
 الدكتورة سميرة

 االختصاص: طبيبة نسائية

 49السن: 

 .سالمتهمفي هذا البوست حرصًا على لألفراد لم ُتستخَدم األسماء الحقيقية 

 أسوأ." ويمكن –عن الجيش نشق الممتل الضابط يساعد الثورة بمعالجة الثوار بطبيب  أيبِيعتبر النظام "

الدكتورة سميرة  أخذتفي الثورة،  المشاركينَ  لمعالجِتهمتهاجم أطفاَل األطباء انتقامًا منهم كانت أن قوات الحكومة السورية  عندما سمعتْ 

إلى قريٍة مجاورة، بعد أن أعارت بيَتها لعائلٍة أخرى محتاجة فقدت بيَتها في القصف. وعندما وجد عناصر  تهابلدمن بهم  ها وهربتأطفالَ 

وا بحرقهم وهمّ ، األبوينعن  األطفالَ  وافصلفسميرة.  أطفالَ فيه هم كانوا  نالذي الجيش السوري تلك العائلة في بيت سميرة، ظنوا األطفالَ 

 ها ال أطفال سميرة، وتحقق الجنود من ذلك، تركوهم.أن هؤالء هم أطفالُ على  العائلة أحياء. وبعد إصرار

للخوف واالضطهاد الذي يواجهه األطباء في سوريا يوميًا. وقد عانت الدكتورة سميرة  جدًا، وهي مثالٌ  قصة سميرة هذه مرعبة، لكنها شائعةٌ 

 .ةالحرب األهلي صل طوالمن االستهداف المتوا

ن: مشفى خاص، ومشفى ميداني راح األطباء يعالجون به سرًا جرحى فى قسمام المشفي أحد المشافي التي عملت بها سميرة، ُقسِ 

منهم،  أيٍ  معالجةَ  األطباءُ  ِدموا للعالج في المشفى الميداني كانوا ضد النظام، لم يرفضِ المرضى الذين قَ  بالرغم من أن أغلبَ ف المتظاهرين.

 غيَر أبهين لميولهم السياسية.فعالجوهم 

بِيعِتِبر أي طبيب بيساعد الثورة النظام " التقو ه قوات الحكومة. أن تقصفَ  المشفى الميداني، مخافةَ على سميرة وزمالؤها األطباء  متْ تكتَّ 

." وضربت لنا مثًال زوَجها، الذي عاقبالطبيب الزم ِيت ها ونّ إ بيعِتِبر. و ويمكن أسوأ. –بمعالجة الثوار متل الضابط المنشق عن الجيش 

 اعتُقل مرتين لمعالجته المشاركين في الثورة. وتلقَّت سميرة نفُسها عدة مكالمات تهديد من عناصر األمن الذين سألوها إن كانت تعمل في

 تنفيه حرصًا على سالمتها الشخصية.َفِتئت وهو ما  –مشفًى ميداني 

والسيما الجراحين. فقد غادر كثيٌر منهم إلى حلب وفر  –سميرة من نقٍص حاد في األطباء  سوريا األخرى، عانت بلدةُ ن أنحاء مِ  وكأيٍ 

 أنفسهم.بالذين ال يملكون خبرةً كافية في العمليات الجراحية على إجرائها  ما أجبر األطباءَ ها، هم اآلخر من سوريا كلِ بعضُ 

يه بمكبرات صوت الجامع المحلي للتبرع بالدم. فخرج الناس للتبرع؛ وفي أثناء مغادرِتهم، تعرضوا تتذكر سميرة ذلك اليوم الذي نودَي ف

أال  قلقة في تلك األيامكم كانت  تصفمن دمائهم ذاِتها التي كانوا قد تبرعوا بها للتو، و  قصف فأعيدوا إلى المستشفى لُيجَرى لهم نقُل دمٍ لل

ويحفظونها دون فحص ثم يستخدمونها عند  يسحبون الدماءَ  . فقد كان الممرضونمتبرعينالممرضون حتى من فحص زمر دماء ال يتمكنَ 

 الحاجة دون اتباع اإلجراءات الواجِب اتباُعها عادةً.

، ثم هونهبتْ  المشفىإلى ذات يوم النظام أتت  وتذكر أن قواتِ  .2012علمت سميرة بأن مشفًى واحدًا على األقل في بلدتها ُدمر تمامًا سنة 

 ه باألرض.يَ سوِّ ه وتُ لتحرقَ  إليه عادت في اليوم التالي



تقريبًا  أن تختفيَ لم يكن ُيفَرج عن المعتقلين إال بعد  –في بداية الثورة  –سر، وتذكر أنه قصصًا عن أشخاٍص ُعذبوا في األ وقد روت لنا

عليهم تمامًا ربما ألنه لم يعد  التعذيب باديةٌ  المعتقلين وعالماتُ  يطلق سراحَ  نظام راح مع الوقتال على أجسامهم. لكنَّ  الباديةُ آثاُر التعذيب 

 الناس. إرهابَ  بعمله هذاألنه كان يريد يبالي أو 

عملها كطبيبة،  ثالثة أسابيع. وحاولت مواصلةَ ومكثت فيها بلدٍة مجاورة  لجأت إلىللسالمة،  طلباً بلدَتها  وأطفاُلها سميرة غادرتبعد أن و 

سبقها بزوجها في تركيا، الذي كان قد  ها المتظاهرين. فقررت المغادرة وااللتحاقَ معالجتِ أمَر  زمالءها حذروها من أن يكتشَف النظامُ  لكنّ 

 .إلى هناك

ي غطّ الدم م. قليلة موناها ي دفعاللها بالقول إنها ما تزال تشعر بالتفاؤل: "بالطبع، فاتورة الدم سميرة قصتَ  تختمَ  من الملفت للنظر أن

 ونعيش أخيرًا بسالم وأمان." –شي ال امن ه شي بس عنا أمل رح يطلعاألرض، 


