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 – مساهمتي." تلك هيفي القسوة بسوريا. لكني سأوثق االنتهاكات.  غايةٍ  أشعر بالذنب أن أترَك زمالئي يعملون في ظروفٍ  – حزينأنا 
 الجئ طبيب سوري

الدرجة  هذهومحامين ونشطاء حقوق إنسان على  مهنيي صحةٍ  يتاَح لها أن تلتقيَ جداً أن  أطباء من أجل حقوق اإلنسان محظوظةٌ  إنَّ منظمةَ 
واسع وينخر  نتهك فيها حقوق اإلنسان على نطاقٍ معهم. حتى في البلدان التي تُ  عملَ وتمن الشجاعة والموهبة حول العالم جداً مرتفعة ال

باستمرار من شجاعة  جل حقوق اإلنسان يستمد اإللهامَ أطباء من أ طاقمَ  كافة، فإنّ  القانونية على المستوياتِ  الفساد في الحكومة والمنظومةِ 
 ر فيه هذه الخصالُ تظه أحدٍ ن بلدانهم. ما مِ الشفافية والمساءلة بفي سبيل زمالئنا في الميدان الذين يعملون بال كلل للضغط  وتفاني وألمعيةِ 

في  اتناتدريبو ناعملما تظهر في مهنيي الصحة والمحامين السوريين الذين قابلْتهم منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان من خالل كبوضوح 
دان سوريا وكالجئين في البلبلدهم ها كٌل منهم، في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وبالرغم من المآسي الشخصية التي واجهَ 

كذلك  ولكن لتوثيق االنتهاكاتِ وحسب،  االحتياجات الملحةِ  لتلبية هم الطبية والقانونية الراتِ المجاورة، فإنهم مصممون على استخدام مها
 بعد انتهاء الصراع.مستقبالً لضمان المساءلة في سوريا 

بروتوكول مبادئ وطرائق  والنفسية النتهاكات حقوق اإلنسان مستخدمينَ  البدنيةِ  يقوم مهنيو الصحة والمحامون السوريون بتوثيق اآلثارِ 
ه من األدوات الدولية، وغيرِ  )هينةوالالإنسانية والمُ  القاسية ه من ضروب المعاملةدليل التقصي والتوثيق الفعالْين للتعذيب وغيرِ ( اسطنبول

ها مستقبالً في إجراءات المقاضاة والمساءلة. العمل الذي يتواله زمالؤنا لبناء جسٍم يُعتد به من األدلة الطبية لتقديمها للجنة التحقيق واستخدامِ 
التقديَر يستحقون  -بصراحة  -هم و هؤالء المهنيين ملتزمون وصامدون ن السريرية والشخصية، لكنّ السوريون صعب من الناحيتيْ 

 .االحترامو

ً إلى ما ال نهاية، فالمشاعر ا كلِ  تنحيةُ لكن، ليس من السهل  األشهر  خاللنا زمالئِ  واضحاً في معنوياتِ  تغيُراً  لقد رأيتُ لشخصية جانبا
قادم،  لديهم. والشتاءُ  اليأسِ  حدةِ في زاد – األسلحة الكيميائيةحتى في مواجهة استخدام  –العالم في التدخل لوقف العنف  الماضية. ففشلُ 

 إنزمالؤنا السوريون لنا  ريا. يقولاألصدقاء واألقارب داخل سو وقتلُ  اللوازم، كالبطانيات ألطفالهم. ويزداد اعتقالُ  وليس لديهم أبسطُ 
 م مع زمالءَ على التعلُ  التركيزَ  خاللهاواحة استطاعوا كاستراحةٍ في التي قضْوها في تدريبات أطباء من أجل حقوق اإلنسان كانت  األسابيعَ 

لهم هم في عمتوجيهَ أن يواصلوا . وهم يناشدون خبراَء أطباء من أجل حقوق اإلنسان همبلد مستقبلبلشعب السوري ويهتمون كثيراً بالهم 
القائم على الجنس العنف لهذا الصراع، ومنها التعذيب والعنف الجنسي و لحقوق اإلنسان المصاحبةِ  على توثيق االنتهاكات الفظيعة

لة للشعب هائاجات الل لتلبية االحتيمعالمجتمع الدولي على ال وسوف نواصل حثَ  ،قصارى جهدِناهم أن نبذَل داالجتماعي. ونحن نعِ 
 .السوري في هذه الفترة

ودراسات الحالة الكثيفة التي أجريناها  ، لم يفقد زمالؤنا السوريون األمل. ففي خضم النقاشاتهاالتي يواجهون التحديات المهولةوبالرغم من 
تأشيرة ب وعدٍ حصوِل زميٍل آخر على في التدريب، و ى المشاركاتحدطفل إل االحتفاء بوالدةِ  في زمالئيو في الشهر الماضي، شاركتُ 

بشكل  السعيدةجميعاً تقدير هذه اللحظات  استطعناآخر. و ميالد زميلٍ  ، وعيدِ زميلٍ  طبةِ ، وخِ م امتحان طبييقددة لتإلى الواليات المتح سفر
مع هكذا  العملِ  فوائدَ  ِخلةِ القول إن هذا العمل رحلةٌ عاطفية، لكنّ المُ  ِمن البساطةِ سوريا. بللحرب األهلية  العنيدة الكارثةِ  ظل في أكبر

 .شكواضحة دون أدنى  استثنائيةٍ من الناس مجموعةٍ 
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