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 السورية المنظومَة الطبيةَ  بصورٍة متعمدةالحكومية تهاجم  أن القواتِ  تُظهرطة جديدة خار
 

 هجوماً على المشافي 150في المائة من  90القوات السورية مسؤولة عن 
 

 )؛PHRمنظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان (ب لو، مديرة العالقات اإلعالميةيتش نا جاكزالمسؤولة اإلعالمية: فيز
vjaksiclowe@phrusa.org :1 9176790110، جوال+ 

 
الصحية في المناطق التي على مهاجمة منظومة الرعاية بشكٍل منهجي في السنوات الثالث الماضية  القوات السوريةدأبت  –نيويورك 

أطباء من أجل  منظمةُ ذلك قالت لمشافي والعيادات. واسع ل ارٍ مهني صحة ودم 460مقتل أكثر من إلى  تسيطر عليها المعارضة، ما أدى
 .تتبّع هذه االنتهاكاتتتفاعلية  رطةً اخ ها اليومض إطالقِفي معرِ ) PHRحقوق اإلنسان (

 
وآذار  2011بين آذار  رفقاً صحياً وقعمِ  124داً على مؤكَ هجوماً  150في المائة من  90ارتكبت قد الحكومية  القواتِ  وقالت المنظمة إنّ 

ر، ما 2014 للمعلومات عن الهجمات  مصدرٍ  بصورةٍ منتظمة، أشملَ يتم تحديثهاالخارطة، التي سوف تمثل للبالد.  الصحيةَ  المنظومةَ  دمَّ
منها لمواد فيديو ٍط ابر 100من  رابط، أكثرُ  200على الرعاية الصحية بسوريا منذ أن بدأت الحرب األهلية. وهي توفر التي وقعت 

  وصور فوتوغرافية.
 

المنهجية لهذه  تعكس الطبيعةُ : "أطباء من أجل حقوق اإلنسانلها في منظمة  تقّصي الطوارئ واالستجابةِ ، مديرةُ رغإيرين جاالقالت 
ويتعرض األطباء والممرضون  عامة ستطارد سوريا لسنوات. صحةٍ لَّد أزمةَ ة وحياة المدنيين، ما وبصحالحكومة  الهجمات المباالةَ 

يةٍ الملتزمون بتقديم الرعاية الطبية للجميع، بصرف النظر عن معتقداتهم السياسية، للقتل وهم يحاولون إنقاَذ حياة المصابين في ظروٍف قاس
 مضنية."

 
 والماءُ  ، وقد قُِطع عنهم الغذاءُ 245,000بحوالي  في المناطق المحاصرة بسوريا ونيعيشعدد األشخاص الذين  ر األمم المتحدةوتقدِ 

ر  قدوالدواء. و ً  نصفُ ُدمِّ ً المشافي العامة تقريبا ً  ، جزئيا في حمص،  ، ما أجبر الناس على التوجه إلى المشافي الميدانية. ويواجه الناسُ أو كليا
رالذين  األطباء الثمانمائة من لم يبقَ  مة الصحية، إذْ ونهيار المنظال طيرةالحصار، عواقَب صحيًة خمن  يوم 700بعد أكثر من  دِّ ُ أنهم  ق

 فقط لتقديم العالج للناس. أطباء قبل الحرب إال ثالثةُ  حمصَ  كانوا في
  

نعالج الجميع، بصرف النظر نظر إلينا كأعداء ألننا غالباً ما يُ نحن األطباءويقول طبيٌب بحلب، لم يشأ اإلفصاَح عن اسمه ألسباٍب أمنية: "
 على المنظومةالحرب  أتتِ لقد  إلى مهاراتنا.فيه  الحاجةُ تمس وقٍت بعملنا في  ناقيامبكبيرة  ء السياسية. ونحن نجازف مجازفةً عن اآلرا

 ."هذا الوضَع الرهيَب سوءاً  المشافي واألطباء زاد الهجومُ علىالصحيَة للبالد، و
 

ل مهاجمُة في الصراعات المسلحة،  عندما وانتهاكاً لمعاهدات جنيف.  المرافِق واإلمداداِت الطبيةمهاجمُة و يالطب العاملين في المجالتشكِّ
ل بالفعل ما ال يقل ن كانون ثان إلى آذار هذه السنة، واسعَة النطاق أو منهجية، فإنها تشكل جريمًة ضد اإلنسانية. فمِ  تكون االعتداءاتُ  ُسجِّ

