تقريرهــا المنشــور فــي كانــون األول 2001  أكَّ

ــف مجلــس األمــن عــن الوفــاء بمســؤوليته فــي أوضــاع تهــز الضميــر وتســتصرخ  : “إْن تخلَّ علــى أنَّ

النجدة فســيكون من غير المعقول أن نتوقع من الدول المعنية أن تســتبعد اســتخدام وســائل 

أخــرى أو اتخــاذ أشــكال أخــرى مــن التدابيــر للتصــدي لخطــورة وإلحــاح هــذه األوضــاع”

http://sn4hr.org/arabic/?p=12188
http://ar.sn4hr.org/sites/news/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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وهــذا مــا حصــل تمامــًا فــي ســوريا وليــس فــي مجــزرة واحــدة أو فــي انتهــاك واحــد بــل فــي عمليــات 

القتــل والتعذيــب، والعنــف الجنســي، واإلخفــاء القســري، واســتخدام األســلحة الكيميائيــة، والبراميل 

ــف مجلــس األمــن عــن مســؤولياته فــي  المتفجــرة، وحصــار المدنييــن، والقائمــة تطــول، لقــد تخلَّ

الحالــة الســورية التــي اســتصرخت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان والمنظمــات الدوليــة ولجــان 

ــدت اللجنــة  التحقيــق األمميــة النجــدة مــن مجلــس األمــن ألجلهــا آالف المــرات، وفــي هــذا الســياق أكَّ

الدوليــة المعنيــة بالتدخــل وســيادة الــدول فــي التقريــر ذاتــه: “يســتحيل التوصــل إلــى توافق فــي الرأي 

حــول أيــة مجموعــة مــن اقتراحــات القيــام بتدخــل عســكري يعتــرف بصحــة أي تدخــل لــم يــأذن بــه 

مجلــس األمــن أو الجمعيــة العامــة. ولكــن هــذا ربمــا يتــرك ظروفــًا يتخلــف فيهــا مجلــس األمــن 

عــن الوفــاء بمــا تعتبــره هــذه اللجنــة مســؤوليته عــن الحمايــة فــي وضــع يهــز الضميــر ويســتصرخ 

النجــدة. إنهــا لمســألة حقيقيــة فــي هــذه الظــروف حيــث يقــع أشــد الضــرر: فــي اإلضــرار بالنظــام 

ــَح النــاس ومجلــس 
ِ
الدولــي إذا تــم تجــاُوز مجلــس األمــن أو فــي اإلضــرار بذلــك النظــام إذا ُذب

األمــن واقــف وقفــة المتفــرج”.

ــة ســكانها  ــة عــن حماي ــى مســؤولية كل دول ــدول باإلجمــاع فــي قمــة عــام 2005 عل لقــد وافقــت ال

مــن الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب، إن هــذه المســؤولية تســتلزم منــع هــذه الجرائــم، ومنــع 

التحريــض علــى ارتكابهــا بكافــة الوســائل الممكنــة، وعندمــا تخفــق الدولــة بشــكل واضــح فــي حمايــة 

ســكانها مــن الجرائــم الفظيعــة، أو تقــوم هــي بارتــكاب هــذه الجرائــم كمــا فــي حالــة النظــام الســوري، 

فــإن مــن مســؤولية المجتمــع الدولــي التدخــل باتخــاذ إجــراءات حمايــة بطريقــة جماعيــة وحاســمة 

وفــي الوقــت المناســب.

سابعًا: االستنتاجات والتوصيات:

تتطلــب المــادة 3، المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف األربع لعــام 1949، والملزمة لجميــع األطراف 	 

فــي النــزاع المســلح غيــر الدولــي فــي ســوريا، أن يتــم جمــع الجرحــى والمرضــى والعنايــة بهــم. كمــا 

يتيــح القانــون اإلنســاني الدولــي العرفــي أيضــًا حمايــة خاصــة للمستشــفيات والوحــدات الطبيــة 

والعامليــن فــي الرعايــة الصحيــة. وينــصُّ دســتور ســوريا الــذي اعُتمــد فــي عــام 2012 علــى أن 

ــر لهــم وســائل الوقايــة والمعالجــة والتــداوي“. ويحظــر  ”تحمــي الدولــة صحــة المواطنيــن وتوفِّ

القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان الحرمــان مــن الحريــة تعســفًا. والحــق فــي الصحــة، المكــرَّس 

فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافية، والذي انضمت ســوريا 

إلــى أطرافــه، يتضمــن التزامــًا غيــر قابــل لاســتثناء بتأميــن حــق االســتفادة مــن المرافــق الصحيــة 

للفئــات  تمييــزي، خصوصــًا  الصحيــة علــى أســاس غيــر  الســلع والخدمــات  والحصــول علــى 

شــة، كمــا جــاء فــي التعليــق العــام رقــم 14. وتوجيــه الهجمــات عــن قصــد إلــى  الضعيفــة والمهمَّ
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المستشــفيات واألماكــن التــي تــؤوي المرضــى والجرحــى والهجمــات علــى الوحــدات الصحيــة التــي 

تســتعمل شــعارات الصليــب األحمــر أو الهــال األحمــر يمثــل جريمــة حــرب فــي النــزاع المســلح 

غيــر الدولــي.

خــرق النظــام الســوري وبقيــة أطــراف النــزاع بشــكل صارخ الحق فــي الحياة، عدم اإلخفاء قســريًا، 	 

عــدم التعذيــب، الحــق فــي الصحــة، وعــدد كبيــر مــن قواعــد القانــون العرفــي اإلنســاني والمــادة 3 

مشــتركة مــن اتفاقيــات جنيــف األربعــة لعــام 1949.

تشــكل عــدد مــن االنتهــاكات التــي مارســها النظــام الســوري بحــق القطــاع الطبــي مثــل عمليــات 	 

القتــل واإلخفــاء القســري والتعذيــب نمطــًا مــن الهجــوم الواســع وترقــى إلــى الجرائــم ضــد 

اإلنســانية وفقــًا للمــادة الســابعة مــن ميثــاق رومــا األساســي، كمــا أن عمليــات قصــف المراكــز 

الطبيــة علــى نحــو متعمــد أو عشــوائي دون مراعــاة لقواعــد القانــون العرفــي اإلنســاني تشــكل 

جرائــم حــرب.

كمــا ترقــى عــدد مــن االنتهــاكات التــي قامــت بهــا أطــراف النــزاع األخــرى مثــل القتــل والتعذيــب 	 

والقصــف إلــى جرائــم حــرب.

أثــرت االنتهــاكات الواســعة التــي طالــت القطــاع الطبــي فــي ســوريا علــى االســتجابة لجائحــة 	 

مجمــل  مــن   %  85 قرابــة  عــن  المســؤولية  وحلفــاؤه  الســوري  النظــام  ويتحمــل  كوفيــد-19 

االنتهــاكات.

لناها فــي قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان والتــي ورد جــزء 	  الحــوادث التــي ســجَّ

ل خرقــًا لقــرار مجلــس األمــن رقــم 2286 القاضــي بوقــف االنتهــاكات  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.

نؤكــد علــى أنَّ معظــم حــوادث القصــف التــي اســتهدفت المراكــز الطبيــة قــد اســتهدفت أفــرادًا 	 

ل، وبالتالــي فــإنَّ القــوات المعتديــة انتهكــت أحــكام القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان  مدنييــن ُعــزَّ

الــذي يحمــي الحــقَّ فــي الحيــاة. إضافــة إلــى أنهــا ارتكبــت فــي ظــلِّ نــزاع مســلح غيــر دولــي فهــي 

ترقــى إلــى جريمــة حــرب، وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة. 

ُتعتبــر الهجمــات الــواردة فــي التَّقريــر بمثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاني الدولــي العرفــي، ذلــك أنَّ 	 

ــه إلــى  ــة ولــم توجَّ القذائــف قــد ُأطلقــت علــى منشــآت وآليــات تســتخدم لتقديــم الخدمــات الطبيَّ

د. هــدف عســكري ُمحــدَّ
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التوصيات:

إلى مجلس األمن الدولي:

يتوجــب علــى مجلــس األمــن اتخــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القراريــن رقــم 2139 و2254 وال 	 

يوجــد التزامــات بوقــف عمليــات القصــف العشــوائي، ويجــب أن يلتــزم بهــا جميــع أطــراف النــزاع، 

إلــى جانــب االلتــزام بقواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني. 

