
الجرحى في سوريا....
             األلم الذي الينتهي

إعداد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان



الفقرات التي يشملها البحث

مقدمة ومنهجية البحث

أبرز انتهاكات الحكومة السورية 

بحق الجرحى

أوضاع الجرحى يف مختلف املحافظات السورية

يف ظل االنتهاكات الحكومية

أوضاع الجرحى السوريني يف دول الجوار

جرحى مخلفات القذائف العنقودية

االنتهاكات بحق الجرحى السوريني

يف املناطق الخاضعة لسيطرة 

تنظيم دولة العراق والشام 

التوصيات

املرفقات
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استغرق إعداد هذه الدراسة قرابة تسعة أشهر, قام خاللها فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان داخل وخارج سورية (البعض من فريق 

وأجروا  القصف,  وأماكن  واملخيامت  للمشايف  الزيارات  بعرشات  يعملون داخل مشايف ميدانية)  أطباء  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة 

لقاءات مع عرشات األطباء باإلضافة إىل مقابالت مع الجرحى أنفسهم للحديث عن كيفية اإلصابة.

تم بعد ذلك أخذ عينات احصائية تقديرية من مختلف املحافظات واملناطق السورية, ثم جمع هذه العينات االحصائية التقديرية والحصول 

عىل رقم تقريبي ألعداد الجرحى واملصابني منذ بداية الثورة يف سورية وحتى اآلن، وأن كنا نعتقد أن العدد الحقيقي أكرب من ذلك; فعىل 

واملصابني  الجرحى  واقع  من  جدا  بسيط  بجزء  إال  اإلملام  من  نتمكن  مل  أننا  نؤكد  فإننا  التقرير,  هذا  يف  املبذولة  الجهود  كل  من  الرغم 

بالتزامن  التقرير,  هذا  كتابة  لحظة  حتى  يوميا  بالعرشات  يتساقطون  مازالو  سورية  يف  الجرحى  أن  حيث  سورية،  وخارج  داخل  وأعدادهم 

والتوازي مع سقوط الضحايا كل ساعة.

لخلص التقييم األويل لفريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان إىل إصابة ما ال يقّل عن ١٫١ مليون شخص يف سورية منذ 

بداية الثورة يف آذار/٢٠١١م وحتى تاريخ إصدار التقرير, ومام يلفت اآلنتباه أن ما ال يقّل عن ٤٥٪ من بني املصابني هم 

نساء وأطفال, مبعنى أن هناك قرابة نصف مليون طفل وامرأة مصابني يف سورية، وأن هناك مابني ١٠٪ إىل ١٥٪ حاالت 

إعاقة أو برت لألعضاء, أي مبا يقدر بـ ١٢٠ ألف حالة.

الجراحية,  للعمليات  املرتفعة  الكلفة  الجرحى  معاناة  يف  يزيد  ومام 

لألمم  السورية  الحكومة  سامح  عدم  هو  ذلك  وراء  الرئييس  والسبب 

املتحدة أو ألي من مؤسساتها الرئيسية بإيصال املساعدات الطبية 

للمناطق التي تتعرض للقصف. وأن عجز املجتمع الدويل, متمثال يف 

املساعدات  إيصال  عىل  السورية  الحكومة  إجبار  عن  األمن,  مجلس 

خالل ثالث سنوات كاملة, ليشكل دليال صارخا عىل تخاذل رهيب من 

رئيسية عن جراح  يتحمل مسؤولية  فإنه  وبالتايل  األمن,  قبل مجلس 

الشعب السوري التي سوف متتد لعقود من اإلعاقة والشلل.

و لقد تبين لفريق الباحثين في هذا التقرير أن:

تصاب  فإنها  األطراف  أما   ,٪٥٠ بنسبة  الوجهية  الناحية  ضمن  تكون  الناسفة  والعبوات  االنفجارات  إصابات  معظم   •

بنسبة ٣٠٪, يف حني تصاب بقية أنحاء الجسم بنسبة ٢٠٪.

• معظم إصابات الطلق الناري املبارش والقنص تكون ضمن الصدر والبطن بنسبة ٥٠٪, أما األطراف فتكون بنسبة 

٤٠٪, والناحية الوجهية الرأسية بنسبة ١٠٪.

حصلنا عىل عرشات من الشهادات والروايات التي تقاطع أغلبها يف كيفية اإلصابة وصعوبة العالج واإلسعاف وضعف 

ومصاب  ومسعف  طبيب  مابني  متنوعة  شهادة  وخمسني  سبعة  بذكر  اكتفينا  التكرار,  نتجنب  وحتى  اإلمكانيات. 

عىل  وحفاظاً  لرغبتهم  وفقا  الشهود  أسامء  بعض  تغيري  إىل  ونشري  اإلنسان،  لحقوق  السورية  الشبكة  يف  وعضو 

سالمتهم.

٢



ثانيا: انتهاكات الحكومة السورية بحق الجرحى

رئيس  الغني  عبد  فضل  يقول 
يتوجب   : اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة 
ايجاد  العربية  الجامعة  و  املتحدة  األمم  عىل 
آليات فاعلة للتصدي ألزمة الجرحى السوريني 
الوطنية  الطبية  املنظامت  دعم  خالل  من 
بالكوادر و املعدات والعمل عىل ايجاد مظلة 
بني  التنسيق  إىل  تهدف  شاملة  طبية  رعاية 
درجات  أقىص  توفر  و  الطبية  الجهود  جميع 

الرعاية الطبية املمكنة

القصف اليومي على مدار ثالث سنوات هو السبب الرئيسي إلصابات الجرحى:

يف األيام األوىل للثورة السورية كانت القوات الحكومية تستخدم البنادق والقناصات, ويف كثري من األحيان كان 

أبناء  أنها رسالة إىل  القناص يتعمد عدم قتل الشخص بل إصابته يف مناطق حرجة تسبب اإلعاقة, فيام يبدو 

القوات  كانت  كام  األسد.  حكم  رفض  حال  يف  مشابه  مصري  عىل  يحصلون  سوف  بأنهم  السوري  املجتمع 

الحكومية تستخدم القنبال املسامرية يف بعض األحيان، حيث استخدمت القوات الحكومية األسلحة الخفيفة 

ملدة شهرين فقط.

بتاريخ ٢٥/نيسان/٢٠١١م قامت حكومة األسد بنرش الجيش واألسلحة الثقيلة, وبدأ استخدام الدبابات واملدفعية 

الثقيلة وقذائف الهاون، مام زاد بشكل رهيب من سقوط القتىل والجرحى بشكل متزامن.

يف بدايات عام ٢٠١٢م أصبح القصف يتم عرب الطريان املروحي ثم الطريان الحريب ثم صواريخ سكود والقنابل 

العنقودية ثم األسلحة الكيميائية ثم القنابل الربميلية.

تسبب هذا القصف الرهيب اليومي المنتشر في عدة محافظات سورية بإصابة العشرات يوميا وإعاقة عدد 
منهم وبتر أطراف آخرين, وهذا أدى إلى ألم الينتهي وإلى مجتمع شبه معاق.

نتوجه بخالص الشكر والتقدير للجرحى وأسرهم مع تمنياتنا لهم بالشفاء, ول�طباء والمسعفين 
ونشطاء ا�غاثة الذين أثقلنا عليهم كثيرا أثناء التحريات, ونثمن عاليا تعاونهم الكبير, ولوال ذلك لما 

تمكنا من أنجاز هذه الدراسة على هذا المستوى.

٣

تتركز أبرز  االنتهاكات التي تمارسها الحكومة السورية بحق الجرحى في ستة نقاط رئيسية وهي:
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٤

الجرحى من المعتقلين:
إىل  االحتجاز  الوحيش داخل مراكز  التعذيب  الجرحى واملصابني بسبب عمليات  بإسعاف بعض املعقتلني  الحكومية  القوات  تقوم 

املشايف الحكومية, وذلك من أجل الحصول عىل اعرتافات معينة, أو أنها التريد أنهاء حياة هذا املعتقل لسبب أو آلخر.

يتم التعامل مع الجريح املعتقل من الناحية اإلسعافية عىل النحو التايل:

١. يتم تغطية املريض بالكامل بلباس منذ لحظة إخراجه من السيارة األنية التي تقوم بنقله إىل املشفى ليك ال يتعرف عليه أحد.

٢. يتم تسجيل قيد املعتقلني ضمن املشفى تحت قيد"مجهول", ويتم إعطاؤه رقام معينا عىل هذا النحو مثالً"مجهول ٦".

٣. مينع األطباء من مشاهدة املجهول إال بطلب استشارة خاصة حسب نوع اإلصابة, أي يشاهده طبيب فاحص واحد فقط.

٤. من خالل روايات عدد واسع من األطباء داخل املشايف الحكومية للشبكة السورية لحقوق اإلنسان, فإن  نسبة ٦٠٪ من  الحاالت 

الناتجة عن  الحروق  الحاالت تكون بسبب  التعذيب والرضب، ونسبة ٣٥ من  ناتجة عن  يكون فيها املصاب متعرضا لكدمات شديدة 

الصعق بالكهرباء.

