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 اإلنسان حقوق  أجل من أطباء منظمة عن نبذة

            الغالف صورة

  يحمل مسعف
ً

 حلب في املغاير حي على السورية الحكومة لقوات غارة بعد اجريًح  طفال
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 العلم عاًما تقريًبا على استخدام 30 طوال اإلنسان حقوق  أجل من أطباء دأبت منظمة

 .اناإلنس لحقوق  السافرة واالنتهاكات الجماعية الفظائع إلى االنتباه وجذب لتوثيق والطب

، الصحيين املهنيين بأن القائل املفهوم على اإلنسان حقوق  أجل من أطباء منظمة قامت لقد

 مميزة بمكانة مصداقية، يتمتعون  ذات وآراء أخالقي وواجبمتخصصة  بمهارات املسلحين

 .اإلنسان حقوق  انتهاكات لوقف تؤهلهم

 الصحيين املضطهدين العاملين عن للدفاع وخبراتها تحقيقات املنظمةت استخدم وقد

 وتقديم ،الجماعية الفظائع وتوثيق التعذيب، للهجوم، وكذلك ملنع ضةاملعر  الطبية واملنشآت

 .العدالة إلى اإلنسان حقوق  إنتهاكات مرتكبي

 وتقدير شكر 

بيكر،  إليس التقرير  هذا بإعداد قام

 من أطباء منظمة في مسؤولة البرامج

 ميشيل اإلنسان، والطبيبة حقوق  أجل

 ارةاإلد في ماجستير  على الحائزة هايسلر 

 يف املتطوعة الطبية العامة، واملستشارة

 إدارتها، وأستاذة مجلس نظمة وعضو امل

 الصحي والسلوك الباطني الطب

الطب  كلية في والتثقيف الصحي

 .ميشيغان بجامعة

 قامت مراجعات من التقرير  هذا استفاد

 أجل من أطباء قيادة وكوادر منظمة بها

براون،  ويدني اإلنسان، مثل حقوق 

 دونيفانت، مديرة البرامج وديدي مديرة

 مكاي، املديرة االتصاالت ودونا

 .التنفيذية

 خارجي بحث من التقرير  استفاد كذلك

 أشيم، عضو  ديبوراه الطبيبة به قامت

 أجل من أطباء منظمة ادارة مجلس

 في شركة الطبي املدير و  االنسان حقوق 

 Capricor) العالجية كابريكور 

Therapeutics )في قسم  واألستاذة

 سيدار  مركز  في القلبالطب ومعهد 

 شيلي دونا والطبيبة؛ الطبي سيناء

، العامة اإلدارة في ماجستير  على الحائزة

 وصحة املساعدة في الطب واألستاذة

البحوث،  قسمرئيس  السكان، ونائبة

 غالتب تعاطي لقسم املشاركة واملديرة

 الصحة مديرية في واملخدرات والكحول 

 كلية الطب في جامعة في العامة

 .نيويورك

 في إيغرت، املتدربة تريب وساعدت

اإلنسان  حقوق  أجل من أطباء منظمة

 .التقرير إنتاج في

 اإلنسان حقوق  أجل من أطباء ومنظمة

 الذين السوريين لألطباء بعمق مدينة

 بالعرفان تتقدم كما .شاركونا خبراتهم

 ةاألمريكي السورية الطبية الجمعية إلى

 غازي  في الدولي مؤتمرها إلى الدعوة على

 ودعمها وعلى شراكتها عنتاب

 .املستمرين

 باالنتير  شركة نظمةامل تشكر  كما

 (Palantir Technologiesتكنولوجيز )

 بمنصة املستمر وتبرعها دعمها على

 إستطاعت بهم، والتي الخاصة جوثام

 وعرض وتحليل خاللها دمج من نظمةامل

على منشآت  الهجمات عن البيانات

 الصحية. لقد دعمت أدوات الرعاية

 هذا في والتحليل عملية البحث باالنتير 

 أجل من أطباء منظمة وتتقدم. التقرير

 مركز  أيًضا الى بالشكر  اإلنسان حقوق 

 نع بيانات وتقديمه تعاونه على كارتر 

في تأطير عمل  تساعد النزاع أحداث

 ضمن الظرف العام التوثيقي املنظمة

 .السوري للنزاع

 ابهذ الخاص البحث بروتكول  اعتماد تم

 لجنة أخالقيات  قبل من التقرير 

 حقوق  أجل من أطباء في منظمةالبحث 

 .اإلنسان



 

 ةمقدم

 أو  الطبيب قتلت فإذا... آمان في تكون  أن اآلخرين، يجب تنقذ لكي

 1.أحًدا يفيد لن الطب املستشفى، فإن دمرت

 بمعالجة مختص مستشفى في بولية د.، أخصائي أمراض الدكتور  

 حلب في اإلصابات
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السماء  من متفجر  برميل يسقط

 األسواق في املدنيين على ويهوي 

 اصطدامه عند واملنازل. ينفجر 

 امير واملس الشظايا باألرض فتتطاير 

االتجاهات،  كل في تمأله التي

 بعد. كارثية إصابات مسببة

 اناملك إلى املسعفون  دقائق، يهرع

األولية،  اإلسعافات لتقديم

ا آخر  فيسقط برميل
ً
 مستهدف

متعمد.  مزدوج هجوم إنه. إياهم

 ابيناملص بنقل الناجون  يقوم

 مستشفى، ويهرع أقرب إلى والقتلى

 وهم حياتهم إلنقاذ األطباء

 في قصفهم يتم قد بأنه مدركون 

 عالج من االنتهاء وعند. لحظة أي

 إحصاء عملية جريح، تبدأ آخر 

 واملسعفون  األطباء القتلى. يقوم

 املتناثرة األشالء بلملمة

أسرة ينتمي  أي إلى ويتساءلون 

 .أصحابها

 ومجلس الدولي املجتمع تخلى لقد 

 األطباء عن الدولي األمن

 وموظفي واملسعفين واملمرضين

 املناطق في العاملين الصحة

 املعارضة لسيطرة الخاضعة

 كيف فهم يمكنهم ال . السورية

لى ع التفرج بالمباالة للعالم يمكن

 وتشريد شخص مليون  ربع مقتل

املدنيين  وتدمير منازل  املاليين

ركوا لقد. عملهم وأماكن
ُ
 في ت

 والبدائية القاحلة مستشفياتهم

 الرمل أكياس خال  ش يء أي بدون 

 القصف من لحمايتهم املوضوعة

ي ف لهم بقى كم الجوي، والتساؤل 

 كل بأن يعلمون  إنهم! هذه الحياة

 طاملا بقيت ستعاكسهم الظروف

 .العالم المباالة

 .حلب في بكم مرحبا
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ا رؤية أتوقع لم
ً
 يتعرضون  أطباء إطالق

 ربماشاهدناه.  ما مشاهدة للتعذيب، أو 

 هذا أن نعلم أل  األفضل من كان

  1.بالثورة قمنا كنا وإل، ملا. سيحدث

 مؤسسة في يعمل عظام م، جراح الدكتور 

 حلب في الصحية لرعايةا تدعم

 عامه سوريا في النزاع دخل لقد

 أطباء الخامس منذ زمن، وقامت

 منذ شهر  اإلنسان حقوق  أجل من

 وفاة بتوثيق 2015 األول  تشرين

ووقوع  الطبيين العاملين من 687

. طبية منشآت على هجوًما 329

 عن مسؤولة السورية والحكومة

نحو  90 % من هذه الهجمات2. 

حرب،  منها جريمة هجمة وكل

 أو  ملستشفى قصًفا كانت سواء

 
ً

بسبب  لطبيب و تعذيًباأ اعتقاال

 . الطبية الرعاية تقديمه
ً
ونظرا

 الهجمات لهذه املمنهجة للطبيعة

الحكومة السورية،  قوات من

. اإلنسانية ضد جرائم تشكل فإنها

 الحكومة السورية هجمات وتعد

من  الصحية الرعاية على املستمرة

.العالم في الفظائع أشنع  

 اإلنسانية لقد نوقشت القوانين

 مائة من أكثر  منذ الدولية

 عليها وصادقت عاًما وخمسين

 ذلك في دولة، بما 196 حتى اآلن

 ناملدنيي لحماية محاولة سوريا، في

 هذه وتمنع. النزاعات أثناء

 من النزاع أطراف القوانين

 املقاتلين غير  األشخاص استهداف

 نعمل خاصة تدابير  باتخاذ وتطالب

 واألهداف باملدنيين اإلضرار 

 إجراءات إلى وباإلضافة. املدنية

 العاملون  هذه، ُمنح الحماية

ا ًد مزي الطبية واملنشآت الطبيون 

 اتفاقيات بموجب الحماية من

 القوانين وتطالب. جنيف

 األطراف كافة الدولية اإلنسانية

 املنشآت عمل وضمان بحماية

 والعاملين الطبية النقل ووسائل

 األطراف كافة الطبيين؛ وقيام

 حيادية معالجة وضمان بحماية

 ينواملقاتل للمصابين من املدنيين

 تقديم وضمان على حد سواء؛

 لبشك العناية الطبيين العاملين

 نواملقاتلي املدنيين من لكل محايد

 مع يتوافق املصابين بما

 وقد. الطبية املهنية األخالقيات

 هذه بسناألطراف  الدول  قامت

 أنه على اتفقوا ألنهم القوانين

 شخص أي دخول  ضمان يجب

 مقاتل أو  نزاع، مدني في مصاب

 آمن مكان سواء، إلى حد على

 .الصحية الرعاية لتلقي

 االستعراض ي العنف تصدر  بينما

اإلسالمية،  الدولة لتنظيم

 باسم املعروفة
ً
 تنظيم أيضا

 العراق في اإلسالمية الدولة

 ةاإلسالمي الدولة تنظيم أو  وسوريا

 رؤوس( داعش) والشام العراق في

 الحكومة السورية األخبار، دأب

 قانون  لكل املمنهج على االنتهاك

 .املدنيين حماية يستهدف دولي

 في استراتيجيته تتمثل حيث

 مواطنيه، وتدمير  قصف

 واملساجد واألسواق املستشفيات

 وداعميها املعارضة معاقبة بغرض

 وجعل السياسية آرائهم على

 املناطق خارج تحتمل ال  الحياة

كما أجبرت . لسيطرته الخاضعة

 على الطبيين العاملين الحكومة

، اآلخرين إلنقاذ بحياتهم املخاطرة

 الصحي نظامهبالكامل  ودّمر 

 أفضل املستقر، الذي كان أحد

 املنطقة، ما في الصحية األنظمة

. بناءه إلعادة عقوًدا يتطلب قد

 يناملدني ماليين بإجبار  كذلك وقام

 املنازل  قصف أثناء املصابين

 على واملدارس واملساجد واألسواق

 إصابات من املوت بين املفاضلة

 هجوم في املوت أو  قابلة للعالج

 ةأثناء تلقي الرعاي املستشفى على

 .الصحية

 حالة على التقرير  هذا يركز 

 مدينة شرق  في الصحية الرعاية

 من األكثر  املدينة - 3حلب
ً
 تضررا

 قصة ويروي - 4الهجمات هذه

 وجه في والصمود الشجاعة

والخسائر اإلنسانية  املعاناة

التي  نتائجال وتوضح. الهائلة

 من توصلت إليها منظمة أطباء

 الهجمات أن اإلنسان حقوق  أجل

 تدهور  إلى أدت املشروعة غير 

 الصحية الرعاية نظام في شديد
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خرج من  حلب، حيث مدينة في

 مستشفيات ثلثي من أكثر  الخدمة

 ضتعر  أو  بالفرار  الذ املدينة، فيما

 %95 من القتل قرابة أو  لالعتقال

 ذلك، فإن ومع. األطباء من

 ظواحاف الباقين الطبيين العاملين

 في الطبية الرعاية تقديم على

 الرغم مروعة، على حرب خضم

 لقدر  إال  الوصول  إمكانية عدم من

 فقد. والدواء املعدات من قليل

 بناء إعادة كيفية تعلموا

 قصف بعد املستشفيات

 تقديم وكيفية مستشفياتهم

 املصابين حياة إلنقاذ الرعاية

 من الكافي الكم توفر  بدون 

 واملعدات واألدوية العاملين

 يخاطرون هم بينما واالجهزة

 .بحياتهم

 الضوء التقرير  هذا ويسلط
ً
 أيضا

 في الدولي املجتمع إخفاق على

 فشل فقد. االنتهاكات هذه وقف

 واجبه أداء في الدولي األمن مجلس

 أعوام، ونتيجة أربعة عن يزيد ملا

 نالطبيي العاملين مئات فقد لذلك

 مرضاهم من واآلالف السوريين

 ون الطبي العاملون  ويتفهم. حياتهم

ويشهد . املجلس إخفاق حلب في

 اختفاءيومًيا  األشخاص هؤالء

 املستشفيات وتعرض زمالئهم

 ذلك من الرغم وعلى. للهجوم

 األمل، وما عن يتخلوا لم فإنهم

، بسيط واحد بش يء يطالبون  زالوا

 لتعرض نهاية وضع وهو 

 نالطبيي والعاملين املستشفيات

ما  . وإذاللهجوم واملدنيين واملرض ى

 ير التداب هذه الدولي املجتمعفرض 

 في عليها الوقائية املنصوص

 العاملين الدولي، فإن القانون 

 يؤكدون أن حلب في الطبيين

الذين هربوا سيعودون،  زمالئهم

 بناء إعادة وسيستطيعون مًعا

 .وطنهم في الصحية الرعاية نظام

 تتوقف أن البداية، يجب في ولكن

 .الهجمات

الحكومة  قوات على يجب

 مهاجمة فوًرا توقف أن السورية

 والعاملين الطبية املنشآت

فإذا لم . سوريا في الطبيين

الجرائم،  هذه يتوقفوا واستمرت

 اتخاذ الدولي األمن مجلس على

 في ورد كما) أخرى  إجراءات

 لضمان( 21656و 21395 القرارين

 أطراف وكافة الحكومة ضعأن ت

 غير  الهجمات لكافة حًدا النزاع

 وتحترم املدنيين على املشروعة

، وهو أحد مبادئ الطبي الحياد

 الذي الدولي اإلنساني القانون 

 الصحية الرعاية حماية على ينص

 .حيادي بشكل تقديمها وضمان

 في فاإلخفاق: واضحة العواقب

 العاملين على الهجمات إيقاف

 أدى التحتية والبنية الطبيين

 الخدمات تدمير  إلى وسيؤدي

 يميناملق للمدنيين الصحية وملنافع

 كما أن االعتداء. النزاع مناطق في

 يعيق ال  سوريا في املسبوق  غير 

فقط،  الطارئة املساعدات عمل

 الرعاية من املجتمعات ويحرم بل

ويهدد قدرتهم  الروتينية الصحية

 ستستغرق . حياءأ البقاء على

 لسوريا الصحي النظام بناء إعادة

التبعات  عقود، ولكن عدة

 وكلما. الدولة حدود ستتجاوز 

 الدولي األمن مجلس تهرب استمر 

 على الحفاظ في مسؤوليته من

 العامليين، كلما واألمن السالم

 هذه تحول  احتماالت زادت

 يفجديد  معتاد إلى نمط االنتهاكات

 أنحاء جميع في املسلحة النزاعات

 .العالم
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 السوري النزاع عن نبذة

