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 خاص ترك برس  –د. وسام الدين العكلة     
منذ بداية الثورة السورية اتبع النظام السوري اسرتاتيجية تتضمن مدامهة املستشفيات والوحدات الطبية اليت يلجأ      

ومع جناح النظام يف دفع  إللقاء القبض عليهم.إليها األشخاص الذين كانوا يصابون خالل مشاركتهم يف املظاهرات 
بدأت قوات النظام بقصف املستشفيات امليدانية اليت أقامها  2012االحتجاجات السلمية إىل العسكرة أوائل عام 

سرتاتيجية بتدمري لت هذه اال، وقد تكف  الثوار لتقدمي العالج للجرحى واملصابني هبدف حرماهنم من الرعاية الصحية
 واملسعفني على مدار السنوات املاضية.العشرات من املرافق الطبية، وتسببت مبقتل مئات األطباء واملمرضني 

 النظام يتبعها كان  اليت اهلجمات منط فأن اإلنسان حقوق لسالتابعة جمل بسوراي اخلاصة الدولية التحقيق جلنة وحسب
 من العسكري التفوق لتحقيق الطبية والوحدات املستشفيات استهداف تتعمد كانت  احلكومية القوات أن"  إىل يشري

 . "الطبية املساعدة من ومؤيديهم الثوار حرمان خالل
 

م املساعدة الطبية إذا ما مت تقدميها ألي شخص خيالفه ابلرأي مبوجب قوانني مل يتوقف النظام عند هذا احلد بل جر  
يف انتهاك صارخ للقاعدة اليت يتضمنها القانون اإلنساين  2012لعام  21 - 20 - 1٩مكافحة اإلرهاب ذوات األرقام 
نشطة طبية تتفق مع ال جيوز أبي حال من األحوال معاقبة أي شخص لقيامه أب )أنهالدويل العريف اليت تنص على 



وبناء على هذه القوانني مت استهداف العاملني  األخالقيات الطبية بغض النظر عن الشخص املستفيد من هذه األنشطة(.
تعر ض سائقو سيارات اإلسعاف واملمرضات واألطباء واملتطوعون الطبيون للهجوم  حيث الصحية،يف جمال الرعاية 

سجون األجهزة غياهب والعديد منهم قضوا حتت التعذيب يف  القسري، ين واالختفاءواالعتقال واالحتجاز غري القانو 
 األمنية التابعة للنظام.

 
 على خطى قوات النظام  ةالروسي القوات

 

نهاية أيلول/سبتمرب املاضي واصلت القوات اجلوية الروسية استهداف البىن التدخل الروسي املباشر يف سوراي بمع بدء 
آت الطبية يف املناطق اليت يسيطر عليها الثوار، وتفيد بعض االحصائيات غري الرمسية عن استهداف حنو التحتية واملنش

مركزاً طبياً بشكل ممنهج منذ مطلع العام اجلاري أكثر من عشرة منها مت استهدافها وتدمريها بشكل شبه كامل  120
 ه جلنة التحقيق التابعة جمللس حقوق اإلنسان. وهو ما أكدت ،أدى إىل خروجها من اخلدمة خالل شهر متوز املاضي

ما أشارت منظمة العفو الدولية إىل امتالكها أدلة تشري إىل قيام القوات الروسية وقوات النظام ابستهداف املستشفيات، ك
 إفراغ القرى والبلدات منبغية ، وغريها من املنشآت الطبية، بشكل متعمد ومنهجي خالل األشهر الثالثة األخرية

 متهيد الطريق أمام تقدم القوات الربية ابجتاه مناطق مشال حلب.سكاهنا املدنيني و 
 

 موقف القانون الدويل 
 

 ،تتمتع املستشفيات والوحدات الطبية حبمايٍة من نوع خاصلقوانني احلرب وعلى رأسها القانون اإلنساين الدويل وفقاً 
أو مت استخدامها يف غري حىت لو احتمى مسلحون داخلها رف أو نزع احلماية عنها حتت أي ظ هاال جيوز استهدافو 