 تعيين عناصر من قوات األمن والشبيحة كموظفين داخل المشافي الحكومية:
قامت الحكومة السورية بتعيني عنارص من قوات األمن والشبيحة داخل املشايف الحكومية من أجل مراقبة سجل الجرحى واعتقال 

املشبوهني منهم ، وهذا تسبب يف إحجام معظم األهايل عن إرسال الجرحى إىل املشايف التابعة للحكومة واالكتفاء بعالجهم داخل 

املنزل أو ضمن مشاٍف ميدانية بسيطة, وقد سجلنا قيام القوات الحكومية باعتقال عدد واسع من الجرحى وهم يتلقون العالج أو 

ضمن عملية جراحية دون أي اكرتاث.

ويف حال وصول أحد املدنيني غري املوالني للنظام السوري إىل املشفى الحكومي, يقوم أمن املشفى بالتحقيق معه وأخذ هويته 

ويف كثري من األحيان كان يتم اعتقالهم ومنعهم من مغادرة املشفى, وهذا هو السبب الرئيس الذي مينع األهايل من إرسال أقربائهم 

إىل املشايف الحكومية التي تحولت بالتايل إىل مشاٍف مخصصة ملعالجة جرحى القوات الحكومية أو املدنيني املوالني لها.

كام قامت الحكومة السورية بتوظيف عدد من األطباء واملسعفني كعنارص مخابرات، حيث يقومون مبحاوالت لنزع معلومات من 

املريض عرب إظهار التقرب والتعاطف معه، وقد تم تصفية عدد من املرىض ألنهم اعرتفوا للطبيب بأنهم كانوا يشاركون يف مظاهرة 

أو أي أعامل ضد الحكومة السورية, كام حصل عدة مرات يف املشفى الوطني يف مدينة حمص عىل سبيل املثال.

قتل واعتقال الكوادر الطبية: 
خالل عمل فريق توثيق الضحايا يف الشبكة السورية لحقوق اإلنسان, تم توثيق مقتل ما ال يقّل عن ٣٢٧ شخصا من الكوادر الطبية, 

بينهم ١٦٦ طبيبا و١٠٥ مسعفني و٥٦ صيدليا منذ بداية الثورة و حتى تاريخ اصدار هذا البحث .

لدى  واالعتقال  القتل  معدالت  ارتفاع  ترصد  اآلن,  وحتى  ٢٠١١م  عام  منذ  تقارير  عدة  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  أصدرت  وقد 

الشبكة  عضو  عرنوس  عمر  الدكتور  بينهم  من  الطبية,  الكوادر  من  شخص   ٣٢٥٠ من  أكرث  اعتقال  عن  عدا  هذا  الطبية،  الكوادر 

عدد  هجرة  يف  تسبب  ذلك  كل  رهيب.  لتعذيب  تعرض  وقد  اللحظة  حتى  معتقال  مازال  والذي  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة 

والعديد من املناطق أصبحت  القلة املتبقية منهم,  الحمل أضعافا كثرية عىل  زاد  الطبية خارج سورية, مام  الكودار  واسع من 

تخلو متاما من أي كادر طبي، وقد رصدنا يف كثري من األحيان قيام أطباء بيطريني أو أسنان بأنجاز عمليات جراحية اختصاصية، أو 

قيام طبيب عام بعمل جراحي اختصايص، وهذا تسبب يف تدهور الحالة الصحية للجرحى أو يف وفاة عدد منهم.

قصف المشافي الخاصة والميدانية:
استهدفت القوات الحكومية بعمليات القصف العشوايئ أو املتعمد املشايف الخاصة وامليدانية وقد صدرت دراسة موسعة عن 

وهذا  أدواتها  ونهب  العمل  عن  سورية  مستشفيات  من   ٪٤٥ خروج  توثق  ٠٢/أيلول/٢٠١٣   بتاريخ  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشكبة 

انعكس بشكل خطري عىل الجرحى.

ويف ورد خرب عن وكالة اآلنباء الرسمية, يعرتف النظام رسميا بقيام القوات الحكومية باستهداف مشفى ميداين يف مدينة رساقب, 

حيث ورد يف نص الخرب:

"وأضاف املصدر أن وحدة من قواتنا الباسلة استهدفت مشفى ميدانيا قرب رساقب ما أدى ملقتل وإصابة عدد من اإلرهابيني بينهم 

حسام جرود".

http://sana.sy/ara/336/2014/02/01/525394.htm



محافظة حمص
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٥

التضييق على الجرحى ومنع إسعافهم:
وضع الجرحى يف املناطق الخاضعة للحصار 

التكتفي الحكومة السورية بفرض حصار عىل مدن ومناطق بأكملها كسياسة ممنهجة وأسلوب من أساليب الحرب, لكنها تضيف إىل 

الحصار عمليات القصف اليومي بالطائرات والقنابل الربميلية واملدفعية بعيدة املدى, وذلك يخلف يوميا قتىل وجرحى. أن أوضاع 

الجرحى داخل املناطق املحارصة والخارجة عن سيطرة النظام هو أصعب بأضعاف من مناطق غري خاضعة للحصار بسبب صعوبة 

إدخال املواد الطبية, وبالتايل فإن الكميات مرشحة للنفاد, مع صعوبة إخراج مريض ال ميكن عالجه داخل تلك املناطق املحارصة. 

وأصبح فريق توثيق الضحايا يف (الشبكة السورية لحقوق اإلنسان) يرصد حاالت موت بسبب نقص الدواء والغذاء تجاوزت حتى تاريخ 

كتابة هذا التقرير ألف حالة. ومام يزيد من معاناة املصابني تفيش حاالت سوء التغذية.

 وعىل الرغم من قرار مجلس األمن ٢١٣٩ يوم ٢٢/شباط/٢٠١٤م والذي تم تبنيه باإلجامع, وقد طالب السلطات السورية عىل نحو خاص 

بأن تسمح للوكاالت اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة ورشكائها التنفيذيني  بالوصول إىل من هم بحاجة للمساعدة برسعة وأمأن ودون 

معوقات، مبا يف ذلك عرب خطوط النزاع وعرب الحدود، إال أنه ولألسف الشديدمل يتم تطبيق يشء مام ذكر.

وعندما ذكرت تقارير حقوقية عديدة عن وجود أعداد كبرية من املصابني واملرىض تحت الحصار داخل أحياء حمص القدمية, شكك 

النظام السوري وحلفاؤه الرويس واإليراين بذلك, وقالوا أنهم مجموعات إرهابية، ولكن عندما خرج النساء واألطفال والرجال املصابون 

والجرحى أمام كامريات العامل تالشت تلك اإلدعاءات.

لقد قام فريق توثيق الضحايا يف (الشبكة السورية لحقوق اإلنسان) بتوثيق مقتل ما ال يقّل عن ٦٨٠ حالة لجرحى مصابني بسبب نقص 

املواد الطبية، كام فاقم اإلصابة للمئات من الحاالت.

املناطق  تعترب  حيث  الريف,  مناطق  بني  أيضاً  ويختلف  واملدينة,  الريف  بني  حمص  محافظة  يف  والصحي  الطبي  الوضع  يتفاوت 

الجرحى إىل  أو نقل  الطبية  الداخلية; يف ظل إمكانية إدخال املواد واالجهزة  لبنان أفضل نسبياً مقارنة مع املناطق  الحدودية مع 

الخارج, والتي تراجعت يف الفرتة األخرية مع سيطرة حزب الله اللبناين عىل مناطق واسعة يف يربود بريف دمشق الشاميل, وقبل 

ذلك عىل منطقة القصري الحدودية.

تعاين املدينة من دمار ما ال يقّل عن ٨٠٪ من املنشآت الطبية, إضافة إىل نقص حاد يف الكوادر الطبية يف األحياء املعارضة للنظام 

السوري, إضافة إىل أنه تم تدمري وقصف ونهب أغلب املستشفيات ومل يبق منها سوى ثالثة مشاٍف فقط.

ال يختلف الوضع كثريا يف ريف حمص يف املدن والبلدات الواقعة يف املناطق املعارضة للنظام السوري, فقد دمرت جميع املشايف 

تقريبا, وقد قام النشطاء باالستعاضة عنها بإنشاء عرش نقاط طبية (مشاف ميدانية) فقط, متوزعة يف مختلف مناطق ريف حمص, 

وأبرزها يف منطقة الحولة ومنطقة القصري والذي تم تدمريه عند قصف واقتحام القوات الحكومية وقوات حزب الله ملنطقة القصري.

ما تتميز به محافظة حمص عن بقية املحافظات أن فيها النسبة األعىل من املصابني برصاص القناصني, والتي تقدر بـ٤٠٪ من مجموع 

املصابني, وهي نسبة مرتفعة جدا، ونصف هذه اإلصابات تتسبب يف إعاقة دامئة أو شبه إعاقة للمصاب برصاص القناص.

 فيام تبلغ اإلصابات مبختلف األسلحة األخرى ٦٠٪, وربع هذه اإلصابات من القصف تتسبب يف إعاقة دامئة أو شبه دامئة للمصاب.

تبلغ نسبة النساء واألطفال املصابني ٤٥٪ من املجموع الكيل للمصابني, وهذا مؤرش شبه ثابت يف جميع املحافظات السورية.