 تجمع خمسة 2011آذار  15 في

 الحميدية سوق  في سوريين شبان

 "بالروح وهتفوا دمشق وسط

كان . 7!"سوريا يا نفديك بالدم

 األشخاص مئات هؤالء جزًءا من

 وطالبوا اليوم ذلك تظاهروا الذين

 الخمسة األطفال سراح بإطالق

 وعذبوا اعتقلوا الذين عشرة

 مناهضة عبارات كتابةبسبب 

 في مدرستهم جدار  للحكومة على

 وخالل. سوريا درعا، جنوب

 آالف مئات التالية، شارك األشهر 

 سلمية مظاهرات في السوريين

 اإلنسان بحقوق  طالبت

 الرئيس حكومة من والديمقراطية

 جزء كانوا. املستبدة األسد بشار 
ً
ا

، املنطقة اجتاحت حركة من

 ناجحة بثورة تونس في بدأت

. بيد وسلمية
ً
 الحكومة أن عموما

للمتظاهرين.  تخضع لم السورية

ففي الوقت الذي أعلنت فيه 

 باإلصالح، صعدت كاذبة وعوًدا

 قوات واستخدمت قمعها وتيرة

 .املظاهرات قمع في األمن

 سبعة ، أعلن2011تموز  29 وفي

 السوري الجيش في ضباط

 وتشكيل الجيش انشقاقهم

 جماعة أول  الحر، وهو  السوري

 تستهدف مسلحة معارضة

. 8األسد بحكومة اإلطاحة

 مع الزخم املعارضة واكتسبت

 الجيش عن املنشقين انضمام

 يةاملحل امليليشيات إلى والحكومة

 وسيطرتهم الحر  السوري للجيش

 مع املتعاطفة والقرى  األحياء على

، 2011العام  وبنهاية. 9أهدافهم

 طويل صراع في سوريا انجرفت

 مناطق بين األمد، وتقسمت

 خاضعة للحكومة وأخرى  خاضعة

 .للمعارضة

 التالي العام في النزاع حدة ازدادت

 من املعارضة الفصائل تضخم مع

 إال . والهيمنة والقوة الحجم حيث

 تجاهل الحكومة السورية أن
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 وقام الدولية اإلنسانية القوانين

 للمدنيين، املتعمد باالستهداف

 واملدارس األسواق قصفو 

 وحصار  واملستشفيات، واملساجد

 لسيطرة الخاضعة القرى 

 هذه شجعت. و املعارضة

 فراغال باإلضافة إلى الوحشية،

 من السلطة، مزيًدا فيالحاصل 

 فصائل تشكيل على السوريين

خاصة،  أجندات ذات مسلحة

 على منها ارتكز العديد

 أوائل وفي. إسالمية أيديولوجيات

 جماعات دأت، ب2014عام 

 الدولة تنظيم مثل متطرفة

 ومن االنتباه جذب في اإلسالمية

األهلية  الحرب تحولت ثم

 .طائفية حرب إلى السورية

 قرابة أربعة مض ي واليوم، بعد

النزاع،  بداية على ونصف أعوام

سوري  مليون  12 من ثمة أكثر 

ألف قتيل،  240 وقرابة مهّجر 

 في بين املدنيين القتلى وعدد

 يتصاعد كذلك. 10مستمر تصاعد

املعارضة،  الجماعات بين القتال

 النزاع أطراف وترتكب كافة

 اإلنسان لحقوق  تهاكاتان

 ، ال ومع ذلك. اإلنسانية والقوانين

  الدولي األمن مجلسيزال 
ً

مشلوال

. السياسية االجندات بسبب

 غير  خيارات وجود عدم وبسبب

 يشالع أو  املنزل  في للقتل التعرض

مزمن  نقص من تعاني مخيمات في

الحدود امتداد  على التمويلفي 

 لىإ حاليا السوريين السورية، يلجأ

 اآلالف مئات اختار  فقد. الفرار

 ىعل البحر  في بحياتهم املخاطرة

 أوروبا، واملشاركة إلى الوصول  أمل

 الحرب منذ لالجئين أزمة أكبر  في

 .11الثانية العاملية

 الفظيعة االنتهاكات بين ومن

الدولية،  اإلنسانية للقوانين

 الحكومة السورية هجمات

 الصحيين العاملين ضد املمنهجة

الصحية، والتي سجلت  واملنشآت

ا
ً
 منذ مسبوقين غير  وحجًما نطاق

 .الحديثة جنيف اتفاقيات تبني

 هوادة بال  الهجمات استمرت فقد

عددها  وزاد النزاع، بداية منذ

وثقت  وقد. األخيرة األشهر  خالل

 من أجل حقوق  منظمة أطباء

 ما اإلنسان
ً
 90 عن يزيد فعليا

 في املستشفيات على هجوًما

 املدن أكبر ) حلب وتعد. سوريا

السكان،  عدد حيث من السورية

 تجاري  طريق على تقع والتي

 املتوسط البحر  بين استراتيجي

 عملت الرافدين، حيث وبالد

 من العديد لصهر  كبوتقة

 أكثر  إحدى( واألديان الثقافات

 من املناطق
ً
 هذه تضررا

 ٤٥ل  تعرضت الهجمات، إذ

 في طبية منشآت على هجوًما

 .األخيرة الثالثة األعوام

 لبح في للنزاع الزمني التسلسل

في مرحلة  حلب إلى الثورة وصلت

. سوريا من أخرى  الحقة ألجزاء

 العنف ، اجتاح2011العام  ففي

 للديمقراطية املؤيدة واملظاهرات

 سكان سوريا، وقام أنحاء أغلب

 للحكومة داعمة بمسيرات حلب

 الدعم وجاء هذا. 12السورية

حلب،  غرب أثرياء أساًسا من

 شرق  في الدخلو محدود قام بينما

 .13بقوة املعارضة بدعم املدينة

 النزاع اجتاح النهاية في ولكن

 10 البالد، وفي أنحاء معظم

 تفجيران وقع 2012شباط 

 مقر  خارج مفخختين بسيارتين

 للشرطة ومجمع العسكري  لألمن

 مقتل عن حلب، وأسفرا غرب في

 والعناصر  العسكريين من 28

 الحدث وهو  واملدنيين األمنية

 العنف أعمال أول  أعتبر  الذي

 مدار  وعلى. 14املدينة في الشديد

 التالية، تزايدت الخمسة األشهر 

 العامة واالحتجاجات التظاهرات

 مقاتلو  النظام، وسيطر  ضد

 خاضعة مناطق على املعارضة

 وفي. حلبيال الريف للحكومة في

 من 6,000 قرابة النهاية، قام

يوليو  19 ليلة في املعارضة مقاتلي

 الشمالي الريف من حلب بغزو 

 على وسيطروا للمدينة والشرقي

 والجنوبية الشرقية األحياء
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الحكومة ت ورد. 15الغربية

 املسلحة) املعارضة على السورية

( الرشاشة واملدافع بالبنادق

 والصواريخ الهاون  قذائف بإطالق

 قوات وبإرسال املروحيات من

 مناطق سورية األخرى  من إضافية

 من الغربي النصف عن للدفاع

 قوات الحكومة ترسل ولم. املدينة

 التي األحياء الستعادة برية

شنت عليها هجمات  بل خسرتها

الحربية  بالطائرات انتقامية

 تفوق  الرغم وعلى. 16واملروحيات

، ظلت قوات
ً
 قوات الحكومة عتادا

 مهم جزء على تسيطر  املعارضة

 .املدينة من

 لالتالية، وص القليلة الشهور  وفي

إذ . الجمود من حالة إلى القتال

 الحكومة على قوات سيطرت

 وقوات املدينة من الغربي النصف

الشرقي،  النصف على املعارضة

 بالتساوي  نسمة مليون  2.5 وتوزع

 وسط خط تقريًبا على جانبي

الجمود  فترة وطوال. املدينة

 يهاجم طرف كل املذكورة، كان

 واضح تمييز في انتهاك دون  اآلخر 

 الدولية: قوات اإلنسانية لقوانينل

 الهاون  قذائف تستخدم املعارضة

 تستخدم النظامية القوات بينما

 كما. والقذائف الصواريخ

 الحكومة مناطق قوات إستهدفت

 ز واملخاب واألسواق كاملدارس مدنية

ابس هدفها وكان. واملستشفيات
ً
 يط

 فيال تطاق  الحياة جعل وهو 

 وعلى. املعارضة سيطرة مناطق

 سكان بعض فرار  من الرغم

 و أ تركيا وإلى األرياف إلى املدينة

النظام،  سيطرة مناطق إلى حتى

 .البقاء قرروا اآلالف مئات أن إال 

 حتى 2013 األول  كانون  ومنذ

 قوات ، قامت2014صيف 

 جديد تكتيك الحكومة باستخدام

 يومي بشكل حلب قصف هو 

 عبوات وهي  - املتفجرة بالبراميل

 منتلقى  عشوائية متفجرة

هجمة  أول  عند. 17املروحيات

العام  أواخر  بالبراميل املتفجرة

 كثيفة تزال ال  حلب ، كانت2013

 البرميلمن شأن  السكان، وكان

 منطقة على سقوطه عند الواحد

 100 بإصابة يتسبب أن سكنية

 الهجمات تكثيف نسمة، ولكن

 من جماعية هجرة إلى أدى

من هذه  عدة أشهر  املدينة. وبعد

 املتفجرة البراميل، باتت الحملة

 .18أقل بشرية خسائر  تسبب

 وتيرة ، تراجعت2014آب  وبحلول 

 ىإل املتفجرة بالبراميل الهجمات

 الواحد اليوم في فقط مرات بضع

 حتى املستوى  هذا على وظلت

 منالكثير  فعاد. 2015 نيسان

رة، الفت هذه في إليها املدينة سكان

 الهجمات حدة ألن انخفاض

 تزايد تزامن مع املدينة داخل

 أرياف في الجوية الهجمات

هجمات  ذلك )بما في حافظةامل

 الواليات بقيادة التحالف قوات

تزايد ل باإلضافة( األمريكية املتحدة

 اإلسالمية الدولة تنظيم تهديد

العام  صيف فخالل. املدينة شرق 

 تنظيمال قوات ، تقدمت2014

 من
ً
 محافظة في معقلهم غربا

 بعد سوى ت ال  قرى  واحتلوا الرقة

30  
ً

وتم . حلب شمال عن ميال

 رى الق هذه سكان من تهجير الكثير 

 .19مدينة حلب إلى والقرى املجاورة

 النزاع شهدت آخر فترة في وقد

. املدينة علىأكثر عدًدا  هجمات

 ، وبعد2015 نيسان بداية ففي

 الحكومة السيطرة قوات فقدان

املجاورة،  إدلب محافظة على

 بالبراميل حلب قصف عادت إلى

 لشهادة بعض . املتفجرة
ً
ووفقا

 أكثر  الهجمات هذه األطباء، كانت

 وتزامن. سابق وقت أي من كثافة

 الدولة تنظيم تقدم مع القصف

 خط بقطع هدد ما، اإلسالمية

 ر وحصا تركيا إلى الرئيس ي اإلمداد

 الرغم وعلى. 20فعلي بشكل املدينة

، ذلك في ينجح لم التنظيم أن من

 إمكانية من حلب يخش ى سكان

 إما سريع بشكل الوضع تغير 

 الغرب الحكومة من قوات بتقدم

.الشرق  من التنظيم قوات أو 
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 رةخط إصابات وتسبب الرعب تزرع أسلحة: املتفجرة البراميل

 ملءب ُيصّنع التكلفة منخفض بسيط سالح املتفجرة البراميل

 واملسامير  والشظايا باملتفجرات فارغة أسطوانات أو  براميل

هذه  وزن ويتراوح. املروحيات من إسقاطها ثم ومن والنفط

 تمحي أن للواحدة منها ويمكن رطل 2,000و 200 بين القذائف

ها تدمير، ألنال شديدة عشوائية قنابل إنها. بأكمله سكنًيا مجمًعا

ا حًرا من الجو 
ً
 عند الشظايا آالف إلى وتتناثر  تسقط سقوط

 أيو  ش يء إنها تدمر أي. مسببة التدمير ملساحة كبيرة االصطدام

 .طريقها، مخلفة وراءها أجساًدا ممزقة وأشالء مبعثرة في شخص

 فسيةن آثاًرا املتفجرة البراميل املادي، تترك الدمار  إلى وباإلضافة

 طريقة توجد إذ ال . سكان املناطق املعرضة لقصفها علىهائلة 

السماء  من دائم خوف في السكان عيشي منها، ولذا للحماية

 .هجمات البراميل املتفجرة تجلب الصافية، ألنها غالًبا ما

 النزاععيانية تمثل  كحالة حلب

 السوري

 سنوات ثالث حلب مدينة واجهت

 وشوهت قتلت مكثفة هجمات من

 املدينة بقيت كما. السكان آالف

 تهديد الفترة تحت تلك معظم

الحكومة  قوات قبل الحصار من

 الدولة تنظيم وقوات السورية

 ولكن. اإلسالمية على السواء

 حلب، وبدل سكان من الكثير 

 و أ اإلجرامية حكومتهماالستسالم ل

 لتنظيم اإلرهابية للمخططات

 البقاء اإلسالمية، اختاروا لةالدو 

 على الحفاظ ومحاولة املدينة في

 بناء بإعادة قاموا فقد. حياتهم

 تأسيس وإعادة منازلهم

 األقبية، كما في مستشفياتهم

 الرعاية لدعم منظمات شكلوا

 املدن واحدة من أكثر  في الطبية

اختارت  وقد. العالم في خطورة

 حقوق  أجل من أطباء" منظمة

كحالة عيانية  حلب" اإلنسان

 الذي ما توضح ألنها للدراسة

متفان وقادر  طبي ملجتمع يمكن

 بعض في يحققه على املواجهة أن

 تجربة وتقدم. الظروف أسوأ

  حلب
ً

إبداع  علىحًيا  مثاال

 اختارواكثر  سوريينوتصميم 

 والقانون  اإلنسان حقوق  تأييد

 من الدولي
ً
 االستسالم بدال

 .لالستبداد
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 املنهجية

 إلى أساس ي بشكل التقرير  هذا نتائج تستند

 حقوق  أجل من أطباء" إجرتها مقابالت

س ف عنتاب مدينتي غازي  في" اإلنسان
ّ
 يوكل

أجرى و . 2015 تموز  30-22 في الفترة تركيا

 24 مفتوحة مع مقابالت البحث فريق

 أو  طبية خدمات يقدمون  ممن شخًصا

 يقومون  أو  الصحية الرعاية نظام يساندون 

قابلوا  فقد. حلب في األحداث بتوثيق

في يساعدون  أو  أشخاًصا يعملون 

حالًيا،  العاملة العشرة املستشفيات

 واملنظماتاملعونة  باإلضافة إلى منظمات

، للمستشفيات الرئيسية املساندة الطبية

 وتقديم االنتهاكات توثيق وأهم منظمات

 تاستطاع وقد. حلب في الطبية التقييمات

 تحديد" اإلنسان حقوق  أجل من أطباء"

 خالل من حلب في الباقين األطباء عدد

 كل في العاملين عدد عن بيانات جمع

 عليها حصلت بيانات وهي مستشفى،

 والعاملين في كل طباءاأل  من املنظمة

 واختارت املنظمة األشخاص. مستشفى

بين الذين بنت معهم  قابلتهم من الذين

ة، املنطق فيي التوثيق أثناء عملهاعالقات 

 من
ً
الدولي للجمعية  املؤتمر  أعضاء وأيضا

اب عنت غازي  فيالطبية األمريكية السورية 

، 2015تموز  26-23 الذي عقد في الفترة

 . 21العينات املتسلسلة وكذلك بطريقة

 طبيًبا 13 مع مقابالت أجرت املنظمة

 وآخر  وحنجرة وأذن أنف أخصائي أحدهم)

 جراحة أخصائيين طوارئ، وثالثة طبيب

 عامة، وطبيبي جراحة عصبية مقيمين

ال أطف وطبيبي عظام وطبيب عيون  وطبيب

 وطبيبي -مدرب  مقيم واآلخر  أحدهما -

اثنين من  إلى بولية(، باإلضافة مسالك

 شرعي وطبيب أسنان وطبيب الصيادلة

 تدريب بدون  أشخاص وخمسة ومحامَيْين

 املنظمات في يعملون  ممن متخصص

وكان . حلب في الصحية للرعاية الداعمة

 من 11
ً
 التي الطبية الكوادر  شخصا

 في ال يزالون يعملون  إما قابلناها

 عن توقفوا أو  حلب داخل مستشفيات

 ملواع فقد. األخيرة الثالثة األشهر  في العمل

 مستشفيات عشرة أصل من ثمانية في

 الذين وينتمي. حلب في حالًيا عاملة

 بإدارة 11 بينها منظمة 13 قابلناهم إلى

 .دوليتين ومنظمتين سورية

 حقوق  أجل من أطباء" أن إلى اإلشارة تجدر 

 شفهية موافقة على حصلت اإلنسان"

