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قتلت القوات الحكومية 312 من الكوادر الطبية
يتوزعون إلى 143 طبيب و 54 صيدلي و 87 مسعف

الجهة التي قامت بالتوثيق : الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

تعتبر الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من أهم و أبرز مصادر األمم المتحدة في تحليل ضحايا النزاع حول العالم و ذلك عبر التعاون 
و التنسيق الدائم مع )HRDNG( وهي المنظمة المختصة بتحليل ضحايا النزاع حول العالم و المعتمدة من قبل األمم المتحدة.

ينص مبدأ عمل الشبكة السورية لحقوق اإلنسان على توثيق االسم من مصدرين على األقل اليعرف كل منهما اآلخر، وذلك 
عبر أكثر من 100 من أعضائها المنتشرين في مختلف المحافظات السورية، باإلضافة إلى ذلك لم تصدر الشبكة السورية 

لحقوق اإلنسان أية احصائية كانت بدون ملف مرفق يحتوي على اسم الضحية و مكان القتل  وكيف قتل و الزمان.

التقرير :
يعطي القانون الدولي اإلنساني و القانون العرفي اإلنساني رعاية واهتمام خاص بأفراد الخدمات الطبية حيث يعتبر أنهم 

مدنيين حتى لو كانوا ضمن أفراد القوات المسلحة .
القاعدة 3 من القانون العرفي اإلنساني :

جميع أفراد القوات المسلحة لطرف في النزاع مقاتلون، ما عدا أفراد الخدمات الطبية والدينية. 
وقد اهتمت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان على نحو شديد الخصوصية بتوثيق الكوادر الطبية و أصدرت عدة تقارير في 
هذا الشأن و آخرها الذي صدر بالتنسيق مع منظمة آفاز بتاريخ 31/1/2013 و كانت القوات الحكومية قد قتلت 222 
من الكوادر الطبية وقد الحظنا من خالل رصدنا اليومي أن القوات الحكومية قد رفعت من وتيه استهداف المشافي و 
المسعفين فقد وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان منذ بداية الثورة السورية و حتى تاريخ 21/08/2013 مااليقل عن 

312 شخص من الكوادر الطبية بينهم :
6 نساء - بينهم  18 منهم تم اعتقالهم و تعذيبهم حتى الموت

بينهم 6 تم اعدامهم ميدانيا بعد اقتحام مشافي ميدانية  
بينهم 6 أطباء من خارج سورية أغلبهم من مصر .

كما يتوزع قتلى الكوادر الطبية ال 312 بحسب اختصاصهم إلى : 
143 طبيب من اختصاصات مختلفه - 54 صيدلي
87 مسعف بينهم 23 من الهالل االحمر السوري.

توزيعهم حسب المحافظات السورية بحسب التشارت التالي : 
ادلب : 38 حلب : 43   ريف دمشق : 48   حمص : 77  

دير الزور : 18 دمشق : 19   حماة : 20    درعا : 29  
الحسكة : 1 الالذقية : 2   قنيطرة : 3    الرقة : 7  

أطباء غير سوريين أغلبهم من مصر : 6 السويداء : 1  

المعتقلين من الكوادر الطبية :
من قرابة 194 ألف معتقل وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان اعتقال قرابة ال 3000 شخص من الكوادر الطبية بينهم 
قرابة ال 600 طبيب اعتقلوا في مختلف المحافظات السورية ومما يدل على المنهجية في استهدافهم أن هناك 18 شخص 
منهم قد قتلوا تحت التعذيب العنيف الذي تعرضوا له، ومازال هناك 11 معتقل من الهالل األحمر السوري يقبعون حتى 
اللحظة داخل أقبية السجون وقد وردت الشبكة  افادات مؤكدة بأن هؤالء ماتم اعتقالهم إال لكونهم مسعفين ومسعفين حصرا.
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أبرز الشهداء األطباء :
الدكتور محمد نور مكتبي :