تشري التقديرات األولية للشبكة السورية لحقوق اإلنسان إىل تجاوز عدد الجرحى يف محافظة حمص ١٨٧ ألف جريح منذ بداية الثورة يف 

سورية حتى تاريخ إصدار التقرير.

انعكست االنتهاكات الواسعة والمنهجية التي قامت بها القوات الحكومية بصورة قاتمة على أوضاع الجرحى في 

مختلف المحافظات السورية، ونشير إلى أن االستعراض التالي لمختلف المحافظات السورية ال يمثل سوى جزء يسير 

من الواقع المأساوي الذي ينذر بكارثة حقيقية سوف تمتد معاناتها داخل المجتمع السوري لعقود طويلة من الزمن.

ثالثا: أوضاع الجرحى في مختلف المحافظات السورية في ظل االنتهاكات الحكومية

محافظة حمصمحافظة حمصمحافظة حمص
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تقول ( براء) إحدى طالبات الطب البرشي يف مدينة حمص وعضو الشبكة السورية لحقوق اإلنسان , والتي كانت تقوم بعالج وزيارة 

املشايف :

" الوضع الطبي يف مدينة حمص يعترب يف غاية السوء، فعىل امتداد السنوات الثالث املاضية كان سكان مدينة حمص يعانون من 

وضع صحي يسء يف ظل قصف قوات األسد الذي مل يتوقف عىل املدينة, ويف ظل تواجد عدد كبري من القناصني املتوزعني عىل 

األبراج املطلة عىل الشوارع الرئيسية يف املدينة, وبالتايل إيقاع أكرب نسبة من اإلصابات اليومية.

الدمار الذي لحق باملشايف واملراكز الطبية, واقتحام قوات األمن والشبيحة عددا كبريا من املشايف امليدانية التي تم تأسيسها يف 

األحياء الثائرة, ومالحقة قوات األمن لألطباء واملسعفني, كل هذا زاد من معاناة الجرحى واملصابني وزاد من عدد الشهداء الذين 

قضوا نتيجة نقص اإلمكانيات الطبية, ومن عدد الجرحى الذين تعرضوا لإلعاقات بسبب عدم القدرة عىل إسعافهم.

من خالل دراستي وزيارايت املتكررة للمشايف, كنت أطلع وأعاين العديد من اإلصابات التي كانت تصلنا,الحاالت الناتجة عن قصف 

الهاون هي التي كانت تشكل تحديا كبريا للمشايف املتبقية يف املدينة; حيث تصلنا أعداد كبرية من املصابني مقارنة مع عدد الكادر 

الطبي.

بتاريخ ٢٢-٧-٢٠١٣ وصلنا عدد كبري من اإلصابات التي كانت ناتجة عن قصف هاون, أدى ذلك إلصابات متفاوتة والستشهاد شخصني, 

أحدهام كان يبلغ من العمر ٢٧ عاما تعرض لقذيفة هاون أدت  إىل انقطاع أحد ساقيه, وحاول األطباء إنقاذ الساق األخرى التي تعرضت 

لشظايا أدت  إىل متزق الرشيان الفخذي, بعد عدة أيام تعرضت الساق لألنتأن واضطر األطباء إىل برتها فيام بعد.

يف نفس اليوم شاهدت حالة مأساوية لعائلة كاملة, حيث أدى القصف إىل استشهاد الطفلة"هبة عبارة"٧ اعوام, وإصابة أخيها مام 

أدى لبرت كفه اليمنى وإصابة والدتها يف يديها اليرسى, مام أدى لضياع عظمي يف ساعدها أفقدها القدرة عىل تحريكه.

هذه اإلصابات غالبا ال تستطيع اإلمكانيات الطبية املتوفرة يف املدينة تقديم الخدمات لها بحيث تتيح للجرحى استعادة وظيفة العضو 

ذلك  مثل  وطبعا  دامئة،  إعاقة  إىل  اإلصابة  تتحول  أن  إىل  االنتظار  لألسف  أو  للخارج,  السفر  إىل  الجريح  يضطر  ما  وغالبا  املصاب, 

اإلصابات العصبية والوعائية وإصابات الحروق التي تحتاج ألخصائني ترك معظمهم املدينة.

الطبيب صالح الدين أبو حمزة تحدث للشبكة السورية لحقوق اإلنسان عن أوضاع املصابني يف حمص املدينة، باإلمكان التواصل مع 

Romazanالشاهد عرب حسابه عىل السكايب بالصوت والصورة: ١٩٩٠٠١

"اإلصابات التي تردنا يف معظمها جراء قصف نظام األسد بالصواريخ ومن ثم القصف بالرباميل وامليغ والهاون ومن ثم جراء القنص, 

إصابات الصواريخ معظمهم يستشهدون بعد ساعات قليلة من اإلصابة, وهناك بعض اإلصابات التي تأتينا بانهيار عصبي والتي تنتج عن 

اخرتاق جدار الصوت, القنص غالبا ما يستهدف األطراف ويؤدي إىل حاالت إعاقة وشلل وإمكانياتنا للسيطرة عىل اإلصابات ضعيفة 

بسبب الحصار وضعف املعدات الطبية إضافة إىل قصف النظام للمشايف واملستوصفات.

الدكتور أحمد, مدير ومؤسس مشفى ميداين يف قرية البويضة الرشقية يف ريف حمص, تحدث للشبكة السورية لحقوق اإلنسان عن 

اإلصابات التي كانت تواجهه قبل أن يتم إغالق املشفى بعد أنسحاب املعارضة املسلحة منها:

"املشفى امليداين الذي أسسناه يف البويضة كان يغطي ١٢ قرية محيطة بنا, وهذا تسبب يف زيادة أعداد املصابني القادمني بالرغم 

من صعوبة االنتقال من مكان آلخر, وقد قمنا بتغيري مكان املشفى ٩ مرات بسبب عمليات القصف, لقد عاينت مختلف أنواع  اإلصابات 

التي من املمكن توقعها يف أي حرب: رصاص, قنص, قذائف, فوزديكا, هاون, براميل, صواريخ,قنابل عنقودية, مسامرية, وقنابل 

فوسفورية.

خالل السنة األخرية كان يصلنا جرحى مبعدل مصاب كل ساعة, أن عدد الحاالت التي عالجتها والتي تسببت ألصحابها بإعاقات دامئة 

كانت تتجاوز ٥٠ إصابة تتنوع مابني الشلل وبرت األطراف والتشوهات.

اإلصابات التي كانت تحتاج لعمليات معقدة كنا نحاول إرسالها إىل مناطق مثل"يربود"أو"القصري", ونقل املصاب يتسبب يف احتامل 

زيادة اإلصابة وسط خطورة التنقل, وكانت متر فرتات طويلة نبقى فيها محارصين من قبل جيش النظام, يف هذه الحاالت كنا نلجأ 

إلجراء العمليات حتى يف حال عدم وجود أخصائيني بهدف إبقاء املصاب عىل قيد الحياة.

التخدير وحوايل ٣٠ ممرضا و٥ مسعفني وطبيبني بيطريني, وكان  اثنني و٣ من فنيي  الكادر لدينا كان عبارة عن: مساعدي جراح 

يتواجد يف بعض األحيان أطباء داخلية وأطباء أسنان".
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يقول املواطن الصحفي"عمر أبو خالد", وهو مقيم بالقرب من مشفى مدينة تلبيسة امليداين ومتعاون مع الشبكة السورية لحقوق 

اإلنسان يف إيصال صور ومعلومات عن الجرحى:

"قام األهايل بتأسيس املشفى امليداين يف مدينة تلبيسة بعد أن فقدنا أكرث من ٢٠ جريحا تم إسعافهم إىل املشايف الحكومية, حيث 

تم تصفيتهم واستئصال ورسقة أعضائهم.

يف بداية الثورة كانت أكرث اإلصابات التي نتعرض لها هي إصابات الرصاص, وبعد تحرير املدينة من قوات النظام أصبحت النسبة األكرب 

من اإلصابات هي إصابات القصف البعيد من الطريان واملدفعية وقذائف الهاون.

تؤدي  ما  غالبا  والتي  النظام,  يستخدمها  التي  األسلحة  نتيجة  لإلعاقة  تعرض  شخصا   ٧٠ من  أكرث  شاهدت  لوحده  املشفى  هذا  يف 

شظاياها لبرت األطراف, وطبعا فإن قلة اإلمكانيات الطبية املتوفرة وقلة الكادر الطبي تلعب دورا مهام يف ذلك.

ال يكاد مير يوم واحد تقريبا دون أن يسقط فيه جريح, وأكاد أجزم أن معظم أهايل املدينة تعرضوا لإلصابات إما بالرصاص أو القصف".

تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد"أبو عصام"املختص يف عمليات التخدير داخل أحياء حمص املحارصة, وأخربنا 

التايل:

"املشايف لدينا مل تكن فقط للجرحى واملصابني, بل كانت تقدم خدمات طبية ملرىض الحصار أيضا, يومياً لدينا ما يقارب ثالثة مصابني 

برصاص قناص، ومن النادر أن ينجو هؤالء املصابون, فإصابات القناص قاتلة غالباً، وقد تنوعت اإلصابات التي كنا نعالجها داخل الحصار 

بحسب نوع السالح املستخدم ضدنا; فعىل سبيل املثال فإن إصابات الهاون كانت تؤدي بشكل رئييس إىل تفتت العظم، وإصابات 

القنابل الربميلية املتفجرة تؤدي إىل نزوف داخلية نتيجة الضغط الحاصل باإلضافة إىل اإلصابات الناتجة عن تهدم البناء فوق رؤوس 

أصحابه وإصابتهم بكسور ونزيف وتهشم يف األعضاء.

أن أكرث ما كنا نعاين منه يف الحصار هو قلة أكياس الدم والسريومات وانتهاء مدة صالحية األدوية".

مع  التواصل  باإلمكان  الحياة,  قيد  عىل  يزال  وال  إصابته  عن  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  إىل  تحدث  الحميص"  "محمد  الجريح 

Etooاملصاب عرب حسابه عىل السكايب بالصوت والصورة: ٢٠١١٢١

"يف يوم الجمعة املوافق ٢١-١٠-٢٠١١م, وأثناء وجودنا بإحدى املظاهرات يف حي باب سباع وبعد انتهاء املظاهرة قامت قوات األسد 

باستهدافنا مبارشة برشاش مدرعة كانت تراقبنا, أُصبت عندها بسبع رصاصات, تركزت اإلصابات يف الفخذين واليد اليرسى والكتف 

الشاش  من  القليل  عىل  تحوي  كانت  التي  امليدانية  املشايف  أحد  إىل  اآلخرين  املصابني  بعض  مع  بإسعايف  األهايل  قام  األيرس، 

والسريومات فقط, تم وضعنا عىل األرض, قدمت لنا إسعافات أولية يف الشارع عىل أحد األرصفة, ومام ال أنساه هو برودة الرصيف 

وقلة الخربة وضعف اإلمكانات, وبعدها تم نقيل أنا وشخص آخر إىل مشفى يف حي الوعر عن طريق الهالل األحمر، أما باقي املصابني 

وكانوا ستة أو سبعة أشخاص, فقد تم نقلهم بواسطة سيارة سوزويك, وعلمت فيام بعد أن قوات األسد متكنت من اإلمساك بهم عن 

طريق دورية لفرع املخابرات الجوية يف حمص, وقد متت تصفيتهم وثم عرض جثثهم عىل التلفاز عىل أنهم إرهابيون, بقيت أربعة 

أشهر ال أستطيع السري عىل قدمي, اآلن أستطيع امليش, يف يدي صفيحة معدنية وهناك ضعف كبري يف يدي اليرسى إضافة إىل 

التشوه الحاصل فيها."

عصام هو أحد الشباب الذين أصيبوا داخل الحصار, روى للشبكة السورية لحقوق اإلنسان قصة إصابته داخل الحصار وما تعرض له من 

عمليات جراحية:

"أصبت العام املايض يف حي القصور بحمص برصاص قناص حيث اخرتقت الرصاصة وريك األيرس وخرجت من وريك األمين, تسببت 

الرصاصة بكرس يف عنق الفخذ, تم إسعايف للمشفى امليداين بني أحجار وأكوام الدمار يف األحياء املحارصة, يف املشفى أخربين 

الطبيب أن فخذي بحاجة إىل صفيحة غري متوفرة يف الحصار, قضيت أياما يف املشفى امليداين أعاين من أمل يف البطن مل يعرف 

سببه, وبسبب عدم وجود أي أجهزة تصوير أو طبقي محوري اضطر األطباء لفتح بطني ملعرفة سبب األمل وتم اكتشاف أن اإلصابة 

قد تسببت بقطع اإلحليل, بعد أيام عاد األمل لبطني وأصبح لدي نزيف من الرشج وخضعت للعملية الثالثة داخل الحصار, حيث أن 

العملية مام اضطر  ) ولكن حدث خطأ يف   (choleastoma إجراء كولسيتوما  تم  وبالتايل  اإلصابة قد تسببت يف إصابة املستقيم 

األطباء إلجراء عملية رابعة, أنتقلت بعدها ملركز ملتابعة العالج قبل أن يتم إخراجي من الحصار إىل أحد مشايف لبنان وتلقيت هناك 

عالجا إلصابة الفخذ واملستقيم وما زلت أعاين من إصابة اإلحليل حتى اآلن لقد دمروا مستقبل حيايت."

(planet-s٤ )  ميكن التواصل مع عصام عرب حساب سكايب
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تأيت محافظة ريف دمشق باملرتبة الثانية بعد حمص من ناحية سوء األوضاع الطبية، وإذا كانت جميع مناطق ريف دمشق تعاين 

بشكل كبري, إال أن منطقتي الغوطة الرشقية والغوطة الغربية يبقى لهام وضع استثنايئ; وذلك بسبب الحصار املرضوب من قبل 

مدينة  وكانت  الغربية،  الغوطة  يف  وداريا  الرشقية  الغوطة  مناطق  جميع  عىل  األول/٢٠١٢م  ١٤/ترشين  منذ  الحكومية  القوات 

املعضمية تخضع لذات الحصار قبل اتفاق الهدنة األخري، يرتافق مع أسلوب الحصار عمليات القصف اليومي مبختلف أنواع األسلحة, 

مبا فيها األسلحة الكيميائية ٢١/آب/٢٠١٣م, والقنابل العنقودية املحرمة دوليا.

منذ بداية القورة حتى اآلن أصيب مااليقل عن ١٩٤ ألف شخص يف ريف دمشق بحسب تقديرات الشبكة السورية لحقوق اإلنسان .

"أول الصعوبات التي تواجههنا يف عملنا الطبي: هي قلة األدوية وصعوبة إيصالها لداخل الغوطة الرشقية, والسبب الرئييس وراء ذلك 

هو الحصار املفروض من قبل الحكومة السورية, وهناك سبب آخر وهو احتكار بعض التجار لألدوية، فنحن ومنذ بداية شهر آذار/ 

٢٠١٤م ننتظر شحنة ادوية ومل نستطع إدخالها حتى اآلن, األمر الثاين هو: األجهزة الطبية فهي معدومة تقريبا, وأن كثريا من الحاالت 

التي تصلنا تحتاج إىل مراكز طبية مختصة, ويف الحقيقة أن ما يتوفر لدينا حاليا يعترب أقل من الحد األدىن بكثري, األمر الثالث: هو ندرة 

أجل  من  التطوع  إىل  الطبي  باملجال  معرفة  أي  لديهم  ليس  الذين  األهايل  من  بالعديد  دفع  الذي  األمر  املختصة,  الطبية  الكوادر 

إسعاف أهلهم وأصدقائهم بسبب كرثة اإلصابات وعدم توفر من يقوم بعالجها, ولقد دربنا العرشات من األشخاص العاديني.

جميع تلك األسباب تؤدي إىل أن أعدادا كبرية من الجرحى تتعرض إصابتها للتفاقم, بل قد تصل إىل حد اإلعاقة, وقد نقوم بعمليات برت 

لألعضاء، وأن أكرث مايصادفنا من عمليات البرت لألعضاء يكون جراء اإلصابة بشظايا موجودة داخل القنابل الربميلية.

لقد عاينت املئات من حاالت اإلصابة, ومن خالل عميل مع العديد من األطباء منذ عام ٢٠١١م حتى اللحظة فنحن نعمل فوق طاقتنا ألن 

حجم وكمية اإلصابات كبري جدا, وتقدر يوميا بأكرث من ٤٥, ونستطيع رسد جميع الحاالت وهي متشابهة إىل حد كبري وسوف نورد 

بعض النامذج من مناطق متفرقة:

- تعرض طفل يبلغ من العمر ١٧ عاما لإلصابة يف حرستا بعدة رصاصات من قناص تابع لقوات النظام، قمت مبعاينته وقد تبني يل أن 

تلك الرصاصات أدت  إىل إصابته  بالشلل السفيل, حالته تزداد سوءا يومياً, مل نتمكن حتى من فتح وريد له بسبب التضيق الشديد يف 

األوعية لديه, ولألسف مل تتوافر لدينا القدرة عىل معالجته أو الحد من تطور إصابته, فنحن نحتاج ملراكز أخصائية يف مجال جراحة 

األوعية واألعصاب.

محافظة ريف دمشق
محافظة ريف دمشقمحافظة ريف دمشقمحافظة ريف دمشق
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- عندما كنت متواجدا يف أحد مشايف مدينة حمورية بالغوطة الرشقية, عاينت أحد الجرحى املدنيني يبلغ من العمر ٢٥ عاما, أصيب 

برصاص قناص من النوع املتفجر يف فكه السفيل, وذلك أثناء عبوره من حي القابون إىل حي جوبر، تسببت اإلصابة بترضر يف العصب 

الوجهي وفقد القدرة عىل تحريك عضالت وجهه, أن مثل هذه الحاالت التي تردنا كثريا بحاجة إىل جهاز لتخطيط العصب, استطعنا بعد 

معاناة طويلة إجراء تخطيط العصب, وتم التشخيص بحدوث رض للعصب, وتم إجراء العملية الجراحية وإخراج الشظية وهو يف 

طور الشفاء والتعايف اآلن.