أواًل مثاًل. ويف احلالة األخرية يتوجب الرتكاب أعمال تضر ابلعدو من قبيل ختزين األسلحة بداخلها  وظائفها اإلنسانية
 .اللتزام مبقتضاهاتوجيه حتذير حيدد إطاراً زمنياً معقواًل كمهلة ال جيوز شن اهلجوم إال عقب انقضائها يف حال عدم ا

 

أبنشطة طبية موافقة آلداب مهنة نتيجة قيامه معاقبة أي شخص جواز عـدم على قواعـد القـانون الـدويل اإلنسـاين وتنص 
يف مادته الثامنة على أن االنتهاكات  نظام روما األساسي الذي يعترب دستور احملكمة اجلنائية الدولية نصحني ، يف الطب

تعمد توجيه هجمات ضد املباين واملواد " ومنها  1٩4٩آب / أغسطس  12التفاقيات جنيف املؤرخة اجلسيمة 
تعمد شن هجمات ضد موظفني مستخدمني أو منشآت أو مواد أو أو " الصحية "النقل  والوحدات الطبية ووسائل

، تسقط ابلتقادمميكن أن ال " حرب جرائم " تعترب" وحدات أو مركبات مستخدمة يف مهمة من مهام املساعدة اإلنسانية
 وابلتايل ال جيوز افالت مرتكبيها من العدالة اجلنائية الدولية.

 



العهد الدويل اخلاص ابحلقوق وتضمن احلق يف الصحة، فقد كرس لكل إنسان القانون الدويل حلقوق اإلنسان  أما
بتأمني حق االستفادة من املرافق قع على احلكومات ياالقتصادية واالجتماعية والثقافية، التزامًا غري قابل لالستثناء 

 .وصاً للفئات الضعيفة واملهم شةالصحية واحلصول على السلع واخلدمات الصحية على أساس غري متييزي، خص
 

 فشل جملس األمن الدويل يف توفري احلماية 
 

امتالكه الصالحيات اليت ختوله التدخل لتوفري يعترب جملس األمن الدويل األداة التنفيذية ملنظمة األمم املتحدة ورغم 
اجمللس  أصدرفقد  احلماية للمدنيني واملنشآت الطبية إال أن وقوع اجمللس حتت جتاذابت املصاحل الدولية حال دون ذلك.

املنشآت  الدول بواجباهتا الواردة يف القانون الدويل اإلنساين حلماية هذهر على مدار السنوات املاضية عدة قرارات تذك   
 إال أن هذه القرارات بقيت يف ادراجه دون تنفيذ واستمرار افالت اجلناة من العقاب.

أعمـال العنـف الذي أدان  2016أاير/مايو  3اتريخ  2286رقم الدويل  جملس األمن الصلة قرارالقرارات ذات  منو 
الطيب والعاملني يف جمال تقدمي املسـاعدة  اجملال واملرضى والعاملني يف واهلجمـات والتهديـدات املوجهـة ضـد اجلرحـى

 م، وكـذلك ضـد املستشـفيات وسـائر املرافـقهتحصراي مهام طبية، وضد وسائل نقلـهم ومعـدا اإلنسـانية الـذين يزاولـون
 . الطبية

ليهــا القــانون الــدويل، مبــا الــيت يلقيهــا ع لاللتزامـاتابالمتثال بشكل كامل اعات املسلحة نز األطراف يف الوطالب مجيع 
االقتضاء، والقانون الدويل اإلنسـاين، ال سـيما االلتزامـات الـيت تلقيهـا  يف ذلــك القــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان، حســب

 1٩٧٧ية لعــامي وااللتزامــات املنطبقــة عليهــا مبوجــب الربوتوكــوالت اإلضــاف1٩4٩لعــام  عليهـا اتفاقيـات جنيـف
عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل  ضـمان إخضـاع املسـؤولنيت. كما طالب باالتفاقيـا بتلـك امللحقـة 200٥و