 وموافقة جميع الذين قابلتهم من مسبقة

. يفوتوغرافال التصوير  على مسبقة كتابية

 التقرير  هذا يحدد أمنية، لم وألغراض

الصريحة وال  هؤالء باألسماء من أي هوية

 .املعروفة للجمهور  املستعارة باالسماءحتى 

 عن
ً
 كل إلى اإلشارة ذلك، تمت وعوضا

، عشوائي، وبذكر تخصصه بحرف شخص

 مةاملنظ أو  الضرورة، بذكر املستشفى وعند

 .لصالحها يعمل التي

 ببحوث املقابالت معلومات إكمال وتم

املنظمة في سياق توثيقها  أجرتها ثانوية

 الطبية املنشآت على للهجمات املستمر 

 .سوريا في الطبيين والعاملين

في البحث  وافقت لجنة أخالقيات وقد

 على اإلنسان حقوق  أجل من منظمة أطباء

شكلت املنظمة هذه  حيث. البحث هذا

 حماية لضمان 1996 عام اللجنة منذ

 أبحاثها في اإلنسانية املوضوعات

أحكام  إلى اللجنة لوائح وتستند. وتحقيقاتها

 Title 24 CRF Part 46 الفقرة

(http://ohsr.od.nih.gov/guidelines/45

cfr46.htmlلجان  تستخدمها (، التي"

 وتجدر . األكاديمية" البحوث مراجعة

وتحقيقات  أبحاث فةكا أن إلى اإلشارة

التي تتطلب  اإلنسان حقوق  أجل من أطباء

لجنة  أن تنال موافقة يجبمشاركة البشر 

جرى وفق إعالن وأنالبحث  أخالقيات
ُ
 ت

 .2000 العام في املعدل هلسنكي

 القيود

 الستمرار 
ً
 و باحث الصراع، لم يستطع نظرا

 إلى السفر  اإلنسان حقوق  أجل من أطباء

 أدى إلى حصر  مما. املقابالت إلجراء سوريا

ا شاركو  الذين الطبيين العاملين ونوع عدد

 فر الس من تمكنوا بمن أساًسا املقابالت في

 ال يستطيع. تركيا إلى
ً
 املسعفون  وغالبا

 الطبيون اآلخرون واملهنيون  واملمرضون 

بنفس  تركيا إلى السفر  األقل األجر  ذوي 

 أن سفر األطباء، كما وتيرة وسهولة

 يسافرن  ال  حلب في الطبيبات الباقيات

 ولهذا، اقتصرت. الذكور  زمالئهن بقدر 

" اإلنسان حقوق  أجل من "أطباء مقابالت

 لىع حلب في الحالي الوقت في العاملين مع

 األسنان وأطباء األطباء من الذكور 

 رفالتع من تتمكن والصيادلة، وبالتالي لم

 اآلخرين للعاملين التجارب املهمة جًدا على

  بحياتهم والطبيبات ممن يخاطرون
ً
 أيضا

 .حلب في الصحية الرعاية لتقديم

  

http://ohsr.od.nih.gov/guidelines/45cfr46.html
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 الستهداف وكان مستشفيات خمسة الفترة نفسها، استهدفتفي 
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 لعالج مستشفى في يعمل مقيم شاب أطفال أ، طبيب الدكتور 
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 في والعاملون  التحتية البنية

 حلب في الصحية الرعاية مجال

املمنهجة، الدقيقة  الهجمات أدت

 يةالبن تدهور  والعشوائية، إلى منها

 لبح في الصحية للرعاية التحتية

ة العامل القوى  والقضاء على

 ثلثي من أكثر  فبات. الطبية

 خارج الخدمة املدينة مستشفيات

 من للنزاع، وأكثر  مباشر  كنتاج

 الذوا إما املدينة أطباء من 95%

 قةوحقي. للقتل تعرضوا أو  بالفرار 

 حلب في الصحية الرعاية نظام أن

عما كان  بدائية نسخة وهو )

ال ( سنوات خمس موجوًدا قبل

 تبرهن الظروف هذه في يزال يعمل

 وتفانيهم السوريين قدرات على

 وقت ففيها. البالد وخارج داخل

 البنية حكومتهم فيه دمرت

 عشرات للمدينة، وقتلت التحتية

 اتاملئ الطبيين، وإجبرت العاملين

ت الفرار، فضل على زمالئهم من

 ولم اءالبقالصحية  حلبكوادر 

 بالواجب. يستسلموا
ً
 وإحساسا

ا منهم بأن جيرانهم تجاه
ً
 وإدراك

 املزيد إلى سيؤدي املدينة مغادرة

ي ف وتراجع األرواح في الخسائر  من

 بإعادة الصحية، قاموا الرعاية

 الصحية للرعاية نظام بناء

بيد أن . األرواح وأنقذوا آالف

 ال  ةاملدين في الباقي الضئيل العدد

 من كبيرة عدد معالجة يمكنه

 ايواجهونه التي الخطيرة اإلصابات

 .يوم كل

 املستشفيات على الهجمات

 أجل من أطباء وثقت منظمة

 على األول  الهجوم اإلنسان حقوق 

تموز  30 في حلب في طبية منشأة

 من واحد أسبوع ، بعد2012

. املدينة على املعارضة سيطرة

التالية،  السبعة الشهور  وطوال

 هجوًما 17الحكومة  قوات شنت

حلب،  في طبية منشآت 10 على

 والصواريخ الهاون  بقذائف أغلبها

 الشكل انظر ) والطيران واملدفعية

1.) 

 ار د مستشفى على وتثبت الهجمات

 خاصة مستشفى الشفاء، وهو 

 الكثافة ذو  الشعار  حي في يقع

 العالية، الطبيعة السكانية

 12 ففي. الهجمات لهذه العمدية

 قوات صفت، ق2012آب 

 بقذائف الحكومة املستشفى

 وبعد. مروحية طائرة من مدفعية

 ر للتدمي املستشفى يومي، تعرض

 وخالل. جوي  قصف في جديد من

األول،  تشرين من األول  األسبوع

 والرابع الثالث الطوابق تعرضت

 جسيمة ألضرار  والخامس

 الهجمات من بمجموعة

، في. الصاروخية
ً
 تشرين 21 وأخيرا

صفالثاني، 
ُ
 روخبصا املستشفى ق

. الخدمة خارجعلى إثره  أصبح

 إي، أخصائي وقد عمل الدكتور 

 في البولية، الذي كان املسالك

 األخير  الهجوم لحظة املستشفى

 الساعة من املستشفى طاقممع 

 حتى السابعة
ً
 الساعة مساءا

 في الثالثة
ً
 إلنقاذ محاولة صباحا

. األنقاض تحت العالقين املدنيين

 أربعة نقل في نجحوا النهاية وفي

 إلى 13و مصابين
ً
 مستشفى قتيال

تل. و قريب آخر 
ُ
 الطاقم من اثنان ق

 هذا في للمستشفى الطبي

 . 22الهجوم

 علىات الهجم استمرار  ومع

 الكهرباء خطوط املدينة، قطعت

 وأجهزة الراديو  والهاتف، جاعلة

 وسائل الالسلكي االتصال

 وخش ي الطاقم. الوحيدة االتصال

الحكومة  قوات اعتراض من الطبي

ة، بسهول االتصاالت لهذه السورية

 استهدافها يسهل ما

 بتشفير  للمستشفيات، فقاموا

 تسمية فأطلقت. املنشآت أسماء

 امليم الحرف) إلخ( 2 م)و( 1 م)

فيا سميت ( مستشفى إلى يشير 

 غالًبا كانت التي الطبية النقاط

( 1 ن) األولية  اإلسعافات تقدم
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 إلىيشير  نون  الحرف) إلخ( 2ن )و

 األطباء لكن. 23"(طبية نقطة"

 لم هذا التسمية نظام أن أدركوا

؛ فقد  حمايةال يزد فترة
ً

طويال

 أنة كانت الحكومة السوري

 املعنية. املستشفيات تكتشف

 ر تغيي الطبي الطاقم ناقش ولذلك

 ولكنهم 2014 العام في االسماء

 أهم ضمن ليس األمر  أن قرروا

 .24األولويات

 وكانون  آذار  بين الفترة شهدت

 في نسبًيا هدوًءا 2013 األول 

 أجل من أطباء فلم توثق. حلب

خاللها سوى  اإلنسان حقوق 

 طبية، تم منشأة على واحد هجوم

 عدب الجّبان مستشفى تدمير فيه 

 قذائف من للعديد التعرض

 قبل من الجوي  والقصف الهاون 

 .الحكومة السورية قوات

 البراميل حقبة 2014 العام أسمي إنني

 .املتفجرة

 25د الدكتور 

، في
ً
األول  كانون  منتصف والحقا

الحكومة  قوات ، شنت2013

 بالبراميلا مكثًف  هجوًما السورية

 وثقت وقد. حلب على املتفجرة

 اإلنسان حقوق  أجل من أطباء

 منشأة على الهجمات هذه أول 

. 2014الثاني  كانون  30 في طبية

 الحكومة قصفت قامت حيث

 امليّسر  حي في عيادة السورية

 فريق أعضاء وأحد طبيًبا فقتلت

أثناء  األطفال شلل مكافحة عمل

 ومنذ. األطفال بتطعيم عملهما

 قوات الوقت، شنت ذلك

 جوية غارة 26 الحكومة السورية

 23حلب،  في الطبية املنشآت على

 .املتفجرة بالقنابل منها

 ، شنت2014وتموز  نيسان وبين

 13 الحكومة السورية قوات

 سبع على األقل على هجوًما

 منها 12، حلب في طبية منشآت

 وهجوم املتفجرة بالبراميل هذه

 العديد وتعرض. بصاروخ واحد

لقصف  الطبية املنشآت من

 تقليص على أجبرها متكرر 

. وقد اإلغالق أو  الخدمات
ً
 نهائيا

صف
ُ
 أبرز  أحد، 10 م املستشفى ق

 اإلصابات، عالج مستشفيات

 يف مرات أربع املتفجرة بالبراميل

 كانون  23 ففي. فقط يوم 11

 قوات قصفته 2014الثاني 

 فدمرت غرفة الحكومة السورية

 ووحدة العمليات وغرفة الطوارئ 

 وفي. واملولدات املركزة العناية

 املستشفى التالي، تعرض اليوم

 أضرار  في جديد تسبب قصف

. دواملوا األكسجين ومعدات للمبنى

 قوات تموز، قصفت من األول  وفي

 ةأربع فقتل الحكومة املستشفى

 الطاقم من سبعة وإصيب مدنيين

 تموز  3 في آخر  هجوم وبعد. الطبي

أشخاص،  سبعة إصابة إلى أدى

 الخدمة خارج املستشفى أصبح

 قام حيث أشهر  ثالثة لنحو 

 ونقل إصالحات بإجراء الطاقم

 .األرض تحت إلى املنشأة

املذكورة  الهجمات سلسلة وبعد

 نظام ، تمكن2014صيف في 

 من حلب في الصحية الرعاية

 فكان. الوضع مع التكيف

، كلما استطاعوا، العاملون 

 األرض إلى تحت املنشآت ينقلون 

 حاالت وفي. الهجمات من لحمايتها

 في العمل عن أخرى، توقفوا

 كثر أ املباني ألنها من العلوية األدوار 

 الغارات جراء للدمار  عرضة

املوت،  إلى وباإلضافة. الجوية

 تسبب املتفجرة البراميل كانت

 فقام. شديدةة أذيات نفسي

ها وسكان حلب أطباء من العديد

 هذه بسبب املدينة من بالهرب

 لتقديرات ووفقا. الهجمات

 ي، كان عدد األطباء في الدكتور 

 البراميل هجمات حلب، قبل

 عددهم أضعاف املتفجرة، عشرة

 .26الحالي

 الطبية املنشآت أن القول  ويجدر 

 من راحة حلب شهدت فترة في

 وآذار  2014 آبالهجمات بين 

نيسان  بداية في ولكن. 2015

 تعرض من شهر  ، بعد2015

 من للعديد الحكومة السورية

، القريبة إدلب محافظة في الهزائم

 واعتب. التزايد في الهجمات بدأت
ً
ارا
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، 2015تموز  لغاية نيسان من

 أجل من أطباء وثقت منظمة

 جوية غارة 13 اإلنسان حقوق 

 11 طبية، بينها منشآت 10 على

 وهجومين املتفجرة بالبراميل

 .والقذائف بالصواريخ

 بال  األرض تحت لقد زادت االبنية

 املنشآت من حماية شك أدنى

 غير  يزال ال  ذلك الطبية، "ولكن

د، وهو  الدكتور  قول  حسب" كاف

 في يعمل بولية مسالك طبيب

 28 ففي. 1027 م املستشفى

الحكومة  قوات نيسان، قصفت

 جديد منمشفاه  السورية

 نفس املتفجرة، وهو  بالبراميل

 رضاأل  تحت نقلت التي املستشفى

 غارات أربعة بعد 2014 تموز  في

 ل، وهو  الدكتور  وأشار . مدمرة

 فيكان  مقيم وأعصاب مخ طبيب

 شهر  هجوم أثناء 10م  املستشفى

 "في إفادته نيسان، في
ً
 قائال

 كيز التر  استطع األولى، لم اللحظات

 هو  سمعته ما كل. ش يء أي على

. املتفجر البرميل سقوط صوت

  كان
ً
 جًدا ومرعبا

ً
 عاليا

ً
صوتا

شديد،  بخوف ُيشعرك. بالفعل

 وجوه على والرعب الخوف وترى 

 إلى الهجوم هذا أدى 28."اآلخرين

 املولدات، والعيادة تدمير 

 يف بما الطبية الخارجية، واملعدات

 العناية غرفة متابعة وحدة ذلك

. األكسجين وأسطوانات املركزة

 قوات التالي، قصفت اليوم وفي

 نم املستشفى الحكومة السورية

املتفجرة، موقعة  بالبراميل جديد

بقي  لهذا. األضرار من املزيد

  20 الخدمة خارج املستشفى
ً
يوما

 بإجراء الطاقم قام حيث

 هوإحاطت املبنى وبتعزيز  إصالحات

 بالرمال مملوءة وبراميل بأكياس

 من أنفسهم لحماية محاولة في

انوا ك التي البراميل املتفجرةشظايا 

 معليه ستتساقط على يقين أنها

د:  الدكتور  يقول . جديد من

على وشك أن  القديم "املبنى

 التالي، ال  الهجوم في ربما. ُيدمر

 29."أعلم

الحكومة  اآلن، كانت وحتى

 الوحيد املرتكبي ه السورية

 يف الطبية املنشآت على للهجمات

 ولكن بعض. الشرقية حلب مدينة

 الفصائل ذكروا أن األطباء

 العمل في تتدخل كانت املعارضة

 ور الدكت وأوضح. املدينة في الطبي

 املسلحة الجماعات بعض أن ل

 همبأسلحت املستشفيات إلى قدموا

 .فوًرا مصابيهم بمعالجة وطالبوا

 هذا مع بالتعامل نقوم ما "عادة

 األجواء تهدئة بمحاولة املوقف

 الخاص والعالج اإلصابة وشرح

  اإلكراه ويعد هذا 30."لها
ً
ا انتهاك

الطبية، وهو مبدأ في  للحيادية

يقض ي  الدولي اإلنساني القانون 

 ووجوب الصحية الرعاية بحماية

 .تمييز بدون  تقديمها

 شجاعة طبيب

 القالئل األطباء أحد ل الدكتور  يعد

 حيث حلب في البقاء اختاروا الذين

 ب الصغير  وابنه زوجته فيها مع يعيش
ً
دال

 وصف وقد. تركيا من التنقل من

:  املدينة في معيشتهم أسلوب
ً
قائال

. فيه "نمتلك
ً
 عاديا

ً
 وحديقة غرف منزال

. ووروًدا أشجاًرا نمتلك كما... ونافورة

 ولكن. نتخيله الذي بالسوء ليس األمر 

 الطائرات، هو  تأتي عندما الخوف

 وسيلة أدنى لدينا األكبر. ليس الخوف

 وقعت لقد". األمر هذا مع للتعامل

لم  ولكنه املنزل  قربكثيرة  هجمات

 يتعلق فيما أشار  وقد. مباشرةيتضرر 

: "استيقظنا هجوم بأخر 
ً
 على قائال

 صوت إلى إشارة في" هدير صوت

 وقت لدينا يكن لم. "الحربية الطائرة

 وراء أو  السرير  تحت االختباء أو  للفرار 

 جًدا." ومرعبة مريعة تجربة كانت. الباب

 هبنفس االعتناء كيفية عن سؤاله وعند

 "مثل :النفس ي، أجاب الصعيد على

.  أكون  أن اآلخرين، أحاول 
ً
طبيعيا

 وحماية املوقف مع التكيف نحاول 

 بشكل حياتنا أنفسنا، وبذلك نعيش

 وعندما. خطر في أننا وننس ى طبيعي

ونغني  لهجوم، نضحك نتعرض

."’صامدون هنا، صامدون هنا‘
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 الحياة قيد على البقاء أساليب