- ومن أبرز الحاالت التي عالجتها يف الغوطة الرشقية, وتسبب النقص يف املواد الطبية يف تفاقمها, هي حالة جريح مدين  يف منطقة 

السفيل  الفك  ارتفاق  مبنطقة  مفتت  بكرس  بإصابته  الجوية  الغارات  إحدى  يف  الصاروخي  القصف  تسبب  عاما,   ٣٥ عمره  مرسابا 

(الذقن), وهذه اإلصابة تحتاج إىل صفائح إعادة بناء, وهذه الصفائح غري متوفرة يف الغوطة الرشقية, لذلك اضطررنا أنا وزماليئ إلغالق 

الجرح دون صفائح, وهذا تسبب يف أن القسم األمامي من الفك السفيل بقي دون عظم إضافة لتشوه منظر الفك والذقن, واملريض 

حاليا يعاين من صعوبة بالكالم وسيالن يف اللعاب.

- يف الغوطة الغربية اليختلف الحال كثريا عام هو عليه يف الغوطة الرشقية, فلقد عملت ألشهر عديدة يف مدينة داريا، ومن أبرز 

الحاالت التي عاينتها هناك كانت لطفل عمره ١٠ سنوات أصيب إثر قصف جوي يف وجهه, مام تسبب يف جرح نافذ يف الخد وكرس يف 

املنطقة األمامية للفك العلوي, قمت بإجراء خياطة للعضالت عىل طبقات من أجل تثبيت الكرس بواسطة الجبائر السنية، لقد شوه 

القصف أطفالنا.

- ومن خالل تجوايل بني معظم مشايف ريف دمشق, أقول أن معظم اإلصابات هي إصابات ناتجة عن القصف العشوايئ بالصواريخ 

مبختلف أنواعها وبالقنابل الربميلية بالدرجة األوىل, وثانيا برصاص القناصني املنترشين عىل أطراف ريف دمشق واملتمركزين عىل 

أسطح مبأن مرتفعة, وأغلب املصابني هم من املدنيني من سكان ريف دمشق, وهذه اإلصابات أكرث بأضعاف مضاعفة من اإلصابات 

الناتجة عن االشتباكات، كام أن أغلب القتىل هم من املدنيني فإن أغلب الجرحى هم من املدنيني أيضا".

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تواصلت مع  أحد رجال اإلسعاف الذين يعملون داخل الغوطة الرشقية, ويدعى"ماجد"وهذه روايته:

"املعاناة الطبية لدينا يف الغوطة الرشقية تتفاقم بشكل متصاعد جدا, وبسبب كمية املصابني ففي نقطة اإلسعاف املركزية لدينا 

يف منطقة دوما نستقبل قرابة الـ ١٣٠ حالة يوميا, بينهم ١٧ إىل ٢٠ هم عبارة عن إصابات جديدة يومية، أما بقية الحاالت (تقريبا ١١٠ حاالت) 

فهي عبارة عن مراجعات دورية ملصابني سابقني, والتكفي إمكانياتنا لعالج سوى ١٥ حالة يف اليوم فقط، ويف حالة اإلصابات العصبية 

فإن إمكانية عالج الشخص املصاب هي ضعيفة جدا, وبالتايل فهو ميوت متأثرا بأصالته تلك، أن أصعب شعور كمسعف أنني أترك 

املصاب دون تقديم أي عالج  حتى ميوت تدريجيا ألنه اليوجد أي شيئ نستطيع تقدميه له. أن عدوان بشار األسد ليس فقط علينا, بل 

هو اعتداء عىل جوهر الذات اإلنسانية ومشاعر القهر واإلحباط بسبب تخاذل املجتمع الدويل عن مساعدتنا, ولن متحى بسهولة، أن 

أبناءنا يقتلون أمام أعيننا".  

Aboaliباإلمكان التواصل مع املسعف ماجد عرب حسابه عىل السكايب بالصوت والصورة: ٢٠٠٨١٩٨٥

الدكتور (ف) يعمل يف أحد املشايف امليدانية الرئيسية يف الغوطة الرشقية, تحدثت معه الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من أجل 

اطالع أوسع عىل إحصائيات الجرحى واملعدالت الوسطية لإلصابات :

"أجريت مع زماليئ عىل طاولة العمليات البدائية الخشبية أكرث من ٤٠٠ عمل جراحي, يصل إىل املشفى الذي أعمل فيه فقط مابني 

٢٥-٥٠ جريحا, أما يف أيام اشتداد القصف فقد يصل عدد الجرحى إىل ١٠٠, لقد كنت متواجدا يف املشفى عند حصول القصف باألسلحة 

الكيميائية بتاريخ ٢٠١٣/٨/٢١, استقبلنا أكرث من ألف مصاب خالل الساعات الست األوىل.

أغلب اإلصابات التي تردنا تكون ناجمة عن شظايا القصف، تبلغ نسبة املصابني من األطفال والنساء قرابة الـ ٥٠٪, واملشكلة التي باتت 

تواجهنا هي عدم وجود مشاٍف يف املنطقة من أجل تخديم األهايل كالعيادات والعمليات الباردة والتصوير الشعاعي, مام اضطرنا للقيام 

بهذا العمل.

كام تردنا إصابات للثوار بسبب املشاركة يف االشتباكات واملعارك, ولكنها التشكل ١٠ ٪ من املجموع العام للمصابني, والباقي كلهم 

مدنيون من سكان املنقطة أو من النازحني.

كثرية هي اإلصابات التي تؤدي إىل إعاقات دامئة, وأبزر األسباب يف ذلك برأيي ومن خالل عميل الطويل هنا: 

 قلة الكادر النوعي كأخصائيي الجراحة العصبية وجراحة األوعية.

قلة مواد التطهري والتعقيم وأدوية االلتهاب, وهذا يؤدي بدوره إىل اإلنتان مام يضطرنا إىل برت الطرف املصاب, وقد يؤدي يف بعض 

األحيان إىل وفاة املصاب نتيجة صدمة أنتأنية لعدم توفر املضادات النوعية الكافية لدينا.

نوعية السالح الذي يستخدمه بشار األسد ضدنا غالبا ما يسبب إصابات مفتتة تؤدي إىل نوع من اإلعاقة مهام قدمنا لهم من رعاية صحية.



١٠

الصيديل "أبو طارق" من أبناء الغوطة الرشقية الواقعة تحت الحصار منذ ١٠/ترشين الثاين/٢٠١٢ تحدث مع الشبكة السورية لحقوق 

اإلنسان عن أوضاع الجرحى هناك :

"الوضع الطبي والصحي متفاوت يف مناطق الغوطة الرشقية  عىل امتداد السنوات الثالثة املاضية, ففي بداية الثورة كان أكرث ما كنا 

نعاين منه هو قلة الكادر الطبي, فكان عدد األطباء واملمرضني وطالب الطب ال يتجاوز أصابع اليد, وكان معظم الجرحى يتعرضون 

ملضاعفات نتيجة سوء الرعاية الطبية وقلة اإلمكانات التي تُقدم للمصاب.

بعد تحرير الغوطة, ومن ثم تطبيق الحصار عليها, أصبح من الصعوبة مبكان إدخال األدوية واملواد الطبية, وبشكل خاص أكياس 

الدم والصادات النوعية وأدوية الرعاية الصحية, أن نقص أكياس الدم وحدها قد يتسبب يف فقدان حياة املصاب, حتى لو كانت إصابته 

إىل  يؤدي  قد  املناسبة  واألدوية  النوعية  الصادات  وجود  وعدم  يشء,  فعل  نستطيع  أن  دون  املوت  حتى  ينزف  قد  ألنه  بسيطة, 

مضاعفة اإلصابة ووصولها لحد اإلعاقة.

كثري من األحيان قد نفقد املريض املتواجد يف العناية املشددة نتيجة توقف املولدة الكهربائية. وبسبب الحصار الشديد وصل 

سعر برميل املازوت إىل ٢٥٠٠ دوالر, ونحن نحتاج لربميل يومياً كحد أدىن، كام أننا غالبا ما نقوم بإجراء عمليات الجراحة بظروف تعقيم 

سيئة; نتيجة قلة مواد التطهري, وألن اجهزة التعقيم بحاجة إىل طاقة كهربائية عالية وبالتايل كمية محروقات أكرب. وكل هذه الظروف 

تؤثر عىل الجريح وتؤدي إىل مضاعفة اإلصابة أو الوفاة يف أحيان كثرية.

يردنا يوميا ما ال يقّل عن ٤٥ حالة إصابة يف مشفى واحد, أما يف عموم مشايف الغوطة الرشقية فهي تتجاوز مئتي إصابة وسطيا، لقد 

تسبب نظام األسد بكارثة برشية ال ميكن ألحد أن يتخيلها".

