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   ثلث؛المن  أقلُ ما يعمل اآلن من مشافي حلب 

 وحبيٍس وقتيل طريدمن األطباء ُھم بين ھائٍم على وجھِه  %95و

 

   سورياب مةَ على الرعاية الصحيةِ اآلثھجماِت النظاِم الحاكِم إلى أن  حديث ريرٌ شيُر تقي
 وأقعدْته لمدينةِ ل الصحيِ  قد أتت على النظامِ 

  
، وفتكْت به للمدينةِ  الصحيةِ  في نظام الرعايةِ حلب  ينةعلى شرقي مد سورياھجماُت النظاِم الحاكِم ب تْ فتّ فلقد  – نيويورك

في المدينة  من المشافي العاملةِ  . وما بقيَ في السنوات الثالث األخيرة على مرافَق طبيةٍ منھا ھجمةً  خمٌس وأربعون كانو
 .أرواحھمنجاةً ب، أطبائھا ُجلُ  المدينةَ  بجلده حتى غادرَ  فرَّ  ن األطباءِ ن لم يُقتل مِ مَ ن الثلث، وأقُل م

   
) األثَر المدِمَر للصراع السوري على حلب، أكثِر المدِن PHRيُظِھر تقريٌر حديث لمنظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان (

ً من الھجمات على المرافق الطبية. ففي السنوات الثالث األخيرة، تعرضت حلبُ كذلك السوريِة ثراًء وأكثِرھا   نصيبا
بين  األطباءمن  %95وجعلت نحَو مشافي، المن ثلثْي  أكثرَ  الصحية، شلتْ  الرعايةِ  قِ ھجمةً على مراف لخمٍس وأربعينَ 

، حربال نشوبِ ثماني مرات مما كانت قبل  األطباء إلى السكان اآلن أقلُ  فنسبةُ  وحبيٍس وقتيل. ھائٍم على وجھِه طريد
، فيھا الطبيةِ  إلى الخدماتِ  الحاجةِ  أمسِّ . ففي ِحدة األليمةَ  عدِد مھنيي الطب األزمةَ اإلنسانيةَ الشديُد ل النقصُ ويزيد ھذا 

ً  البربرية الحرب رحى ھذه راحت ً  تطحن المنظومةَ الصحية للبالد طحنا  .ممنھجا
 

يََّف مھنيو الطب مع كيَف تك ،"سوريةب ةحالة للرعاية الصحي المھجورة: دراسةُ  "حلبُ التقرير، وعنوانُه  يبحث
. وقد اختارت منظمة وقلِة العاملين واللوازمِ  ية الصحية بالرغم من شح المعدات واألدويةِ الرعا استطاعوا تقديمَ الحرب، و

ر كما  الصادقين  التقرير كيف أّن قلةً من عاملي الصحةِ  يقولأطباء من أجل حقوق اإلنسان حلَب حالةً للدراسة ألنھا تصوِّ
بعد توقُف،  ذةَ للحياةقصف وتقِدَم الرعاية المنقِ مدَمرِة بعد الفي المدينة لتعيَد بناَء المشافي  البقاءَ  الصامدين اختارتِ 

لقد صمد ما تبقى من المجتمع الطبي في المدينة  المتواصل على مرافقھم والتھديداِت المباشرة لحياتھم. الھجوم بالرغم من
ً في مواجھة العنف أن ينجزالمخلصين  الطبيةِ  الرعايةِ  ثلٍة من عمال رغم سفك الدماء، وأثبَت أّن في استطاعة وا شيئا

 لقانون الدولي.اأن ينتصروا لحقوق اإلنسان والمرعب و
 
المحققين  في مجلس إدارة منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان وأحدُ  عضوٌ  شيل ھايسلر، وھيمي ةالدكتورقول ت

السوري الھجماِت على  مُ نظاالبكلية الطب بجامعة ميتشغان، "يَستخدم  ةكذلك أستاذ ھي، والذين وضعوا ھذا التقرير
لتوفير الرعاية الصحية  ائقللمشافي ھو أكبُر ع المنھجيُ  ستھدافُ حرب. فاال منظومة الرعاية الصحية بحلب كسالحِ 

