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 نينوى حنابقلم 

سوريين  أطباءَ مع  العمل سنحت لي فرصةمنظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان، ببرنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا  ةبصفتي مساعد

متنَفسًا من ضغط  أكاد أجدُ ، ال أمريكي ، كسوريٍ . ولألسف، فإنيهاوخارجَ سوريا حقوق اإلنسان داخل  يمارسون الطب ويوثقون انتهاكاتِ 

في  ل األخبار الذي ال ينقطع عن سوريا طوال اليومسيْ بسكايب و  عبرع القلب األحباب التي توجِ  على الدوام بصرخاتِ  ةٌ فأنا محاطالعمل. 

  سيقضي نحبه ال أعرف متى. أحدًا ما ممن أعرفأّن ن بالقلق مِ شعوٌر  ، بينما يسيطر عليَّ التلفاز

 فوقه سلطتَ  ضعيكابدون بعضًا من أسوأ انتهاكات حقوق اإلنسان في التاريخ. رأيت رئيسًا ي أبناَء بلديرأيت في السنوات الثالث الماضية، 

متطرفين للنظام الحالي هو االضطهاد أو الطرد من بلدهم. ورأيت أمامهم  الوحيد المتاحَ  البديلَ  األقليات أنَّ يوِهم  األسد ه. رأيت نظامشعبِ 

لى االعتقاد بأن ن إالالعبون الكبار في العالم كثيرًا من السوريي دفعل. وقد فعيكتسبون نفوذًا في سوريا بسبب تقاعس المجتمع الدولي عن ال

 من أرقام. أكثرَ  -بالنسبة لهؤالء  – ضحايا النزاع ليسوا

ن إرساَل أوالِدهن إلى خشيْ يَ  النساءُ  حدثًا يوميًا بسوريا. باتتِ  ذلك بات الموت، الدمار، االغتصاب، التعذيب، التجويع، والمعاناة كلُ 

 بصدمةٍ  شعبًا بأكمله هاسيأصابت مآ. و جداً  مبكرٍ  براءتهم في عمرٍ  األطفالَ  أهواُل هذه الحرب تْ فقدأقد . لداأال يعودوا أب مخافةَ  ارسالمد

 نفسيٍة عميقة.

جميعًا  شعرناوبيوتًا ومدنًا.  ومعارفَ  لم يتأثر بهذا النزاع. لقد فقدنا جميعًا أقارَب وأصدقاءَ واحدًا أعرف سوريًا  ه، الخارجَ وسواٌء داخَل البلد و 

 -لها في قلبي مالتي أحو  –حدًا جعلني أعتقد أن سوريا التي عرفت  ي اإلحباطُ نا. لقد بلغ منّ نِ نا ينهار أمام أعيُ ُمِمض ونحن نرى وطنَ  بألمٍ 

 قد انتهت.

 الطبي الحيادَ  ملتزمينَ ، همناسَ أهَلهم و  يخدمونالبلد  شجعان داخلَ  أطباءُ  ما يزال هنالكاألخطار المتواصلة، ِمن المأساة و غم من هذه ر وبال

والمهني بمساعدة  باقين على عهدهم األخالقيِ و  –مبدأ عدم التدخل في الخدمات الطبية في أوقات النزاع المسلح واالضطرابات األهلية  –

نوات الثالث سمما كنت في ال ةسوري اعتزازًا بأنيَّ ُك يومًا أكثَر بسوريا أفضل في المستقبل. لم أ منهم أستمد األملَ فالناس من خالل الطب. 

بعد  –اليوم  بالوقوف تضامنًا مع سوريا ، ألفخرةمسيحي وٕاني، كسورية ، وٕانه َليشرفني أن أعتَبَر هؤالء األطباء قادةً وأبطاًال وٕاخوة.الماضية

 .كِل إنسانل ،اإلنسان وحقوقِ والكرامة  الحريةمن الكفاح في سبيل  – ثالث سنواتٍ 

http://physiciansforhumanrights.org/library/other/introduction-to-medical-neutrality.html