يف مدينة معضمية الشام يف الغوطة الغربية, اعتمدنا عىل تقييم األوضاع بشكل كبري عىل الدكتور "عمر الحكيم" الذي عمل طوال 

السنوات املاضية يف املركز الطبي ملدينة معضمية الشام، باإلمكان التواصل مع الدكتور عمر عرب حسابه عىل السكايب بالصوت 

mohanadوالصورة: ١٩٨٩٣٨

الحكومة  خاللها  منعت  أشهر,  عرشة  ملدة  استمر  الذي  الحصار  فرتة  خالل  كانت  الطبية  الناحية  من  واجهتنا  التي  املخاطر  "أبرز 

أغلبهم مدنيون من سكان  الـ ١٢٥٠٠ شخص,  يقارب  التي بقي من سكانها ما  للمدينة  أو حتى غذائية  السورية إدخال أي مواد طبية 

املدينة,  نصفهم تقريبا من النساء واألطفال.

لقد اضطررت مرارا إىل عالج الجرحى واملصابني مبواد بدائية, واألدوات املعدة لالستخدام ملرة واحدة كنا نستخدمها مرات عديدة, 

كنا نضطر إلعطاء املرىض جرعات غري كافية من األدوية مام يزيد من معاناتهم وخصوصا يف حاالت املضادات الحيوية لقد كنا نتعذب 

مرتني".

بتاريخ ٢٦/متوز/٢٠١٢م عام أسمته "أم املعارك" من أجل استعادة السيطرة عىل مدينة حلب، ومنذ ذلك  القوات الحكومية  أعلنت 

الحني بدأ القصف عىل مدينة حلب, حتى وصل لحد استخدام صواريخ سكود لقصف أحياء داخل املدينة كام حصل يف حي "جبل 

بدرو" عىل سبيل املثال، وخالل األشهر الخمسة املاضية ( منذ ١٨/كانون األول/٢٠١٣) شنت القوات الحكومية حملة تعترب األرشس 

األحياء  ضد  املتعمد  أو  العشوايئ  القصف  هذا  فإن  تأكيد  وبكل  الربميلية".  استخدام"القنابل  عرب  وتدمريا  قتال  واألكرث  واألوسع 

السكنية مل مييز بني مشفى أو مدرسة أو منزل، لقد دمر قصف القوات الحكومية ما ال يقّل عن ١٢٧ مشفى مابني مشفى خاص أو 

مشفى ميداين، وخلفت تلك الهجامت عىل محافظة حلب ما ال يقّل عن ١٨٣ ألف شخص جريح منذ بداية الثورة حتى اآلن .

كام تسببت بعض فصائل املعارضة املسلحة بوقوع عدد من اإلصابات إثر القصف العشوايئ بقذائف الهاون عىل مناطق متفرقة من 

مدينة حلب ويف بعض األحيان أدت  تلك اإلصابات إىل املوت.

محافظة حلب
محافظة حلبمحافظة حلبمحافظة حلب



١١

السيد"أحمد حاممي"يعمل كمسؤول إداري يف مشفى الزرزور يف حي األنصاري بحلب, أخرب عضو الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 

يف محافظة حلب " مرض ياسني " بالتايل :

"خالل األشهر الثالثة املاضية وحدها, ونتيجة استخدام النظام السوري املفرط للقصف بالقنابل الربميلية وبالصواريخ الفراغية, فقد 

أن  ، وخاصة  إلينا من ٧ جرحى إىل حوايل ٥٠ جريحا معظمهم من األطفال والنساء  الذين يصلون  للجرحى  الوسطي  ارتفع املعدل 

القصف غالبا ما يستهدف األحياء السكنية الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية.

معظم اإلصابات ناتجة عن شظايا الرباميل املتفجرة التي تسبب كسورا يف األطراف والقفص الصدري وحاالت النزيف الداخيل وتهتك 

عظام  الجمجمة بسبب ضغط االنفجارات الشديد الذي تسببه الرباميل.

اإلصابات غالبا ما تسبب إعاقات دامئة كحاالت برت األطراف أو اإلصابات العصبية وحاالت الصمم وفقدان البرص بسبب ترضر القرنية أو 

الشبكية أو العصب البرصي.

مام يزيد يف معاناتنا هو نقص املواد واملستهلكات الطبية واجهزة التثبيت الخاصة بالكسور".

الطبيب"أبو ياسني"اختصاص جراحة عامة يعمل يف مشفى الوراق بحي الشعار يف حلب, قام أحد أعضاء الشبكة السورية لحقوق 

اإلنسان بزيارته يف املشفى, وقد تحدث عن أكرث اإلصابات التي يواجهها أثناء عمله:

"عدد اإلصابات اليومية يتفاوت بحسب شدة القصف الذي نتعرض له يومياً, ودوماً ما تكون نسبة املصابني األكرب من األطفال، قد 

يصل يب الحال أن اعمل مع باقي الكادر الطبي ١٤ ساعة متواصلة.

األوردة  ربط  أو عمليات  النزيف,  إيقاف  أو  القصف  البطن الستئصال شظايا  فتح  نجريها هي عمليات  التي  الجراحية  العمليات  أكرث 

وعمليات برت األطراف. لدينا غرفة عمليات جيدة نسبيا, لكننا نعاين من نقص يف الكوادر املدربة من ممرضني ومخربيني وخرباء 

تخدير وأنعاش. 

كثري من املصابني يصلون املشفى بعد فرتة طويلة من إصابتهم رمبا تصل لساعتني مع نزيف شديد, مام يؤدي إىل وفاة الخاليا 

الحيوية يف األطراف املصابة مام يضطرنا لبرتها, أيضا هناك إصابات العمود الفقري التي تؤثر عىل األطراف وليس لدينا لألسف يف 

املشفى جراح عظمية مختص.

بالنسبة لإلصابات الدماغية وإصابات الحبل الشويك, فنحن نقوم بتحويلها فورا إىل تركيا بواسطة"منظومة اإلسعاف الرسيع", ألن 

مشافينا امليدانية غري مؤهلة أبدا إلجراء جراحات عصبية".

تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد "ع ر" وهو ممرض يعمل يف مشفى القدس امليداين يف حي السكري:

"تم تحويل مشفى القدس إىل مشفى ميداين منذ سيطرة املعارضة عىل أجزاء من حلب قبل عامني تقريبا, كان يصل املشفى يوميا 

ما بني ٢ إىل ٣ جرحى, إال أن هذا العدد ازداد بشكل كبري نتيجة القصف املتكرر بالرباميل املتفجرة, وهذا تسبب يف ارتفاع كبري يف 

أعداد الجرحى; حيث يصل إىل  ٣٠ جريحا كمعدل وسطي يومياً, معظمهم مصابون بشظايا القصف الجوي, إضافة إلصابات رصاص 

قناص, وأحيانا تصلنا إصابات للثوار املقاتلني يف املعارك للتخلص من نظام األسد.

نوعية اإلصابات الواردة مؤخرا إىل املشفى أصبحت يف الغالب عبارة عن جروح مؤدية لنزيف شديد وحروق وإصابات عظمية وتهتك 

يف العضالت. النسبة األكرب من املصابني هي من األطفال, وتصل يف كثري من األحيان إىل ٨٠٪ من مجموع أعداد املصابني.

كام تصلنا حاالت كثرية فيها أعضاء مبتورة بشكل كامل أو جزيئ, خصوصا يف األطراف السفلية لدى املصابني، باإلضافة لحاالت إعاقة 

دامئا ناجمة عن انقطاع يف األوتار أو إصابات يف العمود الفقري".

العاملني يف  بالتواصل مع أحد املسعفني   " ياسني  السيد " مرض  اإلنسان يف محافظة حلب  السورية لحقوق  الشبكة   قام عضو 

"منظومة اإلسعاف الرسيع" يف محافظة حلب, وأخربنا عن اإلصابات التي يشهدها واإلمكانيات الطبية املتوفرة:

"مع ازدياد عملية القصف الواسع تزداد اإلصابات بشكل مخيف, ويزداد معها الضغط امللقى علينا; فبعد أن كنا نخرج لإلسعاف مرة 

يومياً, بات علينا أن نخرج ثالث مرات وأن ننقل أكرث من جريح, قد يصل عدد الجرحى الذين نضطر لنقلهم إىل املشفى ٢٥ جريحا 

يومياً, معظمهم من األطفال والنساء وغالبيتهم من سكان أحياء حلب الرشقية التي تتعرض يومياً للقصف الربمييل مام يزيد يف

خطورة وعدد اإلصابات.

ازدياد اإلصابات بهذا العدد مقابل قلة الكادر الطبي املدرب عىل عملية نقل الجرحى وإسعافهم, أدى إىل تضاعف الجرحى املترضرين 

بسبب عملية النقل الخاطئة, مام يؤدي يف أغلب الحاالت إىل مضاعفة اإلصابة."



١٢

التقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع الطفل املصاب "عمر اميو" (قرابة الـ ١٦ عاما), وهو من مدينة األتارب, وتحدث عمر عن 

إصابته:

"يوم ١٧-١-٢٠١٤م حدث انفجار بالقرب من مقر الدفاع املدين يف األتارب, وسمعت صوت الطائرة التي قصفت املكان, أحسست بحرقة 

يف عيني اليمنى وبدأ الدم ينزف منها, تم إسعايف إىل أحد املشايف امليدانية, ولكن مل يستطع األطباء إخراج الشظية من عيني, 

وكام أخربوين فهي اخرتقت القرنية ووصلت إىل الجسم الزجاجي والشبكية, فقاموا بتنظيف محيط كرة العني, وأخربوين برضورة 

التوجه إىل أقرب مشفى أخصايئ يف تركيا خالل مدة ال تتجاوز ٥ أيام, ألنهم ال ميلكون املعدات الالزمة إلجراء عملية كهذه".