قامت قوات المخابرات الجوية في مدينة حلب باعتقاله لمدة تجاوزت الخمسة أشهر على خلفية مساعدته للجرحى والمصابين 
في المشافي الميدانية والتي تعتبر تهمة كبيرة بنظر الحكومة السورية، وتعّرض خاللها لتعذيب عنيف وممنهج، مما أدّى 

لمقتله تحت التعذيب، وتم تسليم جثته ألهله في يوم 15/11/2012، والدكتور نور متزوج ولديه 5 أطفال .
خلدون السواح :

وهو طبيب ميداني من الخالدية في حمص، مارس الطب في أقسى الظروف، وأبدع في ممارسة اإلسعاف وإنقاذ األرواح، 
تنقل بين الرستن والزعفرانة وكرم الزيتون ودير بعلبة، واستشهد برصاص الجيش بتاريخ 5-4-2012

الدكتور خلدون وهو يطمئن طفلة من الرستن أصبتها رصاصة
الطبيب احمد الفتيح :

وهو من مدينة دير الزور، ساهم بشكل فعال في إسعاف الجرحى والمصابين وإنشاء المشافي الميدانية في مختلف أحياء 
في  استشهاده  إلى حين  الجرحى،  لمداواة  وداريا  الشام  بين معضمية  ينتقل  األخيةر من حياته  الفترة  في  دمشق، وكان 
28/11/2012 إثر تربص قوات الجيش السوري لسيارته واستهدافه بشكل متعمد ومقصود، وكان ذلك في مدينة المعضمية.

الطبيب عيسى عجاج :
ناشط سياسي معارض للنظام قبل الثورة، حيث تم توقيفه لمرات عديدة بتهم لها عالقة بآرائه السياسية، وتم إثرها فصله 
من مشفى درعا الوطني بقرار من المخابرات، وبعد إنطالقة الثورة اعتقل مرتين من قبل المخابرات الجوية، بتهمة معالجة 
جرحى المظاهرات، وتعرض خاللها للتعذيب الشديد، وقد هددته قوات المخابرات السورية بالتصفية إن هو عاد لعالج 

الجرحى، وسرعان ما نفّذت تهديدها، واغتالته أثناء خروجه من منزله في درعا بتاريخ 1/9/2012.

أطباء معتقلون :
اعتقل الدكتور عمر محمد مأمون عرنوس وزوجته الدكتورة ماريا الجوخدار وابنه الصغير )سنتين ونصف(

دون توجيه أي تهمه في يوم األحد بتاريخ 07-10-2012.
ود. عمر ناشط إغاثي، وهو طبيب أسنان، ويحمل رتبة ماجسيتر، ويدّرس في جامعة خاصة بالعاصمة دمشق،

ويحضر لرسالة الدكتوراة في طب األسنان.
الطبيب محمد بشير عرب :

طبيب مخبري من مواليد 1980، وحيد ألمه، معتقل سابق عام 2004 لمدة 11 شهراً، حيث حوكم أمام محكمة أمن الدولة 
العليا على خلفية نشاطاته الطالبية في جامعة حلب. بعد بدء الثورة السورية بعدة أشهر انخرط محمد عرب في نشاطات 
ميدانية سلمية كالتظاهر وغيرها، ولوحق طويالً وعاش لمدة ستة شهور متخفياً تحت عدة أسماء مستعارة، وتم القاء القبض 
عليه في 1/11/2011 مع زمالئه، وتسّربت أخبار مؤكدة عن تعرضه لتعذيب ممنهج شديد، نقل على إثره في 12 كانون 

الثاني إلى مشفى المجتهد بدمشق، حيث توفي هناك.

http://www.youtube.com/watch?v=DRUKSumwXEc
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أبرز المسعفين الشهداء :
حكم دراق السباعي :

حكم حاتم دراق السباعي شاب يبلغ من العمر 27 عاماً، خريج إدارة أعمال، ووحيد لوالديه، تطوع في الهالل األحمر، 
وأجرى دورات لإلسعاف األولي والتأهيل النفسي.