 ."العملسوى شيٍء واحد: أن يتوقَف القصف ليستطيعوا  األطباُء الذين قابلتُ وال يريد . اسوريب
 

لھجوٍم خطير، في انتھاٍك فاضح للقوانين  أخرى وبلدانٍ  سورياايِة الصحية بيأتي التقرير في وقٍت تتعرض فيه نظُم الرع
اإلنسانية الدولية. فبالرغم مما يتمتع به العاملون في مرافق الرعاية الصحية وما تتمتع به ھذه المرافُق من حماياٍت 

ن يمن. وبات سكاُن حلب يخشوْ وال ؤخراً في أفغانستان وغزةَ وسورياخاصة في ھذه القوانين، فقد ھوجمت المشافي م
 .يحتاجھاعنف، ما ينال من قدرة العاملين فيھا على تقديم الرعاية الطبية لمن فق الطبية ألنھا أھداٌف ألعماِل دخوَل المرا

 
 ھذا في سورياانضمت روسيا مؤخراً إلى وبالرغم من أن القواِت السوريةَ مسؤولةٌ عن معظم ھذه الھجمات في بلدھا، 

مِ  الھجومِ  ً يقانون المحرَّ  10ق اإلنسان وثقت منظمة أطباء من أجل حقوفقد  .ھذا البلدل على منظومة الرعاية الصحية ا
  تشرين أول الماضي.ئراٌت حربيةٌ روسية في شھر ھجمات على مرافَق صحيٍة سورية نفذْتھا طا



  
منطقة الحربية ال"عادةً ما توَضع في  التنفيذية لمنظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان، ، المديرةُ دونا ماك كايتقول 

اتُھا الجغرافيةُ لألطراف المتحاربة كإجراِء سالمٍة احترازي. عالماٌت واضحة على المشافي تدل عليھا بل تُعطَى إحداثي
في محاولٍة ولكّن المنطَق السائَد في الصراع السوري أن يُجبََر العاملون في الحقل الطبي على إخفاء ھوياتھم ومرافقھم 

 ٌر صادم."وھذا أمھناك لھم ولھا من الھجمات التي أصبحت شيئاً شائعاً قدٍر من الحماية  يائسة لتوفير
 

 مما خلص إليه التقرير من نتائج:
  واحداً لكل ما ي، 2010ھي أقل ثماني مرات مما كانت في نسبة األطباء إلى السكان بحلب اآلن ً عادل طبيبا

 .2010نسمة في  800واحد لكل  نسمة تقريباً، بالمقارنة مع  طبيبٍ  7000
 إجمالي عدد المشافي العاملة في ي المائة من ف 30أي  – افٍ مش 10سوى  2015يعمل بحلب حتى أب  بقلم ي

لطب العيون،  من ھذه المشافي مشاٍف ميدانية لجراحة الرضوخ، وواحدٌ  . سبعةٌ 33وھو  2010المدينة في 
 طب األطفال.ل للتوليد وطب النساء، وأخير وآخرُ 

  ُالذين  مائة من عدد األطباءطبيباً (حوالي خمسة في ال 80األطباء العاملين بحلب في أي شھٍر عن  ال يزيد عدد
 .كان في أي وقت 35عن  عدُدھميقل وال  بحلب قبل الحرب) كانوا يعملون

  بالبراميل المتفجرة، أكبَر عائٍق لتوفير الرعاية ً ما يزال القصُف الجوي من النظام السوري الحاكم، خصوصا
صحية شرقي مدينة حلب. ھجمةً على المرافق ال 45الصحية بحلب. وحتى تاريخه، شنت قوات النظام 

 .سبع مرات ھامن حدو ھوجمت وا ،المشافي التي كانت ما تزال تعمل أغلبُ  بشكٍل متكرروھوجمت 
  جھاز تصوير واحد بالرنين المغناطيسي في كل شرق مدينة حلب.وال ال يوجد 
  عصبيةامراض واحد وطبيب كلي  طبيبوصدري واحد وجراح تجميل واحد ال يوجد بحلب سوى جراح 

واختصاصي واحد أو اثنان ألمراض  أو اثنان لالمراض البولية، طبيب واحد وطبيب قلبية واحد، إضافةً إلى
)، ما يؤدي إلى ويشمل ذلك طبيبة توليد واحدة( أنف إذن و حنجرة، وطبيب واحد أو اثنان لالمراض النسائية

 وجود فجوٍة كبيرة في التغطية الطبية.
  ة ماسةً جداً العقلي ابةإلى الطب ةَ ل الحاجما يجعأطباء نفسانيون،  ال يوجد اختصاصيو علم نفس أو. 