 ماملاضية، تعل الثالث السنوات في

 آثار  من الحد كيفية حلب سكان

 الحالي الوقت وفي. الجوية الغارات

 ر لتحذي إنذار  نظام املدينة تمتلك

. وشيك هجوم أي من السكان

 املروحية، يقوم تظهر  فعندما

 النظام، الذي بإشعار  األشخاص

. اإلنذار بإطالق بدوره يقوم

اإلنذار،  صوت تسمع عندما"

" األكثر على دقيقتان لديك يكون 

املتفجر،  البرميل سقوط قبل

 لشرح
ً
 ال  ولكن. ل الدكتور  وفقا

 الطائرات من لإلنذار  وسيلة توجد

 القراصنة ويقوم. 31الحربية

 باعتراضا أحيانً  اإللكترونيين

 من الالسلكية االتصاالت

حاالت  وفي. الحكومة السورية

 تقارير  رصد من قليلة، تمكنوا

 على وشيكة بغارات متعلقة

 تحذير  فتم، وأطباء مستشفيات

 أجهزة خالل من املستشفيات

 .32الالسلكية االتصال

 إخالء في الوضع املثالي، يجب

 هناك يكون  عندما املستشفيات

 على ولكن هجوم، بوقوع إنذار 

 صعب األمر  العملي، هذا الصعيد

 ال . فللغاية
ً
 وقت هناك يكون  دائما

املرض ى،  لنقل مناسب مكان أو 

 من يحد املستشفى إغالق أن كما

 الصحية الرعاية تقديم إمكانية

. الوشيك الهجوم ملن يصاب في

 مديروا يقترح عندما حتى

 إخالء على الطاقم املستشفيات

 منهم العديد املستشفى، يختار 

 لأج من بحياتهم واملخاطرة البقاء

 .33اآلخرين إنقاذ

 حلب مستشفيات اعتمدت وقد

 بإطفاء تقتض ي أساليبأيًضا 

 في املستخدمة السيارات إنارة

 وشرح. املساء ساعات في النزاع

 عن توقف جراح وهو  ر  الدكتور 

 في العمل
ً
 مستشفى مؤخرا

 يمكن ال  بحلب، أنه إصابات

 في اإلنارة استخدام للسيارات

 بمثابة تعد" ألنها املساء ساعات

" .بالقصف لتقوم للطائرة إشارة

 ماداعت في املستشفيات بدأت وقد

. "في الوسيلة هذه
ً
 بعض أيضا

 في اإلنارة نطفئ األحيان

 بهجوم شعرنا إذا املستشفيات

 .34"مشكلة أحياًنا فاإلنارة. وشيك

 واعتماد تطوير  من الرغم وعلى

 الحياة، ال  قيد على للبقاء أساليب

 تتعرض حلب مستشفيات تزال

الشديدة  للهجوم، ولألضرار 

 معظم تعرض فقد. والتدمير

 لتعم تزال ال  التي املستشفيات

متكررة، وصلت  لهجمات اآلن حتى

 ومع. 10 م ستشفىامل إلى سبع في

 املتكررة، ليس لدى الهجمات هذه

الحكومة  بأن شك أدنى األطباء

 .فياتهم عمًدامستش تستهدف

 واكان بينما األوفياء أصدقائي فقدت لقد

 35.اآلخرين أرواح إلنقاذ يعملون 

 الدكتور د
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عرف فت اإلنسان حقوق  أجل من أطباء أما منظمة. املنشآت ألنواع مختلفة تعاريفأحياًنا  الطبية والطواقم واملمولون  تضع الجهات املنظمة

 .36يلي كما املختلفة الطبية املنشآت

 2 الشكل

 الطبية املنشآت أنواع تعاريف 

 .الداخليين للمرض ى األخرى  الخدمات أو  الجراحة إلجراء مجهزة طبية منشأة 37امليداني املستشفى

 الطبية النقطة

 اإلسعافات ونقطة

 األولية

 اإلسعافات لتقديم طبي ميداني ومتطوعين، ومجهزة بطاقم مزودة طبية منشأة

. لقريبةا املستشفيات إلى بعضهم املرض ى، وإحالة حالة استقرار  على والعمل األولية

 اتصال كنقطة وتعمل املستشفيات من األمامية الخطوط إلى أقربغالًبا  تكون و 

 .للمرض ى أولى

 يف تتخصص املراجعين، وغالًبا ما للمرض ى الخدمات لتقديم مجهزة طبية منشأة يالطب واملركز  العيادة

 .والتوليد والنساء األسنان وطب األطفال كطب معين عالج

 .التخصصات من العديد تضم العيادات من مجموعة العيادات مجمع

 .(شاحنة أو  إسعاف سيارة )على محمولة صغيرة عيادة املتنقلة العيادة

 ىاملرض  وفرز  األولية اإلسعافات لتقديم مجهزة إسعاف سيارات فيها طبية منشأة اإلسعاف شبكة

 أو تقدم للعالج، املنشأة هذه إلى يأتوا أن للمرض ى املستشفيات. ويمكن إلى وإحالتهم

 .امليدان في األولية اإلسعافات املنشأة فرق 

 .الدم وتجهيزات نقل الدم بتخزين تقوم طبية منشأة الدم بنك

 .واللقاحات األدوية لتقديم مجهزة طبية منشأة املستوصف

 

 ةالراهن الطبية لتحتيةا البنية

 10 هناك ، كان2015آب  في

 مدينة في تعمل 38مستشفيات

 فقط من باملئة 30 أي -حلب 

 تعمل كانت 39مستشفى 33 أصل

 ضمت ، والتي2010العام  في

 املستشفيات أكبر  بعض

 وفي. 40املدينة في املتخصصة

 املستشفيات تشمل الراهن الوقت

 مستشفيات سبعة العاملة

اإلصابات،  لجراحات ميدانية

 ومستشفى للعيون، ومستشفى

 ومستشفى، والتوليد للنساء

 وتتفاوت. متخصصأطفال 

 الحجم حيث من املستشفيات

بعضها  يمتلك والسعة، حيث ال 

 لكتمت بينما وأربعة طبيبين سوى 

 تتفاوت كما. 41طبيًبا 13 أخرى 

 مستشفى كل في املتاحة املعدات

 اتاملستشفي كبير، فبعض بشكل

 عناية وحدات أِسّرة يمتلك ال 

 مستشفيات تمتلك بينما مركزة

 وحدات أِسِرة من العديد أخرى 

 .املركزة العناية

 هناك أنه املقابالت من ويتضح

 الطبية املعدات في شديد نقص

 وقت ففي. حلب في املتطورة

 التقرير، كان هناك هذا إعداد

، الكلى لغسيل عيادات ثالث فقط

لم  كذلك. 42الخدمة خارج إحداها

 طبقي محوري تصوير  أجهزة توجد

 عن يزيد ملا مغناطيس ي رنين أو 

 التصوير  جهاز  عام، وال يزال

املغناطيس ي غير موجود  بالرنين

 ُسلم وقد. 43التقرير إعداد لحظة

 أكبر  أحد إلى طبقي محوري جهاز 

 يف اإلصابات معالجة مستشفيات
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 بعد تعطل ، ولكنه2015آب 

وكان ال  االستخدام من أسبوعين

 إعداد وقت في يزال قيد اإلصالح

 عملية وتعتبر . 44التقرير هذا

الطبقي التصوير  جهاز  صيانة

 تخصص ي جهاز  أي أو ) املحوري

  حلب مدينة في( آخر
ً
 مكلفا

ً
أمرا

 غير متوفرة، موارد ويتطلب للغاية

 ُمدرب وفّني خاصة ومعدات

 عند وحتى. 45املستمرة لإلصالحات

 املعايير  دون  األجهزة، تكون  توفر 

 املثال، يمكن سبيل على. املطلوب

 أن املركز  العناية وحدة لسرير 

 للتنفس مراقبة أجهزة يحتوي 

وباملقابل يمكن أن يكون  والقلب

 .سيروم بكيس مجهز  مجرد سرير 

حلب  مستشفيات معظم يقع

 كلها، في يكن لم امليدانية، إن

 قبل طبية منشآت كانت مبان

 هذا أن من الرغم وعلى. النزاع

 هجومتعرضها ل يزيد مخاطر  األمر 

تعرف  الحكومة ألنها قوات

 في الطبي مواقعها، فإن املجتمع

املدينة مرغم على تحمل هذا 

كل ب طبي غير  مبنى فتجهيز . الخطر

 األكسجين توصيالتما يلزم من 

أمر مكلف  وغيرها والكهرباء واملاء

 املنظمات تستطيع للغاية، وال 

 بناء كلفة تحمل املمولة

 وقد. فعلًيا 46جديدة مستشفيات

 طبيب ك، وهو  الدكتور  أشار 

 بأن في يعمل أسنان
ً
 حلب، أيضا

 مبان إلى الطبية املنشآت نقل

. قصيرة لفترة حمايتها يعزز  أخرى 

 عن للكشف صغيرة مجزرة"تكفي 

 قوات ألن" املستشفى موقع

 املرض ى تدفق الحكومة تتبع

 الجديد املوقع إلى املصابين

 .47للمستشفى

 املستشفيات إلى باإلضافة

 من عدد حلب في امليدانية، يوجد

 ومراكز الخدمات العيادات

 الطبية التخصصية، والنقاط

 اموالقي األولية اإلسعافات لتقديم

اإلصابات،  مرض ى فرز  بعمليات

 تقدم أخرى  طبية ومنشآت

 العديد ويقع. التخصصية الرعاية

 محددة مواقع في العيادات من

، ولكن
ً
 الطبية النقاط جغرافيا

 لإلحتياجات مواقعها تغير 
ً
 تبعا

 تتطلب أنها االمنية، حيث والحالة

. وتشير  أقل معدات
ً
 تخصصا

 حقوق  أجل من أطباء تقديرات

 عيادة 20 وجود إلى اإلنسان

 لطب عيادات طبي، وثالث ومركز 

 للعناية الوحيد املصدر ) األسنان

طبية،  نقاط وأربع( باألسنان

ورغم عديد . حلب في للدم ومركز 

 على حلب، فإنها في املنشآت هذه

  منشآت كافة غرار 
ً
املدينة، غالبا

 املعدات في نقص من تعاني ما

 .والطواقم البشرية

ا مركزيً ا نظاًم  حلب تمتلك ال 

 منظمة تتولى الطبية للرعاية

 وخدماته عملياته تنسيق واحدة

. املدينة أنحاء جميع في وكوادره

 لبح ملدينة الطبي املجلس ويعتبر 

 واتحاد الحر  الطبي واالتحاد

 ثالثة األحرار  السوريين األطباء

 يف تساعدو  رئيسية تنظم كيانات

ب، حل في الطبية املنشآت تشغيل

. حلب صحة جانب مديرية إلى

واملمولة  الداعمة وتقوم املنظمات

 السورية الطبية مثل الجمعية –

 الدولي واالتحاد األمريكية

 الطبية والرعاية اإلغاثة ملنظمات

 الطبية واإلغاثة حدود بال  وأطباء

 الباألمو  املنشآت بتزويد -لسوريا 

 واملعدات الطبيةواملؤن 

 بتشغيلها
ً
 وهذا. وتساعدهم أيضا

 العديد بين التنظيم في النقص

 واملنظمات التنسيق هيئات من

 يضعف الكفاءة ويخلق املمولة

 في وثغرات تداخالتغالًبا 

 وتسليم والتواصل، التغطية

 أنحاء جميع في املساعدات

 .املدينة

 حتى الباقون  الطبيون  العاملون 

 هذا يومنا

 حلب في األطباء

 أجل من أطباء تقديرات تشير 

 80-70 وجود إلى اإلنسان حقوق 

 في يعملون  أقص ى كحد 48طبيًبا
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ولكن بما . الشهر مدار  على حلب

 20-15 يعملون  األطباء أن أغلب

 ويقضون بقية) شهر ا في اليوًم 

 أسرهم(، فإن مع تركيا في الوقت

 نفس في العاملين األطباء عدد

 باملئة 66و 50 بين يتراوح الوقت

هذا، ال  وعلى. اإلجمالي العدد من

 50-37 سوى  وقت أي يتواجد في

  طبيًبا
ً

. ومجمل املعطيات عامال

باملئة  5 قرابة أنالسابقة تعني 

 ال  الحرب قبل حلب أطباء من

 وعلى. 49،50اليوم حتى فيها يزالون 

 سكان املدينة عدد أن من الرغم

نسمة،  300,000 بحدود انخفض

في  السكان عدد ربع قرابة أي

، لم يبق سوى طبيب لكل 2010

نسمة مقابل طبيب لكل  7000

 ، كما2010العام  نسمة في 800

 .351 الشكل يوضح

 في شديًدا تراجًعا 4 الشكل ويظهر 

  حلب في األطباء عدد
ً
وفقا

 وأكثر . 52،53لتخصصاتهم

 الطب هي املتاحة التخصصات

 وطب العام والطب الباطني

 العامة والجراحة الطوارئ 

. األطفال وطب العظام وجراحة

واحد من  كل في أطباء 4-3فهناك 

 في يعملون  تخصصاتهذه ال

 على مدار الساعة، وطبيب املدينة

 اإلختصاصات من كل في اثنين أو 

 واألنف البولية املسالك: التالية

 النساء وطب والحنجرة واألذن

 أخصائي وجودولكن . والتوليد

 كل من جراحة فقط في واحد

 وجراحة التجميل وجراحة الصدر 

 وأمراض عصاباأل  وطب الكلى

 مؤكدة قلب، يعني وجود ثغراتال

 .التخصصات هذه تغطية في

على حد  بأنه ك الدكتور  وقال

 واحدةنسائية  طبيبة علمه يوجد

وال ط املدينة في بقيت فقط، وأنها

 بأنه تدرك النزاع، "ألنها فترة

 إذا النساءستحصل وفيات بين 

 الدكتور  ويعمل. 54"املدينة غادرت

 في عامةال أخصائي الجراحة ه

 املشكالت بتوثيق تقوم منظمة

 حلب، ويعتقد مدينة في الصحية

 ثالث أو  طبيبتين يوجد أنه

 اوبم. األكثر على أخريات طبيبات

 متساو  عدد لديها كان سوريا أن

 الذكور  األطباء من ما حد إلى

النزاع، فإن هذا  قبل واإلناث

 يعني أن الجنسين بين الفارق 

 الطبيبات قد من كبيًرا عدًدا

 .55البالد هربن من

 يف والعمل املعيشة اختياري  أسرتي تحترم

 هإن. رعب في يعيشون  حلب، ولكنهم مدينة

 56السهل باألمر  ليس

 ك الدكتور 

 

 

 

 :4 الشكل

 في األطباء تخصصات تقسيم

 2015 حلب، تموز 

 اإلجمالي التخصص

 25-22 عام طب

 وممارس باطني طب

 عام

15-18 

 7 طوارئ  طب

 27-26 جراحة

 8-7 عام جراح

 7 عظام جراح

 2 دموية أوعية جراح

 1 صدرية جراح

 5 بولية مسالك

 1 تجميل جراح

 1 كلى جراح

 2 أعصاب جراح

 25-22 أخرى  تخصصات

 1 وأعصاب مخ

 1 يةقلب

 4 حنجرة، أذن أنف،

 10-9 أطفال

 5-4 نسائية/ توليد

 2 عيون 

 2-1 تخدير

 77-70 اإلجمالي
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األطباء يعيشها التي الظروف  

لقد تعلم العاملون الصحيون في 

حلب كيفية تقديم الرعاية في 

ظروف الخطر وقلة املوارد. وهم 

يعيشون في خوف دائم من 

الهجوم التالي وفي ظل واقع أسود 

تطبق عليهم أي من يقول أنه ال 

الحمايات التي يكفلها القانون 

 الدولي للمنشآت الطبية.