عرب  الشاهد  مع  التواصل  باإلمكان  إصابته،  كيفية  عن  اإلنسان  لحقوق  السورية  للشبكة  ورد"تحدث  السيد"أحمد  اإلعالمي  الناشط 

٩١-Abooreeحسابه عىل السكايب بالصوت والصورة: ٣

"يف نهاية العام املايض كان هناك اشتباكات يف منطقة العامرية بحلب, وتوجهت إىل املنطقة لتغطية األحداث, عندما وصلت إىل 

املنطقة تعرضت لقصف من جهة قوات النظام السوري عرب قذيفة هاون, وقعت بعدها عىل األرض ومل أستطع التحرك ومل أعد 

أشعر بساقّي, ظهري كان ينزف.

قامت فرق اإلسعاف بنقيل إىل مشفى الزرزور, شخص يل األطباء وجود شظية بني الفقرتني الثالثة والرابعة يف العمود الفقري, 

دخلت إىل غرفة العمليات وتم استخراج الشظية, ولكني مل أمتكن من تحرير ساقي, وطلبوا مني أن أجري تصوير رنني مغناطييس 

ولكن هذا الجهاز ال يتواجد إال يف مشفى مدينة الباب, اضطررت للذهاب إىل الباب وظهر يف التصوير أن لدي عظمة ضاغظة عىل 

العصب وتحتاج إىل عملية السئصالها، متكنت بعد العملية من تحريك ساقي, ومن ثم توجهت لرتكيا إلجراء عالج فيزيايئ."

صورة ألحمد ورد أثناء إصابته

املواطن الصحفي "كنان مرض" تحدث عن كيفية إصابته للشبكة السورية لحقوق اإلنسان, وباإلمكان التواصل مع الشاهد عرب حسابه 

Kinan.modar :عىل السكايب بالصوت والصورة

"يف معركة التدريب املهني يف حي العرقوب, وأثناء تغطيتي لالشتباكات بتاريخ ١٨-٩- ٢٠١٣ أُصبت برصاص قناص فوق الركبة بقليل, 

أدت  الرصاصة إىل تفتيت كبري بالعظم; ألن القناص استهدفني بينام كنت أركض وأحمل كامرييت الشخصية, وقد حدث معي قطع 

بالرشيان الفرعي, أسعفوين إىل مشفى دار الشفاء بحلب ومن ثم إىل مشفى الباب. واألمر املهم الذي أردت إخباركم به هو أنه, ويف 

أثناء تواجدي داخل مشفى الباب, قصف النظام السوري املشفى، قام املسعفون بنقلنا إىل تركيا, وهناك خضعت لست عمليات, 

وبعد أن رجعت إىل حلب خضعت لعمليتني، لقد تأثرت بشكل سلبي كبري بسبب عمليات التنقل بني املشايف، وحاليا أنا أفضل حاالً 

كام ترون, ولكنني ما زلت أميش عىل عكازتني".



١٣

تعرضت املستشفيات يف محافظة إدلب ملثل ماتعرضت له بقية املحافظات, ومن املمكن الرجوع إىل الدراسة التفصيلية التي 

تتحدث عن استهداف القوات الحكومية للمشايف، أما الوضع الطبي يف محافظة إدلب فهو يعترب أفضل نوعاً ما من باقي املحافظات 

السورية, والسبب الرئييس يف ذلك كون املنطقة تحاذي الحدود الرتكية, األمر الذي أتاح لنشطاء العمل الطبي إنشاء عدة نقاط 

طبية كام متكن العديد من األطباء املتطوعني من دخول البالد وتقديم املساعدات الطبية للجرحى واملصابني، معظم اإلصابات 

ناتجة عن القصف, ويف نسب تعترب قريبة مام ذكر سابقا يف حمص وحلب فإن ٥٪  من هذه  التي تصل إىل املشايف هي إصابات 

اإلصابات تؤدي إىل الوفاة، كام أنه تقريبا٢٠٪  من اإلصابات تؤدي إىل برت العضو املصاب، ٣٠٪ من الجرحى هم أطفال و٢٠٪ هم من 

النساء عىل نحو تقريبي.

تقدر الشبكة السورية لحقوق اإلنسان وصول أعداد الجرحى يف محافظة ادلب إىل قرابة ال ١١٧  ألف شخص .

الطبيب "خالد الرشواين" عمل يف عدة مشاٍف يف محافظة إدلب, وتنقل من منطقة ألخرى, أخرب الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 

عن أوضاع الجرحى يف املحافظة:

والرباميل  والقذائف  الشظايا  بسبب  واإلصابات  قنص,  أو  رصاص  إطالق  عن  ناتجة  إصابات  هناك  متنوعة:  تردنا  التي  "اإلصابات 

والصواريخ. طبعا هذا كله بالنسبة للمدنيني فقط, إمكانية السيطرة عىل اإلصابة ضعيفة بسبب نقص املعدات, أو باألحرى الفقر 

وانعدام املعدات. العديد من الإلصابات تؤدي لبرت يف األطراف، أحيانا ميوت املصاب بني أيدينا بسبب النزيف وعدم إمكانية إيصاله 

إىل املشفى، وعادة ما يتم نقل الجريح ذي الحالة الحرجة يف إدلب إىل األرايض الرتكية، لقد عاينت مئات الجرحى باستخدام أبسط 

املعدات التي ميكن لك تخيلها".

Mohamad557195  :وميكن التواصل مع الطبيب خالد عربحساب سكايب

محافظة إدلب
محافظة إدلبمحافظة إدلبمحافظة إدلب
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تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع أحد الجرحى السيد"عبد الكايف أبو زيد"الذي أخربنا حول إصابته:

"أُصبت يوم الجمعة بتاريخ ٢٠-٥-٢٠١١م أثناء توجهي من ريف إدلب إىل املدينة بهدف مشاركتي بإحدى التظاهرات, أثناء وجودنا يف 

املظاهرة تم إطالق الرصاص علينا من معسكر املسطومة.

تعرضت إلصابة يف العمود الفقري, وتم إسعايف إىل مشفى كنصفرة يف جبل الزاوية, ومن ثم نقلت إىل مشفى املجنى داخل أريحا, 

العديد من  أن استطعت السفر إىل تركيا وأُجري يل  النقاهة يف املنزل إىل  ونتج عن اإلصابة شلل كامل, قضيت بعدها فرتة من 

العمليات الجراحية, وأصبحت أستطيع تحريك القسم العلوي من جسدي لكنني مازلت مقعداً, ومازلت أعاين من جرح مل يلتئم حتى 

اآلن,ومن أمل الينتهي".

املسعف"ليث فارس"يعمل يف أحد مشايف مدينة رساقب القريبة من الحدود الرتكية، أخرب الشبكة السورية لحقوق اإلنسان حول 

Robinhoud78 :إسعاف الجرحى, باإلمكان التواصل معه عرب حسابه عىل السكايب بالصوت والصورة

"تصلنا اإلصابات من مختلف األماكن, ونستطيع القول أن رساقب هي نقطة أخرية قبل الذهاب إىل املشايف الحدودية, ورساقب فيها 

ثالثة مشاٍف, اثنان منها بالخدمة الكاملة ومشفى إسعايف فقط.

النظام  الحر; ألن  الجيش  من خالل خربيت املتواصلة عىل مدار السنوات املاضية فإن إصابات املدنيني أكرت بأضعاف من إصابات 

الطريان  يلقيها  التي  الرباميل  انفجار  من  ناتجة  كانت  اإلصابات  كل  األخرية  الفرتة  خالل  همجي،  بشكل  تحررت  التي  املدن  يقصف 

املروحي أو من القصف الصاروخي للطريان الحريب, أغلب اإلصابات هي إصابات األطراف يتلوها إصابات الصدر والرأس وهي األخطر، 

تواجهنا صعوبة كبرية يف حالة إصابات الرأس, وذلك ألنها تحتاج إىل تصوير وطبقي محوري, ويف مدينة رساقب كلها يوجد جهاز طبقي 

محوري واحد يعمل فقط عىل الكهرباء النظامية, وال يعمل عىل املولدة، والحكومة السورية تقطع الكهرباء لساعات طويلة وأحيانا 

أليام متواصلة, وغالبا ماتؤدي اإلصابة يف الرأس إىل الوفاة, وكذلك الحال بالنسبة إىل اإلصابة يف الصدر.

أما اإلصابات الوعائية, فكثري منها نعالجها داخل رساقب, ولدينا طبيب واحد فقط أخصايئ جراحة أوعية, وغري متواجد بشكل دائم 

بسبب التزاماته وتنقله من منطقة ألخرى بسبب قلة األطباء.