 عامالً طبياً. 36عن مقتل  فيدَ على البنية التحتية الصحية، وأُ هجوماً  14عن 
 

حرب،  سالحالطبية ك الرعايةِ استهدافِ  ن أسوأ أمثلةِ: "سوريا مِ أطباء من أجل حقوق اإلنسانالتنفيذية لمنظمة  ، المديرةُ دونا ماكايقالت 
 –لقد خذل المجتمُع الدولي المدنيين بسوريا  .اتفي الصراع ةالجديد األمثولةَ ه االنتهاكات المتفشيةِ الهائجة بأن تصبَح ذوعلينا أال نسمَح له

منفٍذ إلى المعونة  بوقف هذه االنتهاكات الصارخة لحقوق اإلنسان، وتوفيرِ  ماليين. ويتحتم علينا المطالبةُ الفمات عشراُت اآلالف منهم وشُِرد 
 والخدمات اإلنسانية، ومحاسبةِ أولئك المسؤولين عن هذه الجرائم."

 
على األمم المتحدة في من األأن تحَث المعلوماُت التي توفرها هذه الخارطة مجلَس في إنها تأمل  أطباء من أجل حقوق اإلنسانوقالت منظمة 

المعوناِت اإلنسانية، بما فيها اإلمدادات الطبية، للناس الذين يعيشون في المناطق المحاصرة. كذلك تطلب  بزيادةلب االذي يط القرارتطبيق 
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القوانين اإلنسانية الدولية التي تحمي  واحترامَ  الصراع عنالمشافي  من أطراف الصراِع كافة تحييدَ  أطباء من أجل حقوق اإلنسانمنظمة 
 الطبية. العاملين في المجال الطبي والمرافقَ 

 
تسعة من وقع  إذْ هجمات القوات المناوئة للحكومة، في  ازدياداالنتهاكات، تشير الخارطة إلى  أغلب مسؤوليةَ  تتحمل الحكومةُ  وفي حين

غير  القول بأن األفعالَ أطباء من أجل حقوق اإلنسان. وأعادت منظمة 2013منذ آذار جماعاُت المعارضة  الهجمات العشر التي شنتها
 هي أيضاً. القانونَ  هكَ نتتأن ال تبيح لألطراف األخرى التي يرتكبها طرٌف ما في الصراع  القانونية

 
 7. ففي لم تتوقفاالنتهاكات  واقعة على األقل، لكنّ  88عن  فيدَ أُ  فقد ؛2012عدٍد من الهجمات على المرافق الطبية بسوريا سنة  وقع أكبرُ 

ثمانية من  مشخصاً، منه 16مريضين وجرحت  تطلقت القوات الحكومية صاروخاً على مستوصٍف طبي بحلب، فقتل، مثالً، أَ 2014شباط 
 مرفٍق طبيٍ صالح.من حلب بال  فيه على إغالقه، ما ترك تلك المنطقةَ  ر الدماُر الذي خلّفه الهجوم العاملينَ جبَ. وأَ موظفي المستوصف

  
عامالً  78هجوماً. وقُتل  35هما نوتعرضت محافظتا ريف دمشق وحلب ألكبر عدٍد من الهجمات على المرافق الطبية، فكان نصيُب كٍل م

ً في ريف دمشق و  .حلت في المرتبة الثانيةفي حمص التي  77طبيا
 

 94طبيباً، و 157كان هناك على األقل  ،460والذين يزيد عددهم عن  ،في عموم سوريا بين مهنيي الصحة المدنيين الذين قُتلوا ومن
نتيجة إطالق  في المائة 31القصف البري والجوي، وبمائة من حوادث القتل في ال 41صيدالنياً. ووقع  45مسعفاً، و 84ممرضاً، و

 في المائة نتيجة التعذيب. 13الرصاص، و
 

 لألمم منها تقاريرُ البياناِت من مصادَر داخل سوريا ومن مصادَر عامة باإلنجليزية والعربية،  أطباء من أجل حقوق اإلنساناستقت منظمة 
. وبالنظر إلى تقلب األوضاع بسوريا، لم تتمكن تواصل اجتماعيأوساط إخبارية و ومقاالتٌ حكومية وأخرى غير حكومية  المتحدة وتقاريرُ 

. وقد أحصت وقتلن هجمات مي الرعاية الطبية مِ ما وقع على مقدِّ  من جمع بياناٍت مفصلة عن كلِ  أطباء من أجل حقوق اإلنسانمنظمة 
ً استناداً إلى بياناٍت معَززة استقْتها من 150المنظمة وقوَع  ؛ وال تُظهِر الخارطة الهجماِت التي لم تستطع المنظمة دةيعد مصادرَ هجوما

 التثبَت منها في هذا الوقت.
 

بلداً في السنوات الخمس  عشرَ خمسَة من  منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان انتهاكاٍت وقعت ضد المجتمع الطبي في أكثرَ وثقت 
 عشرين األخيرة.الو