وألن عددهم قليل جًدا في حلب، 

يشرح األطباء بأن املشافي التي 

يعملون فيها ال تطبق نظام 

الورديات ألن األطباء يبقون في 

أيام  7ساعة في اليوم و 24املشافي 

في األسبوع لضمان االستجابة 

ات الهجمات. يقول الفورية إلصاب

الدكتور أ بأنه ال يستطيع أخذ 

إجازة ضمن املدينة ألن الحاجة 

إليه ماسة جًدا. وإذا أراد 

 يذهب إلى تركيا
ً

 .57االستراحة قليال

وقد الحظ أطباء عدة ارتفاع 

معدالت اإلنهاك الشديد بين 

زمالئهم. وقال أخصائي الجراحة 

العامة في حلب الدكتور س: 

ه لس‘"هناك مثل في العربية يقول 

فإذا ‘. ما خلصوا فيوزاتك

استنفذت جميع طاقتك، ال 

تستطيع متابعة العمل. ثمة كثير 

من الزمالء عملوا بإجهاد كبير 

يهم التوقف عن لدرجة تعين عل

العمل واملغادرة ألنهم أصيبوا 

باكتئاب شديد وفقدوا القدرة 

على النوم. وهذا األمر قد يحصل 

ال تستطيع التكهن  –في أي لحظة 

بموعد حدوثه. عليك االهتمام 

". 58بنفسك من أجل االستمرار

ولدى سؤالهم عن الرضوض 

االنفسية التي يتعرضون لها يومًيا 

األطباء  في حلب، استطاع بعض

مناقشة حالتهم النفسية بينما لم 

يتمكن آخرون من فعل ذلك. 

يقول الدكتور أ، طبيب األطفال 

املقيم في مستشفى ملعالجة 

اإلصابات، بعد أن وصف هجوًما 

بالبراميل املتفجرة على ذلك 

املستشفى: "ال تسألني حتى عن 

". وكان من الواضح أن 59الصدمة

ون من جميع األطباء عانوا وال يزال

الرضوض النفسية املالزمة 

لتقديم الرعاية الصحية في 

 مناطق الحروب.

الذين قابلناهم  طباءاأل  أقر  وقد

 وقت أي في الرحيل يمكنهم بأنه

 أو  تركيا في عمل على والعثور 

 من العديد فعل أوروبا، مثلما

 املنخفض فالراتب. زمالئهم

 على يشجع ال غالًبا  واملتقطع

 من عدد يقدم وبينما. البقاء

 باملعدات الدعم املنظمات

 واألدوية، فإن جماعات الجراحية

 أجل من األموال تقدم أقل

 املستشفى وصيانة الرواتب

: ك الدكتور  وقال. واإلصالحات

 أن واملهينخجل امل من أنه "نجد

 بينما التمويل بخصوص نقلق

 ال و  األرواح إلنقاذ بحياتنا نخاطر 

: قائ للناس". وأردف رواتب تتوفر 
ً
ال

 املال يقدمون  ال  "املانحون 

." 60الجارية والتكاليف للرواتب

ومتقطع،  كاف غير  وألن التمويل

 ويةوأد بمعدات باتت املستشفيات

 وأحياًنا غير  الجودة منخفضة

 طالنف نقص إلى فعالة، باإلضافة

 لدعم املواد من والقليل للمّولدات

الهجمات،  بعد املستشفيات

 الكافية غير  الرواتب عن ناهيك

ن واملهنيي واملسعفين للممرضين

 املنخفضة األجور  ذوي  اآلخرين

 حلب مدينة في يكافحون  والذين

 .61أسرهم بمساندة ويقومون 

 فقدان زميل آخر

 املسالك طبيب ، قتل2015تموز  25 في

 شمال مستشفى في الوحيد البولية

 قوات فجرت عندما حلب مدينة

 .يستقلها كان التي الحكومة السيارة

 الذين قابلناهم في طباءاأل  من والعديد

 نم كانوا الطبيب ملقتل التالي اليوم

  د الدكتور  أشار  وقد. أصدقائه
ً
قائال

تل الذي "زميلنا
ُ
 يعمل كان أمس يوم ق

 آخر  جراًحا نجد لن. أعزاز مستشفى في

 للمساعدة حاجةب نحن. هنا للعمل

 أو  طبيب كل. وأهلنا شعبنا لحماية

 قتلهم، لم تم ممرضة أو  مسعف

 وفاة وبعد." بديل لهم إيجاد نستطع

 كاملسال طبيبي أحد الطبيب، تطوع هذا

 بدوام للعمل حلب مدينة من البولية
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 ما أعزاز، وهو  مستشفى في جزئي

 .فأكثر أكثر  حلب مدينة قدرات يضعف

 هؤالء ذلك، بقي من الرغم وعلى

اآلخرين  والعاملين األطباء

 يأت لن، غادروا إن إلدراكهم بأنهم

 الدكتور  ويقول . محلهم ليحل أحد

: مقيم أعصاب ل، وهو دكتور 

 كل غادر  إذا. إلينا بحاجة شعبنا"

 الخارج، فمن إلى بلده شخص

 اتالخدم ويقدم املدينة في سيبقى

ب،  الدكتور  " ويردد62للشعب؟

 في القليلين العيون  أطباء أحد

: "من الرأي املدينة، هذا
ً
 قائال

 اهذ. املدينة نغادر  لن أننا الواضح

 أطباء أي ليس هناك. واجبنا

 هناك غادرت، ستكون  فإذاجدد. 

 هناك جاء إذا. للغاية كبيرة فجوة

 في غريب جسم لديه مريض

 ؟63سيذهب" عينه، أين

 آخرونطبيون  عاملون 

 أجل من أطباء تقديرات تشير 

 قرابة وجود إلى اإلنسان حقوق 

 املستشفيات في ممرًضا 180-190

آخرين  إلى امليدانية، باإلضافة

 والنقاط العيادات في يعملون 

 األخرى  الطبية واملنشآت الطبية

ع، النزا بدء وقبل. املدينة أنحاء في

 تقريًبا لكل أطباء ثالثة هناك كان

أما اليوم، . 64املمرضين من اثنين

 ممرضين اثنين من أكثر  فيوجد

 التحول  ويرجع هذا. طبيب لكل

 جًدا من كبير عدد  هجرة إلى

 ممن لديهم أوضاعغالًبا األطباء، 

 خارج عمل وفرص مالية أفضل

 املهنيين الطبيين من أكثر  سوريا

 ذلك، تم إلى أضف. اآلخرين

 بحل في للتمريض مدرسة تأسيس

 املبادرة وهذه. 65النزاع بدء بعد

إبداع وتصميم  على آخر  مثال

 قدف. سوريا في الصحيين العاملين

 الطبية الطواقم زادت عدد

 الرعاية إلى الوصول  وبالتالي

 في حلب، ولكنها في الصحية

 من تعاني تزال ال  نفسه الوقت

 .66كاملستشفيات املوارد نقص

 الصحية الرعاية تقديم

 لإلصابات

 الطاقم تضاؤل  من الرغم على

 واملرافق، استطاع واملعدات

دوًما إيجاد  الصحيون  العاملون 

 وضمان العالج لتقديم طرق 

 قابلة كمدينة حلب استمرار 

 صاباتاإل  كثرة ولكن. للمعيشة

 خاص بشكل الخطرة، الناجمة

املتفجرة، يشكل  البراميل عن

 على
ً
 خدمة الطوارئ  ضغطا

 ماطاقتها م كثيًرا عن يزيداملتوفرة 

 بين لها حصر  ال  وفيات إلى يؤدي

 .املدنيين

 لم وإصابات نتخيلها لم أسلحة هناك

 67الكتب في قبل من نرها

 ل الدكتور 

  اإلصابات عن شهادات

 حلب في الطبي الطاقم لقد رأى

 من من مجموعة
ً
 اإلصابات، بدءا

 والتمزقات العظام كسور 

املعروفة في الكتب األكاديمية 

 إلى
ً
 لم يتخيلوها إصابات وصوال

 .
ً

 البطن في اإلصابات وأكثر قبال

 وقال. 68واألطراف والصدر 

 ه، أخصائي الجراحة الدكتور 

 تجعلك البشرية عامة: "الغريزةال

 لحماية األعلى إلى يديك ترفع

 نفسك، ولذلك ترى أغلب

 ."69اإلصابات هنا

 وطفلتها أم

 ببرميل هجوم قصة د الدكتور  يسرد

. السكنية املناطق أحد على متفجر 

 ببرميل وابنتها أم منزل  قصف ذات مرة"

 األم، وكان بيد االبنة أمسكت. متفجر

 لىنعثر ع لم. كليهما من تبقى ما كل ذلك

 عدببنفس ي."  ذلك رأيت. جسديهما بقية

إلى منظمة  الطبيب املقابلة، أرسل

 عبر  اإلنسان حقوق  أجل من أطباء

 تظهر يدين صورة اإللكتروني البريد

 يترتد األم كانت. ببعضهما ممسكتين

 دي كان معصمها، بينما في ذهبية ساعة

 الجزء وفي. األم يد حجم بنصف االبنة

 اللحم الساعدين ظهر  من األسفل

ا
ً
 قط املسعفون  يستطع ولم. ممزق

 .الجسدين بقية على العثور 
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 في ةالمعارض سيطرة تحت الواقعة المعادي منطقة على السورية الحكومة قوات قبل من متفجر ببرميل هجوم بعد جريحا   يحملون سوريون
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 أنواع أن من الرغم وعلى

 أن نفسها، إال  هي تظل اإلصابات

 طاقون املستخدمة األسلحة

 وقد. الوقت مع تغير  اإلصابات

 رؤيتهمحلب  أطباء وصف

 ناجمة عن طلقات نارية إلصابات

 وصواريخ هاون  وقذائف وسكاكين

 األسلحة وهذه. القتال بداية منذ

 كسر  - فردية غالًبا إصابة تسبب

 بتر  أو  جرح أو  العظام في
ً
 في نادرا

 .70األطراف

 املضاعفات بأن على سبيل النكتة نقول 

 عالوض. والوفاة الشلل بين تتراوح لدينا

 71للغاية س يء

 الدكتور ل

 من العديد هناك كان كذلك

 دوبع. القناصة برصاص اإلصابات

 ينةاملد انقسام في النزاع تسبب أن

 املعارضة نصفين، قوات إلى

 الشرقي الجزء على سيطرت

 الجزء الحكومة على وقوات

 بين واحد ممر  هناك الغربي، بقي

". املوت ممر " عليه يطلق الجانبين

 املمر  القصير هو  الشارع فهذا

 املدينة، ويشكل جانبي بين الوحيد

ملن  اليومية الحياة من جزًءا

 في و أعمالأ و أسر أ منازل  لديهم

وقد . املدينة من اآلخر  الجانب

 الجلوس في األبراج القناصة اعتاد

 وأغلبهم، املارة واستهداف واملباني

 هذه وأصبحت. 72مدنيون 

 ةبالنسب لعبة بمثابة املمارسات

 ةمالحظ في األطباء وبدأ للقناصة

مختلفة من اإلصابات بين  أنماط

 تكون  يوم تكون  ففي -يوم وآخر 

 فقط، وفي األنف في اإلصابات

قط، ف العنق في تكون  التالي اليوم

 بطون  في يليه الذي اليوم وفي

 وأردف. 73الحوامل األمهات

أحياًنا  القناصةكان ": د الدكتور 

. والحوامل األطفال يستهدفون 

 ممر  ألن يحدث يعد لم ذلك ولكن

 ."74إغالقه تم قد املوت
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 الحكومة السوريةء بد بعد

 ر أواخ املتفجرة البراميل استخدام

 استخدام وتقليل 2013 العام

 والصواريخ الهاون  قذائف

 اإلصابات عدد والقذائف، ازداد

 وكذلك في الهجوم الواحد

 مر تد املتفجرة فالبراميل. 75شدتها

 به تصطدم شخص وأي ش يء أي

 من إصابات وتلحق مباشر  بشكل

 القدمين بأي أخمص إلى الرأس

 نطاق في متواجد شخص

ي،  الدكتور  قدر  وقد. 76انفجارها

 من بولية مسالك وهو طبيب

 بعد انتقل الشفاء دار  مستشفى

 مستشفى تدمير هذا األخير إلى

 املتفجرة البراميل ميداني، أن

 اإلصابات أضعاف ثالث تسبب

. 77فوالقذائ الصواريخ تسببها التي

 من يكون  األحيان بعض وفي

 املرض ى بعض عالج املستحيل

 ناد املتعددة، ألنه اإلصابات ذوي 
ً
را

 كاٍف ليتفرغ وقت هناك يكون  ما

 بحاجة واحد ملريض عدة جراحين

 وقد. 78مختلفة عمليات لعدة

 س الطبيعة الدكتور  وصف

 واإلصابات األسلحة لهذه املرعبة

 بأني أشعر  كنت: "عنها الناجمة

 ألي يمكن ال  جيًدا، ولكن مدرب

 مهيًئا للتعامل يكون  أن شخص

 .نراها التي املعقدة اإلصابات مع

 .ذلكل ميهئ بأنه منا أي يشعر  لم

 وسعنا في ما بكل نقوم إننا

 هذه نطاق ويوضح." 79فقط

 استخدام إعتبار  سبب اإلصابات

 املناطق في العشوائية األسلحة

 .حرب جريمة املدنية

 صاباتاإل  عالج

 للعدد
ً
 تصابااإل  لذوي  الكبير  نظرا

  وتتطلب املهددة للحياة
ً

 تدخال

 بأكثر  حلب أطباء جراحًيا، يقوم

 وفي الطب كليات من تعلموه مما

 فقد. بهم الخاص التدريب

 للتصرف متكرر  بشكل اضطروا

 علىطوارئ،  كأطباء أو  كجراحين

 ىعل تدريبهم يتم لم أنه من الرغم

. رسمي بشكل املجاالت هذه

 في كان ل، الذي فالدكتور 

 الجراحة في إقامته فترة منتصف

النزاع،  اندلع عندما العصبية

 ما
ً
 في باملساعدة يقوم غالبا

 ما العامة الجراحة عمليات
ً
 ونادرا

 للمخ جراحة أي بإجراء يقوم

 جهاز  وجود يندر  ألنه واألعصاب

 مستشفيات في طبقي محوري

 أخصائي د، وهو  والدكتور . 80حلب

 مستشفيات أكبر  أحد بولية ومدير 

 ال  في اإلصابات عالج
ً
 حلب، أيضا

بل  فقط بولية جراحات يجري 

. 81لإلصابات جراحية وعمليات

 فترة في كان أ، الذي الدكتور و 

 األطفال طب في اختصاص إقامته

  النزاع، يعمل اندالع عند
ً
حاليا

 في جراح ومساعد طوارئ  طبيب

 اإلصابات عالج مستشفيات أكبر 

 طب خدمات يقدم كما. حلب في

 يف متخصصة عيادات في األطفال

 .82فراغه أوقات

 إجراء تعلموا األطباء هؤالء

 مجال خارج جراحية عمليات

 مشاهدة خالل من خبرتهم

 وفي حلب في اآلخرين الجراحين

 حدودال املنتشرة على املستشفيات

 خالل وتركيا، ومن سوريا بين

 في تدريبية ودورات محاضرات

 إجراء في املساعدة ثم تركيا، ومن

 تعلم كذلك. 83الجراحية العمليات

 وعمليات مهارات الجراحون 

 - األجانب األطباء من جديدة

 الذين -اإلصابات  جراحي وبخاصة

 بدايات في حلب في للعمل جاءوا

 وهو ، ن وقد شرح الدكتور . النزاع

 مستشفى في يعمل طوارئ  طبيب

 حلب، أن في اإلصابات لعالج

 الدموية واألوعية الصدر  إصابات

بقيت دون عالج إلى أن  والقلب

 منذ بريطاني قلب طبيب زارهم

 بتدريب قامو  ونصف عام

، أصبح. 84األطباء
ً
 يف األطباء والحقا

 معالجة على قادرين الطاقم

 بشكل للمرض ى األيسر  البطين

 صدرية أخصائي بدون  ناجح، حتى

 هؤالء ساهم وقد. 85املستشفى في

 يف األجانب بتحسين كبير  األطباء

 نولك. املدينة في الطبية الرعاية

 األجانب األطباء" يقول: د الدكتور 

 مشكلة وهذه. املجيء عن توقفوا
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 لم يبق سوى عدد ألنه كبرى 

 ."86الجراحين من ضئيل

وقد اضطر األطباء أيًضا إلى تعلم 

عمليات جراحية جديدة في إجراء 

موقع اإلصابة. فالدكتور ك، وهو 

طبيب أسنان لم يسبق أن تدرب 

ا على جراحة الوجه 
ً
إطالق

، كان الطبيب الوحيد 87والفكين

املتواجد في أحد األيام إلجراء 

جراحة لشخص تهشم فكه 

بالكامل برصاصة قناص. "كان 

علي أن أخيط قطًبا عميقة في 

ي حياتي، العضل، للمرة األولى ف

ولذلك تعلمت ذلك بأن قمت به. 