 
 المنھجية:

ً يقدم رعايةً طبية أو  24مع  تموز مقابلة 30و  22ما بين فيأجرى باحثو منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان  شخصا
، ابسوريتطع باحثو المنظمة التنقَل إسناداً لنظام الرعاية الصحية أو يقوم بتوثيق الحوادث بحلب. وبسبب الحرب، لم يس

في  ينَ ولكنھم التقْوا بدالً من ذلك عاملين في المجال الطبي بغازي عنتاب وِكلِّس بتركيا. وقد استجوَب باحثو المنظمة عاملِ 
ً ومنظماِت اإلغاثة والمنظماتِ  كل مشفًى من المشافي العشرةِ  ظمات التي المن للمشافي وأھمِ  الطبية الداعمةِ  العاملة حاليا

 توثق االنتھاكات وتوفر تقييماٍت صحيةً بحلب.
 

وثقت منظمة أطباء من أجل حقوق ، 2015وبين تشرين أول  اسوريعندما نشبت الحرب ب 2011وفيما بين آذار 
 بياناتِ  نشرت. واسوريمتفرقة ب في أنحاءَ  ھجمةً على مرافَق طبية 329وطبي عامالً في المجال ال 686 مقتلَ  اإلنسان

ھجمات على مرافَق  105. وفي ھذه السنة وحدھا، وقعت اإللكتروني ھاموقع في على خارطتھا التفاعليةھذا التوثيق 
شھر ھذه السنة فكان . أما أسوأ أاعلى المشافي بسوري أسوأ سنٍة حتى اآلن من حيث الھجماتُ  2015طبية، ما جعل 

ھجمة (عشُر ھجماٍت منھا بقواٍت روسية، وخمسة بقواٍت روسية  16تشرين أول إذ بلغ عدد الھجمات على المشافي فيه 
ُ من الھجمات،  90أو سورية وواحدة مجھولة المصدر). يتحمل النظام السوري الحاكم مسؤولية  منتھكاً في المائة تقريبا

وھذه الھجمات ھي جرائُم حرب وجرائُم ضد اإلنسانية، وقد  ولية التي تھدف إلى حماية المدنيين.الد بشكٍل ممنھج القوانينَ 
 فشل المجتمع الدولي في إيقاف ھذه االنتھاكات.

 
مة قانوناً، و بإنھاء الھجمات على المدنيين 2165و  2139يطالب قرارا مجلس األمن الدولي  إيصال المساعدة المحرَّ

مبدأ الحياد الطبي (القاضي بوجوب حماية  دون عوائق إلى المحتاجين إليھا في سوريا، واحترامِ اإلنسانية الفورية 
لس األمن يُظِھر تقريُر منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان فشَل مجوالرعاية الصحية وتوفيرھا بشكٍل غير منحاز). 

لم واألمن ن مسؤوليته بالمحافظة على السِ لس متملِص المج أمدُ  ثبت أنه كلما طالويُ  الدولي في إنفاذ قرارْيه ھذين
 فرصة أن تصبَح ھذه االنتھاكات المعياَر الجديد السائَد في الصراعات المسلحة. الدوليْين، كبرتْ 



 
  

م العلَم والطب لوقف ھا نيويورك تَستخدِ مقرُ دولية  ناصرةٍ م ةُ ھي منظم )PHRمنظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان (
  .www.phr.orgعن المنظمة: من المعلومات  لمزيدٍ  الجماعية واالنتھاكاِت الخطيرة لحقوق اإلنسان.عمال الوحشية األ
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