الضغــط علــى النظــام الســوري لإلفــراج الفــوري عــن 3327 مــن الكــوادر الطبيــة، فالمجتمــع 	 

الســوري بأمــسِّ الحاجــة إليهــم.

يجــب إحالــة الملــف الســوري إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحاســبة جميــع المتورطيــن، بمــن 	 

فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت تورطــه فــي ارتــكاب جرائــم حــرب.

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

ــعب الســوري. جرائــم حــرب وجرائم ضدَّ اإلنســانية ضدَّ الشَّ

إصــدار قــرار يتيــح التدخــل العســكري مــن أجــل حمايــة المدنييــن فــي ســوريا وبشــكل خــاص 	 

المراكــز الطبيــة مــن القصــف البربــري فالمجتمــع بأمــسِّ الحاجــة إليهــا فــي ظــلِّ تفشــي جائحــة 

كوفيــد-19.

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

ــعي إلى  عيد اإلغاثي. والسَّ مــة على الصَّ عم المقدَّ القتــل اليومــي ورفــع الحصــار، وزيــادة جرعــات الدَّ

ممارســة الواليــة القضائيــة العالميــة بشــأن هــذه الجرائــم أمــام المحاكــم الوطنية، فــي محاكمات 

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.

ــة 	  ــى المحكمــة الجنائي 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، واســتخدام مبــدأ الواليــة القضائيــة العالميــة.
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فــي حــال فشــل جميــع ذلــك، وقــد فشــل علــى مــدى تســع ســنوات، العمــل علــى إيجــاد طريقــة 	 

مهمــا تكــن تهــدف إلــى إيقــاف الجرائــم ضــدَّ اإلنســانية فــي ســوريا.

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.

: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. 

:IIIM إلى اآللية الدولية المحايدة المستقلة

ــابقة، والشــبكة الســورية لحقــوق 	  النَّظــر فــي الحــوادث الــواردة فــي هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّ

اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد بمزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.

إلى االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية:

دعــم اآلليــة الدوليــة المحايــدة المنشــأة بقــرار الجمعيــة العامــة رقــم 71/248 الصــادر فــي 21/ 	 

كانــون األول/ 2016 وفتــح محاكــم الــدول المحليــة التــي لديهــا مبــدأ الواليــة القضائيــة العالميــة، 

وماحقــة جرائــم الحــرب المرتكبــة فــي ســوريا.

إلى النظام السوري:

التَّوقف عن استخدام الدولة السورية كأنَّها ملك عائلة خاص.	 

التوقــف عــن إرهــاب المجتمــع الســوري عبــر قتــل الكــوادر التــي تقــدم لهــم الخدمــات الطبيــة 	 

واإلنقــاذ. واإلســعاف 

بالرعايــة والمناطــق المدنيــة واحتــرام 	  التَّوقــف عــن قصــف المشــافي واألعيــان المشــمولة 

اإلنســاني. العرفــي  القانــون 

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

الســورية.

فتــح تحقيقــات مســتقلة عــن جرائــم قتــل الكواد الطبيــة أو إخفائهم أو تعذيبهــم فهم مواطنون 	 

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

مــن قبــل هيئــة قضائيــة مســتقلة.
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منذ آذار 2011 قرابة %85 منهم من قبل النظام السوري

إلى النظام الروسي:

فتــح تحقيقــات فــي الحــوادث الــواردة فــي التقرير، وإطاع المجتمع الســوري على نتائجها، ومحاســبة 

المتورطين.

تعويــض جميــع المراكــز والمنشــآت المتضــررة وإعــادة بنائهــا وتجهيزهــا مــن جديــد، وتعويــض ُأســر 

الضحايــا والجرحــى كافــة، الذيــن قتلهــم النظــام الروســي الحالــي.

التَّوقــف التــام عــن قصــف المشــافي واألعيــان المشــمولة بالرعايــة والمناطــق المدنيــة واحتــرام 

القانــون العرفــي اإلنســاني.

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

بشــكل فعــال، وخالــص العــزاء لــذوي الضحايــا.
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