أغلقت الجرح وأملت أنني قد 

 ".88وفقت في عملي

هجوم ما في حلب،  وقوع بعد

 أقرب إلىغالًبا  يرسل املرض ى

 كافة املدينة، ألن في مستشفى

 تقديم تستطيع مستشفياتها

 الح وفي. الطوارئ  ملصابي الرعاية

 كان أو  مزدحمة املستشفى كانت

 خدمات إلى بحاجة املرض ى

 عادة إلى نقلهم متخصصة، يتم

 بسيارات أخرى  مستشفيات

  تتعرض اإلسعاف التي
ً
أيضا

 .89متكرر  بشكل للهجوم

 عدب املرض ى من كبير  إن تدفق كم

 يمثل تحديات لهجوم التعرض

 يحدد أن الطبيب أكبر، ألن على

 ةالنجا له يحتمل من سريع بشكل

 الفوري، ومن العالج خالل من

 الحاالت العالج، وأي انتظار  يمكنه

 الدكتور  ويشرح. 90ميؤوس منها

: "عند س
ً
مجزرة،  وقوع قائال

 املصابين إلى يصل مئات

 أبواق املستشفى، فتختلط

 أقارب بصراخ الخارج في السيارات

 مغطى ش يء الجرحى وترى كل

 عالج يريد شخص كل. بالغبار

. نتركهم مريضه
ً
 األرض على أوال

. املرض ى بفرز  نقوم أن ونحاول 

 أمر  عالجه يجب من وتحديد
ً
 أوال

 الطاقم ." يحاول 91للغاية معقد

الجميع، ولكن، كما  عالج الطبي

يضيف الدكتور د "إذا كان إنذار 

نجري  جيد، ال غير  التشخيص

 ."92جراحيال العمل

 مقدمة غير  خدمات

 الطبي الطاقم أن من الرغم على

 ماتخد تقديم في كبير  نجح بشكل

 والعمل ضمن خبراته مجال خارج

 املحدودة واملوارد املعدات

 من املتوفرة، فإن العديد

 جللعال  قابلة غير  تكون  اإلصابات

 الحاالت، قد بعض وفي. حلب في

 أخصائي املستشفى في يكون 

 األجهزة تتوفر  ال  ولكن مناسب

 الجهاز  إصابات في املطلوبة، كما

 وجود من الرغم وعلى. العصبي

 في األعصاب جراحي من اثنين

 وجراح ل الدكتور ) هما املدينة

 بدوام يعمل مصري  أعصاب

 األعصاب جراحة أن جزئي(، إال 

قي طب جهاز  بدون  مستحيلة تعتبر 

عالج  كما يستحيلمحوري. 

  الفقري  العمود إصابات
ً
تقريبا

 جهاز  أو  طبقي محوري جهاز  بدون 

 لدكتور  ويمكن. 93مغناطيس ي رنين

 حاالت معالجة أن ب العيون 

 غريبة أجسام وإزالة طارئة

 العين، ولكنه من دموية وخثرات

 جراحات معظم إجراء يستطيع ال 

الذي يعمل  املستشفى ألن العين

 لهذه املطلوبة املجاهر  يملك به ال 

 أِسّرة كما يحد نقص. 94العمليات

 املجهزة املركزة العناية وحدات

 الجراحات عدد من جيد نحو  على

 يمكن التي واملعقدة املكثفة

 .95واحدوقت  فيإجراؤها 

 من الدماغ خارج رأيت إذا:
ً
 أو  الرأس شيئا

ا
ً
 في ليس بأنه مسحوقة، فاعلم أطراف

 96عالجهم وسعك

 ه الدكتور 

 نقص األجهزة، فإن إلى وباإلضافة

 من يحد املتخصصة الطواقم

 فبسبب. املمكنة الجراحات نواعأ

 الدموية األوعية جراحي قلة عدد

 فإن والقلب، الصدر  وجراحي

 يمكن ال  الحاالت هذه معظم

 في وجيد الئق بشكل عالجها

 رأى إنه أ الدكتور  ويقول . 97حلب

 يمكن إصابات كثر لديهم مرض ى

 مولكنه الدموية األوعية في عالجها

 هناك كذلك. 98املوت حتى نزفوا
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 موجودة غير  أخرى  تخصصات

 في
ً
 يجعل ما املدينة، وهو  نهائيا

. فال  العالج
ً
  يوجد مستحيال

ً
مثال

 األمراض علم في أخصائيون 

 السرطان إصابات لتشخيص

 وما قبل ما ورعاية خدمات وتوفير 

 يوجد العملية، وال  بعد

 جلعال  الكلى أمراض في أخصائيون 

أطباء  يوجد الكلوي، وال  الفشل

 الخدمات لتقديم جلدية

 توافر  من الرغم على) املتخصصة

 كذلك(. 99الجلدية األمراض أدوية

 . صم غدد أطباء يوجد ال 
ً
ووفقا

 شهور، جاء أربعة ر: "منذ للدكتور 

 وقتل معنا للعمل حلب إلى طبيب

 وكان. الطريق في واحد أسبوع بعد

 ."100الوحيد الصم الغدد طبيب

ة األولي العمليات تكون  عندما حتى

 تكون  ال  ممكنين، قد والعالج

 فبسبب. ممكنة املتابعة عمليات

 الرعاية لخدمات الغياب الدائم

 العمليات، يشيع ظهور  بعد

الجراحات،  بعد الخطيرة اإلتهابات

 إلى
ً
 ككذل. بتر عمليات تؤدي غالبا

 تعد الشديدة الحروق فإن
ً
 أيضا

عالجها،  يصعب التي األمور  من

 إلى بحاجة املرض ى يكون  حيث

 منشآت في مستمرة ومتابعة رعاية

 إعادة خدمات أن كما. متخصصة

 يقول . متوفرة غير  التأهيل

عام:  ر، وهو جراح الدكتور 

 تلك من املريض يموت ال  "عندما

 صعبة حياة اإلصابات، يواجه

 عضالته تتوقف أطراف، أو  بدون 

 ويردف". العمل عن العاصرة

: "في
ً
 يصاب األحيان بعض قائال

 شلل أو  نصفي بشلل املرض ى

وهؤالء يستطيعون العيش . رباعي

 مستمرة رعاية إلى بحاجة ولكنهم

 و يتأذون . يتحسنون  ال  كما أنهم

 ويصبح. النفس ي الصعيد على

 أو  اجتماعية مشكلة األمر 

 ما. مجتمعية
ً
 منظمات ترى  ونادرا

 هذه معالجة على تعمل أو  تتبنى

 املتحركة الكراس ي... املشكالت

 ال  متوفرة، ولكن املش ي وكراس ي

 ."101غيرهاش يء  يوجد

 ياترك في مستشفيات إلى اإلحالة

 مع تعاملون ي كيف لدى سؤالهم

 غير  املحتاجين لخدمات املرض ى

جميع  حلب، أشار  في متوفرة

أن هؤالء األطباء الذين قابلناهم 

 .تركية مستشفيات إلى يحالون 

 واضح أكثر، بدا االستفسار  وعند
ً
ا

 عملًيا،  ليس اإلحالة نظام أن
ً

حال

 أن يرفضون  املرض ى بعض وأن

 إلى فنقل املرض ى. 102نقلهم يتم

 سيارات فييجب أن يكون  تركيا

ألن النقل يتطلب ) إسعاف

تثبيت(، ولكنها غير  خدمات

 القيادة أن حلب، كما متوفرة في

 طريق فهناك. 103الخطورة شديدة

 إلى والدخول  للخروج فقط واحد

 غويبل. الكاستيلو طريق وهو  حلب

، ويقع متًرا 20 عرضه
ً
 بين تقريبا

الحكومة ومناطق  سيطرة مناطق

الدولة اإلسالمية،  تنظيم سيطرة

 بلق من متكرر  بشكل قصفه ويتم

 للدكتور . الحكومة قوات
ً
 ووفقا

 في منظمة في يعمل ف، الذي

 في الصحية الرعاية تدعم تركيا

طائرة  هناك كانت حلب، "إذا

يخرج أو  السماء، فلن في مقاتلة

." 104حلب يدخل أي شخص إلى

، السفر  اآلمن غير  من أنه كما
ً
 ليال

 ومة تقصفالحك قوات ألن

 .إنارتها تشغل التي السيارات

 وتمكن االنتقال كان وإذا
ً
 ممكنا

التركية  بلوغ الحدود من املرض ى

 وهم على قيد الحياة، فقد

 إلى العبور  في صعوبات يواجهون 

 املنافذ إغالق فعند. تركيا

 العامة، تستمر  وجه في الحدودية

 بالسماح التركية السلطات

 50 ول  الطارئة الطبية للحاالت

 تتطلب ال  حاالت وهي) عادية حالة

ا عالًجا
ً
ن ولك. يوم كل باملرور ( طارئ

 األيام، كما يقول  تلك حتى في

 ضمن ف، يمر أحياًنا الدكتور 

 غير  الخمسين الطبية الحاالت

 من يعانون  ال  الطارئة سوريون 

 يسمح ال  ممن) صحية مشاكل

 إغالق عند تركيا إلى بالعبور  لهم

، تواجه القلة ذلك بعد(. الحدود

 الوصول التي نجحت ب املحظوظة
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 إضافية صعوبات تركيا، إلى

 ألوقات واالنتظار  اللغة مشكلةك

 غير  القانوني والوضع طويلة

 .105الواضح

 منأن أحًدا  من الرغم وعلى

 مقابالت إجراء تم الذين األطباء

الناجين بين  عددال يعرف  معهم

ن أل  -تركيا  املحالين إلى املرض ى

 على القدرة يملكون  ال  األطباء

 املحالين املرض ى ومراقبة متابعة

 قّدر أحد -آخر مكان أي إلى

 أحيلوا ممن باملئة 10 بأن األطباء

 بإصاباتة تركي مستشفيات إلى

-60النجاة، و من تمكنوا عصبية

 اإلصابات ذوي  من باملئة 70

 أيًضا من تمكنوا األخرى 

 .106النجاة

 بعض من يعاني اإلحالة نظام وألن

عندما يكون  العيوب، وبخاصة

 مركزة عناية إلى بحاجة املرض ى

 املرض ى من العديد فورية، فإن

 نقص بسبب ببساطة يموتون 

. 107حلب مدينة في الطبية الرعاية

 اإلصابات أن أ الدكتور  شرح وقد

 بر األك النسبة إلى تؤدي العصبية

 باإلصابات مقارنة الوفيات من

 اإلصابات ولكن. 108األخرى 

 وهي) الواحد املريض في املتعددة

 بالبراميل القصف عند شائعة

 من أكبر عدد إلى تؤدي( املتفجرة

: ن الدكتور  وقال. 109الوفيات

 هناك تكون  عندما "أحياًنا

 في متعددة، وبخاصة إصابات

 النجاة إحتماالت البطن، فإن

 ."110ضئيلة تكون 

 لألمراض الطبية الرعاية تقديم

 والحرجة املزمنة

 واملعدات العاملين نقص أدى

 الضرورية واالحتياجات واألدوية

 هيار ان إلى والكهرباء النظيف كاملاء

حلب،  في الصحية الرعاية نظام

 نةاملزم األمراض في تزايد إلى مؤدًيا

 تقديم مستوى  ويتفاوت. والحرجة

 غير  بين األمراض لهذه الرعاية

 املتوفر، ولذلك، يموت وغير  الكافي

 .للعالج قابلة حاالت لديهم مرض ى

 املوجودة األمراض

 بمرض ى املستشفيات تعج

 جراء طارئة رعاية إلى يحتاجون 

النزاع،  عن الناتجة اإلصابات

 من معظمهميعاني  ولذلك 

 يتلقون  وحرجة مزمنة أمراض

 عيادات يداوم فيها في العالج

 الرغم وعلى. 111متطوعون  أطباء

 رؤيتهم عدم إلى األطباء إشارة من

 منذ حلب في جديدة أمراض ألي

  الحظوا أنهم النزاع، إال  بدء
ً
تزايدا

 املوجودة األمراض معدالت في

. وترجع هذه
ً

  قبال
ً
الزيادة، وفقا

 ىإل أساس ي لتفسيراتهم، بشكل

 في الصحية الرعاية نظام انهيار 

 التي األمراض أكثر  ومن. حلب

 الشديد عالجوها اإلسهال

 الجلدية واألمراض واإلنفلونزا

 والليشمانيا القملو  الجرب)

 فروة في الفطرية وااللتهابات

 الجهاز  وأمراض( والجلد الرأس

 يالوبائ الكبد والتهاب التنفس ي

B112 .هذه معدالت وتميل 

 حسب على التضخم إلى األمراض

 اإلسهال يزيد السنة، حيث فصل

 التنفسية األمراض صيًفا وتزيد

 بشكل تزايدت كذلك. 113شتاء

 التي األمراض ملحوظ معدالت

 لىإ الوصول  املياه، ألن عبر  تنتقل

 الكلور  أقراصو  محدود نظيف ماء

 لبشك متوفرة غير  املياه لتطهير 

 سوء معدالت وشهدت. 114دائم

 ادةزي عنها الناتج والتقزم التغذية

، وبخاصة
ً
 بين ملحوظة أيضا

 .115األطفال
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 املقدمة الخدمات

 معالجة على القدرة تضاؤل  مع

 القدرة اإلصابات، تراجعت
ً
 أيضا

. 116املزمنة األمراض عالج لىع

 توفر  على الرعاية تقديم ويعتمد

 وعلى. واألدوية واألجهزة العاملين

 واألدوية الخدمات توفر  من الرغم

املزمنة، فإن  األمراض لكثير من

 تعاني الخدمات هذه وكفاية جودة

 يقول . شديد نقص غالًبا من

 ش يء هناك "ليس :أ الدكتور 

 واألطباء". الكفاية حد إلى متوفر 

 إعطاء يستطيعون  واملمرضون 

 قليلة أليام املرض ى إلى الدواء

 .117فقط غالًبا

 األدوية من ضئيلة كميات تتوفر 

 والسكري  القلب ملرض ى فقط

 األنواعسوى  تتوفر  وال . 118والربو

 ضغط أدوية من فقط األساسية

. 119القصور الكلوي  ملرض ى الدم

 تتوفر 
ً
 املضادات بعض وأيضا

 كالفانكومايسين، ولكنالحيوية، 

 أطلق وقد. 120كافية بكميات ليس

 لعالج حملة الحر  الطبي االتحاد

 لم والقمل، ولكنهم الجرب

 الكافية األدوية على يحصلوا

 ا طلبً  وقدموا
ً

 أجل من عاجال

 .121املزيد

 التخزين يمثل ذلك، على عالوة

 من فالعديد. إضافية مشكلة

 تبريد، ولكن إلى تحتاج األدوية

 بشكل الكهربائي التيار  انقطاع

 يجعل للقتال نتيجة متكرر 

 أشبه على الحفاظ
ً
 البرودة أمرا

 كميات تعرضت فقد. باملستحيل

 اإلنسولين مثل األدوية من كبيرة

 نتيجة التلف إلى واللقاحات

 وأدى. في شروط سيئة التخزين

 أمراض زيادة إلى بدوره ذلك

 منها، كما الوقاية يمكن مْعدية

 في األطفال شلل مرض مع حصل

 العام في الزور  دير  غرب جنوب

2013122. 