 .للمحاسبةاإلنساين 
اليت حترم استهداف املنشآت الطبية أو العاملني يف جمال إىل جانب هذا القرار هناك العديد من القرارات ذات الصلة 

املتعلقـان حبمايـة العـاملني  2003لعام  1٥02و  2014لعام  21٧٥رقم  جملــس األمــن يقــرار املساعدة اإلنسانية منها 
املـدارس أو  علـى املتعلـق ابهلجمـات الـيت تشـن 2011لعام  1٩٩8والقـرار  يف جمـال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية،

سالمة وأمن العاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية ب اخلاص 104/٧0اجلمعيـة العامـة  قـراراملستشــفيات، وكــذلك 
 ةتعزيـز تنسـيق املســـاعدة اإلنســـانية الـيت تقـدمها األمـم املتحــــدب املتعلق 106/٧0والقـرار  ومحاية مـوظفي األمـم املتحـدة،
 .لصحة العاملية والسياسة اخلارجيةاخلاص اب 132/6٩ يف حاالت الطوارئ، والقرار 

 

هل ميكن معاقبة الطيارين الروس والسوريني على جرائمهم اليت ارتكبوها حبق القطاع الطيب  بناء على األحكام السابقة،
اجلواب رمبا األمر ممكنًا ابلنسبة للطيارين السوريني واملسؤولني الذي أعطوهم األوامر ابستهداف هذه  فيه؟والعاملني 



املنشآت وحماكمتهم كمجرمي حرب. أما ابلنسبة لروسيا فال نعتقد األمر ممكنًا وهي الدولة دائمة العضوية يف جملس 
مساءلة أمام احملكمة اجلنائية الدولية خاصة وأن إحالة األمن ومتلك حق النقض " الفيتو " الذي حيمي ضباطها من أي 

هذه اجلرائم إىل هذه احملكمة أو أتسيس حمكمة خاصة بسوراي على غرار احملكمة اخلاصة بيوغسالفيا أو رواندا حيتاج 
 ملوافقة مجيع الدول دائمة العضوية يف جملس األمن ومنها روسيا!  

 
 

 اليوم العاملي للعمل اإلنساين 
 

يف التاسع عشر من شهر آب/أغسطس من كل عام حتتفل األمم املتحدة بــ " اليوم العاملي للعمل اإلنساين " حيث 
مراسم حيث تقام ويف مقر األمم املتحدة بنيويورك،  ،أرجاء العامل لتكرمي العاملني يف اجملال اإلنساينكل فعاليات يف  تنفذ 

يف اجملال اإلنساين العاملني ملستوى يف قاعة اجلمعية العامة لإلقرار أبفضال عقد فعالية رفيعة ا، و وضع إكليل من الزهور
حتت شعار "إنسانية واحدة"  هذه السنةاالحتفال هبذا اليوم يف ، وسيتم ممن لقوا حتفهم يف أثناء أداء واجبهم اإلنساين

 حول العامل . اجمليون حمت 130تقدميها لنحو  ماليت يتوجب عليهلتزامات الدول ابالقادة لتذكري 
 

تكرمي العاملني واملتطوعني يف فرصة للفت أنظار األمني العام لألمم املتحدة وقادة العامل أمجع لهذه النغتم وحيق لنا أن 
أشقائهم بكل شجاعة ملساعدة يوميًا أنفسهم ينذرون ، حيث بذلوه من تضحياتسوراي ملا جمال العمل اإلنساين يف 
ضني حياهتم للخطر يف ، معر  اهلمجي الذي تنفذه الطائرات الروسية وطائرات النظام السوريحتت القصف والعدوان 

 .ن وفقد الكثري منهم حياهتم خالل تقدميهم املساعدة ملن هم حباجة ماسة هلامعظم األحيا
 لالطالع على املقالة على الرابط األصلي :

http://www.turkpress.co/node/25095  
 
. 

 


