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األربعاء 12 تشرين األول 2016

قصف النظام السوري ُيرج آخر مشفيني عن اخلدمة يف منطقتيهما بريف دمشق
استهداف النظام السوري والروسي للمراكز والكوادر الطبية عودة إىل ماقبل اتفاقية جنيف 1864 بيـــــان

مل يعهد العصر احلديث استهدافاً للمراكز والكوادر الطبية على النحو الذي يرتكبه النظام السوري والروسي يف سوراي، ويف هذا 
البيان ُنسجل خروَج مشفَيني عن اخلدمة، كل منهما كان األخري الذي خيدم املنطقة اليت يوجد فيها.

لقد ابتت اسرتاتيجية النظام السوري مفضوحة، حيث يتعمد قصف املشايف واألسواق واملدارس يف املناطق اخلارجة عن سيطرته، 
لُيجَب األهايل على قبول تسوية، تنتهي بتهجريهم وتشريدهم إىل الشمال السوري، أو خارج سوراي، ومازال اجملتمع الدويل 
النظام السوري  التنديد والتهديد، واليت يقرأها مجيعها  بعبارات  متفرجاً على ما حيصل من تغيري دميغرايف يف سوراي، مكتفياً 

واإليراين أهنا مبثابة ضوء أخضر لالستمرار يف اجلرائم.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“اليوجد فرق بني هتديد األهايل ابلسالح األبيض أو الناري، أو جتريف بيوهتم مباشرة، إلجبارهم على اهلجرة والرحيل، وبني 
حصارهم وقصفهم واستهداف مدارسهم ومشافيهم ومراكزهم احليوية على مدى عدة أشهر أو سنوات، ألن النتيجة النهائية 

سوف تكون واحدة، وهي التشريد القسري، والتغيري الدميغرايف”.
األربعاء 5/ تشرين األول/ 2016 استهدفت قوات النظام السوري ابلباميل املتفجرة وقذائف اهلاون مناطق متعددة يف بلديت 
اهلامة وخان الشيح الواقعتني يف حمافظة ريف دمشق، تسبب القصف بتضرر مشفينَي مها مشفى السالم يف بلدة اهلامة ومشفى 

الشهيد الدكتور زايد البقاعي يف بلدة خان الشيح.
الطبية وتضرر كبري يف مبىن املشفى  الكوادر  فقد سجلنا تعرض مشفى السالم لبميلني متفجرين؛ ما تسبب مبقتل 2 من 
وأجهزته الطبية كجهاز التخدير العام وجهاز التصوير ابألمواج فوق الصوتية، كما تسبب القصف خبروج املشفى عن العمل 

بشكل مؤقت، وهو املشفى الوحيد يف بلدة اهلامة.

األربعاء 5/ تشرين األول/ 2016  تعرض مشفى زايد البقاعي وهو املشفى الوحيد يف بلدة خان الشيح للقصف ابلباميل 
املتفجرة وقذائف اهلاون؛ ما أدى اىل احرتاق مولدات الكهرابء اخلاصة ابملشفى.

ويف يوم اخلميس 6/ تشرين األول/ 2016 عاودت القوات احلكومية استهداف املشفى بقرابة 16 برمياًل متفجراً، 4 منها 
على األقل كانت حتوي مواد حارقة، كما مت قصفه بعدة قذائف هاون؛ ما أدى إىل دمار كبري يف البناء وتضرر األاثث، وخروجه 

عن اخلدمة، وهذا املشفى يتلَّقى بعض الدعم والرعاية من منظمة أطباء بال حدود كما ورد يف البيان الصادر عنها.

حتدثَّت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع عدد من األهايل ومع انشطني إعالميني حمليني وكوادر طبية من  املشفيني ممن 
شهدوا حادثة القصف، أفاد الشهود بعدم وجود مقرات عسكرية اتبعة للمعارضة املسلحة أو التنظيمات اإلسالمية ابلقرب 
من تلك املشايف سواء قبل أو أثناء اهلجوم كما أظهرت الصور اليت وردت إلينا حجم الدمار والتخريب يف مبىن املشفَيني وتضرَُّر 

األجهزة الطبية. 

حزيران/  هناية  يف  أتسست  اإلنسان،  حلقوق  السورية  الشبكة 
2011 وهي منظمة مستقلة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org
http://www.msf-me.org/ar/news/news-media/news-press-releases/syria-four-hospitals-hit-bombing-and-shelling-continue-damascus-region.html
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ُتصدر الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تقارير دورية شهرية توثِّق فيها حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنية من قبل 
اجلهات الفاعلة، وقد ارتفعت يف األشهر األخرية نسبة استهداف املراكز الطبية، وكنا قد طالبنا بوجوب تفعيل عدم استهداف 

الكوادر واملراكز الطبية، واعتبار ذلك خطاً أمحَر، يُوِجُب ردة فعل سريعة ومباشرة.
إنَّ هذه اهلجمات الفوضوية أو املتعمدة، أو الغري متناسبة، هي هجمات غري مشروعة وإن استهداف النظام السوري للمراكز 

الطبية هو استخفاف صارخ أبدىن معايري القانون الدويل اإلنساين وقرارات جملس األمن الدويل.

يتوجب على جملس األمن واجلمعية العامة لألمم املتحدة واألمانة العامة لألمم املتحدة أن اليقفوا صامتني ولو لدقيقة واحدة 
ل أن النظام الروسي استخدم حقَّ النقض مخس مرات  أمام قصف متعمد يتكرر بشكل شبه يومي للمشايف، وإنَّ التَّاريخ ُيسجِّ
حلماية النظام السوري الذي يقوم ابرتكاب انتهاكات صارخة ُتشكل جرائم حرب عب قصف املشايف واستخدام األسلحة 

الكيميائية وتشريد األهايل والسكان، والشعب السوري لن ينسى ذلك مطلقاً.
صور تظهر األضرار املادية يف مشفى السالم.

http://www.sn4hr.org
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%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9/
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZW5qNFl4QklTMDQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0U1RSYWdEQXZhclk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OGpHeVVDYlY4RVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SUhFUTVKeklOR28/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QU5yd1Y4MkdzVzg/view
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فيديو يُظهر مروحية حكومية تلقي براميل متفجرة على بلدة خان الشيح.
صور تظهر األضرار املادية يف مشفى الدكتور زايد البقاعي وحميطها.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/OyCbdI9AAdI
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOERIR1diWmphd2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdGdYaVliNUdqbXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbUltXzh4cEFDdmc/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPb0h1MVNidUhaeFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPenJuaXdZbkNwdUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTkdCOVVERW9qZDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPU3NsWnR6Q0YxNVk/view