 النظيف املاء نقص ويفاقم

. العالج أنواع بعض تعقيدات
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 عيادتين حلب في يوجد حيث

 يعمل) الخدمة في الكلى غسيلل

 أخصائيو  يوجد ألنه ال  فنيون  بها

 مجهزتان وهما(، حلب في كلى

 ولكن. الالزمة واألدوية باألجهزة

 مقطر، وهو  ماء إلى تحتاج األجهزة

. 123عليه الحصول  يصعب أمر 

 يف النظيف توفر املاء ويتفاوت

، متوفر وغير  بين متقطع حلب

 بسبب 2013 العام أوائل منذ

 التيار  في املتكرر  االنقطاع

 عن الناجمة الكهربائي، واألضرار 

 وتراجع املياه شبكة قصف

 والنظافة الصحي الصرف مستوى 

 املياه تنقية طرق  توفر  عدمو 

 .124إليها وصعوبة الوصول 

 املتوفرة غير  الخدمات

 خدمات من ضخم عدد هناك

 املزمنة غير  األمراض وأدوية

إلى  تفتقر حلب حيث. متوفر

 األدوية من األحدثاألجيال 

 الخاصة الحيوية واملضادات

 وعلى. 125والربو القلب بأمراض

 يقدم مركز  وجود من الرغم

 الدم حالًيا، وهو  نقل خدمات

 الدم أمراض بعض لعالجضروري 

 يتعان كالثالسيميا، فإن املدينة

 اللقاحات في شديد نقص من

 نقل لعمليات الالزمة واألدوية

 من حلب تعاني كما. 126الدم

 تشخيص خدمات في شديد نقص

 تزايًدا شهدت الكبد التي مرض

ا
ً
 الرعاية نظام انهيار  منذ ملحوظ

 مع أعراضه وتتشابه. الصحية

ولذلك  أخرى، أمراض أعراض

 للدكتور  يصعب
ً
 تشخيصه، وفقا

األمراض،  علم في ك أخصائي

 ويشبه صامت مرض و"هو 

وتتزايد حاالت . 127"ببطئ اإلعدام

 مرض ى بين الكلوي  القصور 

 قلة األدوية بسبب السكري 

وغياب  السليم غير  والتخزين

 عام، يؤدي وبشكل. 128املتابعة

 أمراض انتشار  إلى الخدمات نقص

 .والوقاية للعالج قابلة

غير  شديدة احتياجاتأيًضا  هناك

 فينفسية ال ملباة في الصحة

 أطباء يوجد ال  حلب، حيث

. 129نفسيون  معالجون  أو  نفسيون 

 لحجم
ً
 والدمار  الوفيات ونظرا

 حلب سكان شهده الذي

 حاجة الطبيون، هناك والعاملون 

. النفسية الصحة لخدمات ماسة

 إجراء تم ولكن جميع الذين

 علم ليسوا على معهم املقابالت

 أشخاص أو  بوجود منظمات

 يقدمون  أو  االحتياجات يقيمون 

 وقد. املدينة في الخدمات هذه

 تقديم إلى ن الدكتور  أشار 

 مستشفاه لطاقم نفسية خدمات

 مجزرة ضحايا بعالج قيامهم بعد

 هذه قريبة، ولكن مدرسة في

 مؤقت بشكلت توفر  الخدمات

 .130فقط

املنظمات،  من قليل عدد هناك

 بيانات بجمع وجدت، تقوم إن

 أو  املزمنة األمراض عن شاملة

أشاروا إلى  ولكن األطباء. الحرجة

 لهذه املتاحة الخدمات نقص أن

 الدائمة األسباب أحد األمراض

 .حلب في للموت

 يريد ل  يرى ما يحدث، ولكنه أجمع العالم

 هاإن. دقيقة غير  البراميل. ش يء بأي القيام

 العالم تاريخ في أحد ل . املدنيين تقتل

 الوحش ي السالح بهذا شعبه هاجم

 عن النظر  بصرف. والبربري 

 واملعتقدات السياسية اليديولوجيات

 131املدنيين تقتل البراميل الدينية، هذه

 ب الدكتور 
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 أبناؤه يصبح أن هل يريد لدى سؤاله

س، أخصائي  الدكتور  أطباء، أجاب

 ش يء ال، أي عامة: "بالطبعة الالجراح

 أو  مهندسين يكونوا أن ممكن. إال الطب

 لهجوم." 132محامين
ً
الحكومة  ونظرا

 يةالرعا نظام على املسبوق  غير  السورية

 يف يرغب أال  املفاجئ من الصحية، ليس

 مهنة إختيار  في خطاه أبناؤه يتبع أن

 .حياتهم تهدد

 لتيااملتكررة،  الهجمات هذه نتائج تمتد

 جميع اإلنسانية، في ضد جرائم تعد

 استهداف يتم حيث. البالد أنحاء

 اجةح يخلق فتاكة، ما بأسلحة املدنيين

 هذه ولكن. الطوارئ  لرعاية شديدة

الروتينية،  الصحية الخدمات، والرعاية

 نظام عادة بسبب خراب متوفرة غير 

 هذا وعلى. ذاته بحد الصحية الرعاية

 سوريا، والتي في اإلنسانية األزمة فإن

الجيل، وقعت  هذا في األسوأ تعد

الحكومة  أفعال واستمرت بسبب

 لعدم. السورية
ً
 الوصول  إمكانية ونظرا

منقذة  ولقاحات وعالج أدوية إلى

 الرعاية إلى مقدمي وكذلك لألرواح

 إن، فهالتقديم اآلمنة واألماكن الصحية

 إصابات نتيجة يموتون  السوريين

 .للعالج قابلة وأمراض

 بحل مدينة في الطبي املجتمع ويتفق

 لتحسين الوحيدة الطريقة أن على

 بناء إعادة في والبدء الصحية الرعاية

 يقول . آمن مناخ توفير  هو  النظام

قصف،  هناك يكن لم ر : "لو  الدكتور 

 أضعاف ستة أو  خمسة اآلن لدينا لكان

 في املوجودين األطباء
ً
." 133حلب حاليا

 كل من ذاته التعليق سمعنا وقد

: ي الدكتور  قال قابلناه. حيث شخص

 .األطباء البراميل، سيعود توقفت إذا"

البراميل،  وقف هو  إليه نحتاج ما كل

." 134نحتاجه أول وآخر ش يء إنه

: "أوقفوا ن الدكتور  الرأي ويوافقه
ً
 قائال

 املتفجرة. هذا هو الش يء البراميل

مساعدتنا  للعالم يمكن الذي الوحيد

 ."135به

 الصحيون السوريون  العاملون  أمض ى

 مناشدة في األخيرة األربع السنوات

 يائسة محاولة في الدولي املجتمع

 عسم وقد. وحمايتهم القوانين لتطبيق

 أنه إال  الصرخات، هذه الدولي املجتمع

 على مئات األيدي مكتوف يتفرج يزال ال 

 للقتل يتعرضون  الصحيين العاملين

 تالش ىت واملعايير التي بنيت بشق النفس

 غذائية سالل بتقديم يكتفي بينما

 فشل كما. األطفال شلل ولقاحات

 في الدولي األمن مجلس
ً
 الحفاظ كليا

 للسياسة رضخ فقد. واألمن السالم على

 من املاليين اآلن يعاني لذلك ونتيجة

 يواصل وبينما. السوري الشعب

 مكتوف وقوفال الدولي املجتمع

 في يعد األيدي، فإنه
ً
 وفاة كل شريكا

 .املدنيين صفوف بين إضافية

 اتخذه الذي املحدود التصرف كان

 في األرواح إلنقاذ الدولي األمن مجلس

 2139 القرارين إصدار  هو  سوريا

 دعا فقد. عام من أكثر  منذ 2165و

 التوقف إلى صريح بشكل 2139 القرار 

املدنية،  واألهداف املدنيين مهاجمة عن

 في بما) العشوائية األسلحة واستخدام

 املتفجرة(، وكذلك البراميل ذلك

 الطبية املنشآت مهاجمة عن التوقف

 القرار  دعا بينما. الطبيين والعاملين

اإلنسانية  إيصال املساعدات إلى 2165

 - الطبية واألجهزة املوارد ذلك في بما -

املعارضة مباشرة،  سيطرة مناطق إلى

 إرسال ترفض الحكومة السورية ألن

 من الرغم وعلى. الضرورية املساعدات

الحكومة  القرارين، تواصل هذين

 املستشفيات، وقتل قصف السورية

 إيصال الطبيين، ومنع العاملين

 إلى الضرورية اإلنسانية املساعدات

 التزام عدمل ونظًرا. املعارضة مناطق

 على الحكومة السورية، وهو أمر موثق،

 من املزيد اتخاذ الدولي األمن مجلس

 2139ين القرار  إلنفاذ اإلجراءات

 .2165و

 بقائه سبب عن ن الدكتور  لدى سؤال

: "لقد رد حلب في
ً
 لي فقدت قائال

ً
 يف أخا

 مدينة عن التخلي يمكنني حلب، وال 

 يمكن ال ." 136هافي حياته أخي فقد

 نوع سوريا عن التخلي الدولي للمجتمع

 والعيش اإلنسان بحقوق  شعبها مطالب

 من اآلالف مئاتبكرامة التي كلفت 

 .رواحاأل 
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 واملناطق حلب مدينة في الوضع شهد

 كبيًرا منذ املجاورة
ً
 شهر  أواخر  تغيرا

، وهو تاريخ البحث الذي 2015تموز 

 حقوق  أجل من أجرته منظمة أطباء

 ففي. التقرير هذا أجل من اإلنسان

 من أعوام أربعة أيلول، وبعد أوائل

 بشحنات الحكومة السورية مساندة

 الحكومة املالي، بدأت والدعم األسلحة

 العسكري  تواجدها تعزيز  في الروسية

 خالل كبير، من بشكل سوريا داخل

 القائمة الجوية قواعدها توسيع

 ونشر  وأسلحة طائرات مقاتلة وإرسال

 القوات أيلول، بدأت 30 وفي. 137قوات

 مبزع سوريا في الجوية غاراتها الروسية

الدولة  لتنظيم تابعة أهداف مهاجمة

 عسكرية اإلسالمية، في أول مشاركة

. 138العدائية األعمال في مباشرة

هجوم  الجوية الغارات هذه وصاحب

 وحلفائها الحكومة السورية قواتل بري 

 .139سوريا وشمال وغرب وسط في

 أن الروسية الدفاع وزارة وأعلنت

 غارة 1,631 شنت حربيةال طائراتها

 الدولة لتنظيم تابعة أهداف على جوية

 تشرين 3اعتباًرا من  140إرهابية ومواقع

 ولكن دراسة صادرة عن مركز الثاني. 

 الغارات من باملئة 85 كارتر بينت أن

 فصائل مناطق استهدفت الروسية

 ويبدو . 141الدولة تنظيم املعارضة وليس

تعريف  تتبنى الروسية الحكومة أن

 كافة األسد بشار  السوري الرئيس

 جماعات بأنها املعارضة الجماعات

 واملدنيين مهاجمتهم ثم ومن إرهابية

 الجيش اتبع كذلك. لهم املؤيدين

 في السوري الجيش خطى الروس ي

 ما الصحية، وهو  الرعاية نظام مهاجمة

ا يعد
ً
 اإلنساني للقانون  جسيًما انتهاك

 األول، وثقت تشرين وفي نهاية. الدولي

 عشر  اإلنسان حقوق  أجل من أطباء

 بغارات طبية منشآت على هجمات

 لم وبينما. 142سوريا في روسية جوية

 على روسية غارة أي توثق املنظمة

 حتى حلب مدينة داخل طبية منشآت

 خمس تشرين األول، فإنها وثقت 31

 ضواحي في طبية منشآت على هجمات

 عأرب وإضطرت. الجنوبي وريفها املدينة

 تلك بعد لإلغالق املنشآت هذه من

 مع الغارات تلك ترافقت وقد. الهجمات

 أدى الحكومة لقوات عنيف بري  هجوم

 من آخرين شخص 100,000 نزوح إلى

 أدى وقد. 143لحلب الجنوبي الريف

 وإغالق والهجمات النازحين أعداد تزايد

 لىع الضغط تزايد إلى الطبية املنشآت

  املرهق الصحية الرعاية نظام
ً

 في أصال

 .حلب

 التقرير، يظل هذا يشير  وحسبما

 في الصحية للرعاية األكبر  التهديد

. املتواصل الجوي  القصف هو  سوريا

 ةاملشارك أن املاض ي الشهر  غارات وتظهر 

 التهديد زادت هذا النزاع في الروسية

 وعلى. باألساس سيًئا فاقمت وضًعاو 

 الكيان الدولي، بصفته األمن مجلس

 واألمن السلم حفظ عن املسؤول

 إلنقاذ فوري إجراء الدوليين، اتخاذ

 وقف ضمان خالل من املدنيين أرواح

 كافة والسورية الروسية الحكومتين

 نواألماك الطبية املنشآت على هجماتهم

 املدنية، كما ينص القانون اإلنساني

 .2139 رقم األمن مجلس وقرار  الدولي

 يطاردالذي  واملوت واملعاناة إن األلم

 مباشرة هو نتيجة السوري الشعب

 يف الدولي األمن ملجلس املتكرر  للفشل

 للقوى  الذاتية املصالح على التغلب

 املدنيين على الهجمات ووقف العظمى

 األربعة طوال األعوام الطبية واألماكن

 السوريين فماليين. املاضية والنصف

 لنظام األخالقي اإلفالس ثمن يدفعون 

ى تخل الذين وهؤالء،. العالمي الحكم

، يطالبون العالم  عنهم
ً
 املجتمع تماما

بحمايتهم  الدولي األمن ومجلس الدولي

 العضو ، روسيا من واآلن حكومتهم من

 حمت األمن، التي مجلس في الدائم

في البداية  املجرمة الحكومة السورية

وتقوم اآلن  النقض حق باستخدام

 مجلس كان وإذا. بمفاقمة االنتهاكات

 لأم أي يمتلكان الدولي واملجتمع ناألم

 املستقبل في املصداقية استعادة في

 تصبح أن من االنتهاكات هذه ومنع

 املسلحة النزاعات املعيار السائد في

 إلى اإلصغاء عليهما العالم، فيجب حول 

 إجراء باتخاذ السوري الشعب نداء

 عليهما. األرواح إلنقاذ وحاسم فوري

 اإلنسان وحقوق  املدنيين حماية إعطاء

 .السياسية املمارسة على األولوية

  



 

 توصيات

29 

 :الدولي األمن مجلس إلى

 لتدابير  فوري وتطبيق إعالن

 التزام عدم ملواجهة إضافية

 والحكومة الحكومة السورية

 وبشكل 2139 بالقرار  الروسية

 ملهاجمة حًدا األقل على يضع

 والعاملين الصحيين املدنيين

 ، الطبية واملنشآت
ً
ويضمن أيضا

 .2165 للقرار  الكامل التطبيق

 السورية الحكومتين إلى

 :والروسية

 على للهجمات فوري وقف

 والعاملين الطبية املنشآت

 لنظام األخرى  والعناصر  الطبيين

 .الصحية الرعاية

 

 

 :النزاع أطراف كافة إلى

 التي الهجمات لكافة فوري وقف

 ينوالقوان جنيف اتفاقيات تنتهك

 .األخرى  اإلنسانية الدولية

 :املانحة الحكومات إلى

 بحيث اإلنسانية املساعدة زيادة

 املتحدة األمم يستطيع مكتب

 رهوغي اإلنسانية الشؤون لتنسيق

 زيادة اإلنسانية املنظمات من

 الحدود تعبر  التي املساعدات

 امتالك لضمان مباشر  بشكل

 مناطق في الطبية املنشآت

 كافية ومؤًنا أجهزة املعارضة

 الطبية االحتياجات ملواجهة

 األجل والطويلة الحرجة

 ههذ في يعيشون  الذين لألشخاص

 زيادة. املناطق
ً
 تمويل ويجب أيضا

 التكاليف من وغيرها األجور 

 إستمرار  قابلية لضمان العملية

 .سوريا في الصحية الطواقم عمل

 :الدولي املجتمع إلى

 إلخفاق
ً
 الدولي األمن مجلس نظرا

 إلى سوريا في الوضع إحالة في

 الدولية، يجب الجنائية املحكمة

 للعدالة أخرى  مبادرات دعم

 يمتقد لضمان باملصداقية تتمتع

 والجرائم الحرب جرائم مرتكبي

 ويمكن. العدالة إلى اإلنسانية ضد

 تأسيس املبادرات هذه تشمل أن

 مخصصة لهذا أو  خاصة محكمة

 مناسبة ومحاكمة قضايا الغرض

 القضائية الصالحيات بموجب

 .العاملية
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 .2015تموز  28مقابلة مع الدكتور )م( في غازي عنتاب، تركيا،  1 

 2015 تشرين الثاني 18أطباء من أجل حقوق اإلنسان، "تشريح أزمة: خريطة الهجمات على الرعاية الصحية في سوريا"، تاريخ التصفح 2  

(map-http://www.phr.org/syria). 