أصيب حكم بتاريخ 2012-9-7 خالل إسعافه ألحد الجرحى في حي بستان الديوان، حيث تم إطالق النار على سيارة 
االسعاف، واصبته ب 9 رصاصات، واستشهد بعد إصابته بأسبوع.

زياد ابو صالح :
زياد عبد القادر أبو صالح، من سكان  الخالدية، لم يتجاوز عمره 16 عاماً، وهو من أصغر متطوعي  الهالل األحمر، 

استشهد نتيجة القصف العشوائي على حي الخالدية وهو يسعف جرحى مجزرة الخالدية بتاريخ 4 شباط 2012.

أبرز المعتقلين من المسعفين :
سلطان جمال سلطان :

شاب من مواليد 1989، من القريتين في حمص، خريج طب أسنان بتقدير جيد جداً، مدرب ومسعف في الهالل األحمر، 
تم اعتقاله وهو ذاهب إلى تأدية واجبه في الهالل األحمر من حاجز حي الفاخورة الذي يسكن فيه، بتاريخ 23/9/2011، 

مع العلم أنه يعاني من مشكالت تنفسية )نوبات ربو(.
جهاد حاكمي :

تم اعتقال جهاد من على حاجز المركز الثقافي في حمص بتاريخ 11-5-2012
بينما كان في طريقه إلسعاف المصابين، وال يزال معتقالً حتى اآلن.

أسامة المدباك :
اعتقل المسعف أسامة المدباك من مدينة دمشق بتاريخ 2012-07-29، وقد تأكدت الشبكة أنه تم اعتقاله لكونه ينتمي 

للهالل األحمر السوري، ويقوم بإسعاف الجرحى.
محمد رائد الطويل :

وهو من مدينة دمشق، اعتقل بتاريخ 2012-08-11، وما زال معتقالً حتى لحظة إعداد التقرير.
محمود خبية وعماد الحجة :

اعتقل المسعفان محمود خبية وعماد الحجة، وهما من مدينة دوما، بتاريخ 2012-12-02، وذلك أثناء مهمة رسمية للهالل 
األحمر السوري، ومازاال معتقالن حتى اللحظة.

إدانة وتحميل مسؤولية :
هذاوإننا في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان كمنظمة وطنية سورية حقوقية مستقلة تعنى بالدفاع عن حقوق اإلنسان  نحمل 
مسؤولية قتل الكوادر الطبية واستهدافهم بشكل مباشر وتعذيبهم واعتقالهم الى  رئيس النظام السوري و القائد العام للجيش 
والقوات المسلحة بشار األسد باعتباره المسؤول األول عن إصدار األوامر بتلك األفعال، كما و نعتبر كافة أركان الحكومة 
السورية مسؤولة مسؤولية مباشرة إضافة إلى الحكومات الداعمة للنظام السوري كالحكومة الروسية والصينية واإليرانية 
وكتائب حزب هللا نحملهم جميعا كافة الجرائم والتي تعتبر جرائم ضد اإلنسانية بالنظر إلى قانون روما األساسي وتعتبر 
السوري  الشعب  أبناء  قد تصدر من  والتي  ذلك  المترتبة على  الفعل  كافة درات  يتحملون  للمدنيين كما  استهداف مباشر 

وبخاصة ذوي الشهداء.
 

الطبي   بالشأن  المعنية  المنظمات  وكافة  بال حدود  أطباء  االعضاء ومنظمة  والدول  المتحدة  واألمم  األمن  نطالب مجلس 
بالعمل بسرعة قصوى التخاذ كل مامن شأنه حماية المدنيين في سوريا، وإنهم في تخاذلهم عن نصرة الشعب السوري 
وحماية المدنيين يتحملون مع النظام السوري قدرا كبيرا من المسؤولية حيث يتوجب عليهم  االمتثال لمسئوليتهم األخالقية 

والقانونية وتسريع الخطوات باتجاه إحالة كافة المتورطين في تلك المجارز إلى محكمة الجنايات الدولية.