وأي ذكر لحلب الغربية )التي تسيطر عليها الحكومة( أو ملحافظة حلب  يشار الى شرق مدينة حلب باسم "حلب" فيما يتلو من هذا التقرير. 3

 سيشار إليه صراحة.

 أطباء من أجل حقوق اإلنسان، " تشريح أزمة: خريطة الهجمات على الرعاية الصحية في سوريا". 4

، املناطق اآلهلة بالسكان، جميع أطراف الصراع بإنهاء الهجمات على 2014شباط  ٢٢، الصادر في 2139طالب قرار مجلس األمن الدولي رقم  6

 احترام مبدأ الحياد الطبي ، والسماح باملرور الحر للمساعدات اإلنسانية عبر خطوط النزاع.و 

لألمم املتحدة واملنظمات الشريكة لها بإيصال املساعدات اإلنسانية عبر  2014تموز ١٤في ، الصادر 2165أذن قرار مجلس األمن الدولي رقم  6

الحدود مباشرة من تركيا واألردن إلى سوريا دون موافقة الحكومة السورية. قبل هذا القرار، كان يسمح لألمم املتحدة فقط بتسليم 

 2014في كانون األول  2165ي تقريًبا على مناطق سيطرتها. تم تجديد القرار املساعدات إلى الحكومة السورية التي كانت توزعها بشكل حصر 

 .2191مع قرار 

، 2011آذار  16، نيويورك تايمز"في سوريا، املظاهرات قليلة وموجزة"،  7

(http://www.nytimes.com/2011/03/17/world/middleeast/17syria.html(. 

 2011، سيريا كومنتملحاربة الجيش السوري"  سبعة ضباطمن قبل الجيش السوري الحر تشكيل  وشوا النديس: "ج 8

(army/-syrian-the-fight-to-established-army-syrian-http://www.joshualandis.com/blog/free). 

، 2011تشرين األول  30 معهد واشنطن، جيفري وايت: "املعارضة املسلحة لألسد: الجيش السوري الحر" 9

(army-syrian-free-the-opposition-armed-analysis/view/asads-http://www.washingtoninstitute.org/policy). 

 2015آب  ٧، ميدل إيست مونيتر، ”سوريقتيل منذ بدء النزاع ال 240000"أكثر من  10

(.conflict-syrian-fo-beginning-since-killed-240000-over-east/20284-https://www.middleeastmonitor.com/news/middle 

 

ألول مرة بعد الحرب العاملية الثانية" املفوضية السامية لألمم املتحدة  امليونً  50العالم يتجاوز في اليوم العالمي لالجئين: التهجير القسري  11 

 .(http://www.unhcr.org/53a155bc6.html) 2014حزيران  20لشؤون الالجئين، 

 2011تشرين األول  19"املسيرات املؤيدة لألسد تظهر أن الحكومة السورية ما زالت قادرة على حشد الدعم"، نيويورك تايمز،  :ندى بكري  12

(syria.html-aleppo-in-rally-hold-supporters-http://www.nytimes.com/2011/10/20/world/middleeast/assad, .) 

                                                             

http://www.phr.org/syria-map
http://www.nytimes.com/2011/03/17/world/middleeast/17syria.html
http://www.joshualandis.com/blog/free-syrian-army-established-to-fight-the-syrian-army/
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/asads-armed-opposition-the-free-syrian-army
https://www.middleeastmonitor.com/news/middle-east/20284-over-240000-killed-since-beginning-of-syrian-conflict
https://www.middleeastmonitor.com/news/middle-east/20284-over-240000-killed-since-beginning-of-syrian-conflict
http://www.unhcr.org/53a155bc6.html
http://www.nytimes.com/2011/10/20/world/middleeast/assad-supporters-hold-rally-in-aleppo-syria.html
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http://caerusassociates.com/wp-، )2014"خريطة الصراع في حلب، سوريا" شباط   13

14.pdf-18-content/uploads/2014/02/Caerus_AleppoMappingProject_FinalReport_02)غازي عنتاب،  مقابلة مع الدكتور )م( في ؛

 .2015تموز  28تركيا، 

. 2012شباط  10، نيويورك تايمزن يقتل العشرات" ين أمنييتفجير سيارة مفخخة في مجمع :"سوريا تقول  :نيل ماكفاركهار 14 

(continue.html-to-said-violence-homs-syria-aleppo-in-http://www.nytimes.com/2012/02/11/world/middleeast/blasts). 

 2012آب  4الغارديان،  حرب من أجل حلب: معركة تحتدم في املدينة التي ستحدد مصير سوريا"مارتن تشولوف: " ال 15

(war-civil-syria-http://www.theguardian.com/world/2012/aug/04/aleppo)في حرب شوارع ئن وغارات جوية تا، "كمابكيم سينغو  ؛

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-) 2012آب  3، اإلندبندنت على حلب"للسيطرة املتمردين و النظام السوري  بين

7994450.html-aleppo-of-possession-gain-to-streetbystreet-rebels-fight-regime-syrian-as-strikes-air-and-east/ambushes). 

http://in.reuters.com/article/syria- 2012تموز  29: قوات األسد تدك حلب وتعلن انتصار دمشق"، رويترز، 6إريكا سولومون: "خالصة  16

idINL6E8IS3RW20120729-crisis. 

 2015"الواقع في حلب: الحياة اليومية تحت البراميل املتفجرة" آذار  :أطباء بال حدود17 

https://www.doctorswithoutborders.org/sites/usa/files/attachments/aleppos_reality_daily_life_under_barrel_bombs.pdf(). 

sy.org/wp-http://acmc-) 2015" آذار،2014"التقرير السنوي: سنة  :مجلس مدينة حلب الطبي 18

content/uploads/2015/08/ACMC%20Annual%20Report%202014_small.pdf). 

 

 2014آب  15، س ي. إن. إن"مع إقتراب داعش، هل انتهت املعارضة السورية في حلب؟"  :تشارلز ليستر 19

(threat/-isis-aleppo-http://www.cnn.com/2014/08/15/opinion/syria). 

 2 الغارديان،تقدم داعش في حلب بمساعدة غارات نظام األسد الجوية"  تقول: "سوريا: الواليات املتحدة :مارتن تشولوف و جوليان بورجر 20 

air-regime-assad-by-aided-aleppo-on-advance-isis-ardian.com/world/2015/jun/02/syriahttp://www.thegu-) 2015حزيران 

says-us-strikes). 

كين آخرين مشار د يتجنيقوم فيها املشاركون الحاليون بالدراسة ب عينات كرة الثلج )أو عينات السلسلة( هي تقنية أخذ عينات غير احتمالية 21

 .مستقبل من بين معارفهملل

 .2015 تموز  25مقابلة مع الدكتور )إي(، غازي عنتاب، تركيا،  22

 .2015 تموز  26مقابلة مع الدكتور )ك(، غازي عنتاب، تركيا،  23

 .2015 تموز  26مقابلة مع الدكتور )أ(، غازي عنتاب، تركيا،  24

 .2015تموز  26مقابلة مع الدكتور )د(، غازي عنتاب، تركيا،  25

 .2015تموز  25)إي(، غازي عنتاب، تركيا، مقابلة مع الدكتور  26

 .2015تموز  26مقابلة مع الدكتور )د(، غازي عنتاب، تركيا،  27

http://caerusassociates.com/wp-content/uploads/2014/02/Caerus_AleppoMappingProject_FinalReport_02-18-14.pdf
http://caerusassociates.com/wp-content/uploads/2014/02/Caerus_AleppoMappingProject_FinalReport_02-18-14.pdf
http://caerusassociates.com/wp-content/uploads/2014/02/Caerus_AleppoMappingProject_FinalReport_02-18-14.pdf
http://www.nytimes.com/2012/02/11/world/middleeast/blasts-in-aleppo-syria-homs-violence-said-to-continue.html
http://www.theguardian.com/world/2012/aug/04/aleppo-syria-civil-war
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/ambushes-and-air-strikes-as-syrian-regime-fight-rebels-streetbystreet-to-gain-possession-of-aleppo-7994450.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/ambushes-and-air-strikes-as-syrian-regime-fight-rebels-streetbystreet-to-gain-possession-of-aleppo-7994450.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/ambushes-and-air-strikes-as-syrian-regime-fight-rebels-streetbystreet-to-gain-possession-of-aleppo-7994450.html
http://in.reuters.com/article/syria-crisis-idINL6E8IS3RW20120729
http://in.reuters.com/article/syria-crisis-idINL6E8IS3RW20120729
http://in.reuters.com/article/syria-crisis-idINL6E8IS3RW20120729
https://www.doctorswithoutborders.org/sites/usa/files/attachments/aleppos_reality_daily_life_under_barrel_bombs.pdf
http://acmc-sy.org/wp-content/uploads/2015/08/ACMC%20Annual%20Report%202014_small.pdf
http://acmc-sy.org/wp-content/uploads/2015/08/ACMC%20Annual%20Report%202014_small.pdf
http://acmc-sy.org/wp-content/uploads/2015/08/ACMC%20Annual%20Report%202014_small.pdf
http://www.cnn.com/2014/08/15/opinion/syria-aleppo-isis-threat/
http://www.theguardian.com/world/2015/jun/02/syria-isis-advance-on-aleppo-aided-by-assad-regime-air-strikes-us-says
http://www.theguardian.com/world/2015/jun/02/syria-isis-advance-on-aleppo-aided-by-assad-regime-air-strikes-us-says
http://www.theguardian.com/world/2015/jun/02/syria-isis-advance-on-aleppo-aided-by-assad-regime-air-strikes-us-says
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 .2015تموز  25مقابلة مع الدكتور )ل(، غازي عنتاب، تركيا،  28

 .2015تموز  26مقابلة مع الدكتور )د(، غازي عنتاب، تركيا،  29

 .  2015تموز  25 مقابلة مع الدكتور )ل(، غازي عنتاب، تركيا، 30

 .املرجع نفسه 31

 .2015تموز  26مقابلة مع الدكتور )أ(، غازي عنتاب، تركيا،  32

 .2015تموز  26مقابلة مع الدكتور )ك(، غازي عنتاب، تركيا،  33

 . 2015تموز  26مقابلة مع الدكتور )ر(، غازي عنتاب، تركيا،  34 

 .2015مراسالت بالبريد اإللكتروني مع الدكتور )د(، آب 35 

تستند هذه التعاريف على مقابالت مع عاملين في املجال الطبي، وهيئات تنظيمية، ومنظمات ممولة متعددة. وليس املقصود من قائمة  36 

 .2015املرافق أن تكون شاملة، وإنما هي لتغطية املرافق الرئيسية التي كانت تعمل في حلب في صيف 

و"املستشفى" بالتبادل في هذا التقرير. وعموما، تعتبر جميع املستشفيات في األراض ي التي تسيطر تستخدم مصطلحات "املستشفى امليداني"  37

 عليها املعارضة "مستشفيات ميدانية".

 

تصنيف هذه املرافق الطبية العشرة كمستشفيات ميدانية أمر مثير للجدل. حيث يعتبر أحدها من قبل املنظمة الداعمة "عيادة" وليس  38

 أقل من املستشفيات امليدانية، هذا التمييز له أثر كبير على عمل املستشفىمستشفى ميدا
ً
 .ني. ألن العيادات تتلقى تمويال

. 2015تشرين الثاني  3حلب" تاريخ التصفح في "خارطة الصحة  :وزارة الصحة في حلب 39

(po.moh.gov.sy/viewpage.php?page_id=98http://alep). 

 .2015تموز  28مقابلة مع الدكتور )س ي(، غازي عنتاب، تركيا،  40

قدرات املستشفيات مستقرة عموما ألنها تعتمد على حجم املنشأة واملعدات املتاحة التي تحاول املنظمات الحفاظ عليها. ولكن نظرا  تبقى 41

 .هاتتغير بين عشية وضحايمكن أن ، واإلصالحات املتكررة للمعدات والبنية التحتية، فإن قدرة كل منشأة قرساملللهجمات، والتمويل غير 

 .2015تموز  26؛ مقابلة مع الدكتور )ب(، غازي عنتاب، تركيا، 2015تموز  25مقابلة مع الدكتور )ل(، غازي عنتاب، تركيا،  42

؛ مقابلة مع 2015تموز  26؛ مقابلة مع الدكتور )س(، غازي عنتاب، تركيا، 2015تموز  25مقابلة مع الدكتور )ل(، غازي عنتاب، تركيا،  43

 .2015تموز  27الدكتور )ف(، غازي عنتاب، تركيا، 

 .2015مراسالت بالبريد اإللكتروني مع الدكتور )ل(، أيلول  44

 .2015تموز  29مقابلة مع )ت(، غازي عنتاب، تركيا،  45

 املرجع نفسه. 46

 .2015تموز  26ع الدكتور )ك(، غازي عنتاب، تركيا، مقابلة م 47

http://aleppo.moh.gov.sy/viewpage.php?page_id=98
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أنهوا التدريب الرسمي باإلضافة إلى أولئك الذين أكملوا الدراسة الطبية ولكن لم يكملوا  كل منل " األطباء " كلي العدد اليشمل هذا  48 

 على نحو فعال كأطباء. ففي بداية الصراع، تصرفوا كمتدربين  أطباءتدريبهم قبل اندالع النزاع. وهناك 
ً
لم يكملوا تدريبهم ولكن يعملون حاليا

التالي ، وببمفردهملعمل املمارسة اكتسبوا خبرة تكفي مع استمرار الصراع،  همملكن .من خالل مراقبة العمليات والتعلم من أطباء مدربين

 في اإلحصائية الكاملة لألطباء.أطباء من أجل حقوق اإلنسان تقرير شملهم 

َر األطباء الذين أجريت مقابالت معهم أن 49 لسيطرة اليوم في حلب الشرقية التي تخضع  1500قرابة  قبل النزاع كانعدد األطباء  قدَّ
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