أعداد املبتورة أطرافهم يف األشهر األخرية  زيادة  البرت; حيث الحظنا  تعالج بشكل طبيعي, حتى  العظمية كثرية, وكلها  اإلصابات 

بسبب القصف وقوة االنفجارات, كام أن نسبة األطفال والنساء تقدر بنحو  ٪٥٠ من مجموع املصابني".

لحقوق  السورية  الشبكة  مع  تحدث  لشبكة"أورينت",  تابع  ميداين  مشفى  يف  ويعمل  إدلب,  مدينة  أطباء  أحد  هو  أحمد  الطبيب 

اإلنسان عن أوضاع املشفى وظروف إسعاف الجرحى:

"تعترب إمكانيات املشفى جيدة بالنسبة لباقي املناطق, وتقدم عمال مستمرا بالنسبة لإلصابات التي تستقبلها يومياً, ولكن هناك 

بعض الثغرات والنواقص امللحة, وخاصة يف الحاالت املعقدة التي تحتاج إىل مراكز اختصاصية، كام أننا نعاين يف املشفى من نقص 

الكوادر الطبية, ومن ضعف التنسيق مع بقية النقاط الطبية ومن صعوبة التواصل الجغرايف.

أن عدد اإلصابات تتفاوت بحسب شدة القصف وحدة االشتباكات, وتقدر مبعدل وسطي إىل ٢٥٠ إصابة شهريا تصل املشفى.

إصابات القصف بالطريان هي أكرث ما يشكل تحدياً للفريق الطبي; حيث نتلقى عددا كبريا من اإلصابات دفعة واحدة, ونحن ال منتلك 

سوى سبعة أطباء.

شاهدت الكثري من املصابني الذين تعرضوا لعاهات دامئة, فمنهم من فقد عينه أو أحد أطرافه أو كليته أو أصيب بشلل عصب جزيئ 

أو كيل أو توقف يف حركة مفصل"



١٥

األستاذ "ماهر الجاموس" ناشط طبي يف محافظة درعا تواصلت معه الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

"نستطيع القول أن الوضع الطبي يف درعا يسء لألسف; حيث إن معظم املشايف امليدانية, والبالغ عددها حاليا ٨ مشاف, غري قادرة 

الالزمة  الطبية  املعدات  ونقص  الطبي  الكادر  نقص   هي  نواجهها  التي  الصعوبات  أهم  الصعبة.  الحاالت  من  الكثري  معالجة  عىل 

لإلسعاف, وبالتايل العجز عن إجراء العمليات الجراحية.

له  تتعرض  الذي  الربميلية  بالقنابل  القصف  ناتجة عن  تردنا  التي  اإلصابات  للمدنيني, ومعظم  األيام معظم اإلصابات هي  خالل هذه 

املدينة, كام تصلنا إصابات من الثوار ناتجة عن االشتباكات مع نظام األسد, لكنها أقل بكثري.

يقصدون  الجرحى  فإن  ولذلك  األسد،  لقوات  عسكرية  ثكنات  إىل  تحويله  تم  فمعظمها  املدينة,  يف  الحكومية  للمشايف  وجود  ال 

املشايف امليدانية الواقعة يف مناطق خارج سيطرة نظام األسد".

تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع الناشط اإلعالمي "ابو غياس" من درعا, وأفاد الشبكة بروايته عن اإلصابة التي تعرض 

لها:

"خالل تغطيتي اإلعالمية ملعركة جرس حوران بني قوات النظام وكتائب الجيش الحر يف خربة غزالة, تعرضت ملضاد طريان عيار ٢٣, 

وكان ذلك يوم الخميس ١٤/آذار/ ٢٠١٣م, أدى ذلك لتهتك يف عضالت الفخذين, وإىل كرس عظم الفخذ األيرس, اإلصابة شملت ايضاً 

أذية االعصاب يف منطقة الفخذ وبرت يدي اليرسى. أسعفت إىل املشفى امليداين يف درعا, ولكن اإلمكانيات الطبية املتواجدة هناك 

مل تكن كافية للعالج فتم نقيل إىل األردن.

مازلت قيد العالج وال استطيع الوقوف وامليش بسبب الضعف الشديد يف عضالت الساقني".

العراقيل وصعوبة نقل  الطبي فيها سيئا, وذلك بسبب  الوضع  يبقى  لكن  األردنية  الحدود  الرغم من وقوع محافظة درعا عىل  عىل 

الجرحى إىل الحدود األردنية ومن ثم عبورهم الحدود وإيصالهم للمشايف, وهي عملية تحتاج إىل وقت وجهد طويل رمبا تودي بحياة 

املريض.

وبالرغم من قيام القوات الحكومية عىل نحو متعمد ومنهجي باحتالل املشايف وتحويلها إىل ثكنات عسكرية يف عدة محافظات سورية, 

الخاصة  مستشفياتها  أغلب  وتدمري  قصف  يف  املحافظات  بقية  مع  تتشابه  وهي  درعا،  محافظة  يف  أكرب  بكثافة  يظهر  ذلك  أن  إال 

وامليدانية.

بقية املحافظات; كون  اإلصابات مع  ألف جريح, وتتشابه حوادث ونوعية   ٩٢ يقّل عن  ال  الجرحى يف محافظة درعا مبا  أعداد  وتقدر 

األسلحة املستخدمة واملنهجية املتبعة من قبل القوات الحكومية واحدة.

الطبيب "ضياء" من مدينة معربة يف محافظة درعا, تحدث إىل الشبكة السورية لحقوق اإلنسان عن عدد من الحاالت التي عاينها خالل 

مامرسته الطبية:

الطبي  الوضع  لكم ثالث حوادث ميكن من خاللها معرفة  "الصعوبات والتحديات واإلصابات أصبحت مشهورة ومكررة, وسوف أذكر 

بشكل عام:

-يف شهر متوز من عام ٢٠١٣ عاينت حالة لطفلة تبلغ من العمر ٩ سنوات, إثر استهداف منزلهم  بقذيفة مدفعية تسببت يف مقتل 

والدها أمام عينيها وإصابتها بشدة يف الطرف العلوي األمين لديها (ضياع عظمي حوايل ٦ سم بعظمي الساعد األمين), تم تركيب جهاز 

تثبيت خارجي لها, ثم نزعه وإجراء تطعيم عظمي الحقاً, تحسن وضعها بشكل عام لكن ال تزال تعاين من  ضعف وظيفي بحركة الطرف, 

وتحتاج لعالج فيزيايئ, وهو أمر غري متوفر، لقد تحول أطفالنا إىل عاهات مستدمية وآالم التنتهي.

- يف بداية عام ٢٠١٤م عاينت حالة جريح إعالمي يبلغ من العمر ٢٧ عاما, تعرض لقذيفة دبابة أصابت منزله, أدت  إىل أذية شديدة يف 

الطرفني السفليني, اضطررنا إىل أن نجري له برتا فوق الركبة, وعندما بدأت حالته بالتحسن قمنا بإرساله إىل مشايف األردن الستكامل 

العالج ألنه غري متوفر لدينا, بالرغم من طول املسافة وخطر مضاعفة اإلصابة لكنه الحل الوحيد أمامنا.

- أحد املقاتلني ويبلغ من العمر ٢٨ عاما تعرض لإلصابة يف منتصف شهر يناير / ٢٠١٤م بطلق ناري بالبطن, قمنا بإجراء فتح بطن 

إسعايف ووجدت أذية جزئية يف الرشيان الحرقفي األصيل األمين مع أذية باألمعاء الدقيقة, مع أذية جزئية باالعصاب الحوضية, تم 

بالطرف  من خزل (ضعف)  يعاين  ولكنه ظل  الصحي  األمعاء, تحسن وضعه  برت ومفاغرة ألذية  إجراء  الرشيانية, ومع  األذية  إصالح 

السفيل األمين بسبب األذية العصبية السابقة الذكر, قمنا بوضعه عىل العالج الفيزيايئ وحالته يف تحسن مطرد".

محافظة درعا
محافظة درعامحافظة درعامحافظة درعا



١٦

اإلصابات  أبرز حاالت  أهايل درعا, وهي من  السيدة "س.ع" من 

يف  باستعراضها  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  قامت  التي 

محافظة درعا; فقد أصيبت يف بطنها وهي حامل:

"يف يوم ٢٣/أيلول/٢٠١٣م كنت يف منزيل وأنا حامل يف األسبوع ٣٢ 

القصف  جراء  بشظية  أصبت  فجأة  الثامن،  الشهر  نهاية  يف  أي 

من  بطني  الشظية  اخرتقت  حيث  ميغ,  طائرة  عرب  الصاروخي 

الخاطرة اليمنى إىل اليرسى, أدى ذلك إىل إيذاء أحشاء البطن 

مرورا بالرحم, وأصابت الشظية رأس الجنني داخل الرحم بجرح 

طولة ٧ سم, نقلت إىل املشفى امليداين وتم استخراج الجنني 

األطباء  أخربين  الالزمة,  اإلسعافات  وأجريت  قيرصية  بعملية 

بوجود متزق يف األمعاء وإصابة يف الحالب, تم إرسال الطفل إىل 

املشفى وقد خرس نصف دمه وتم خياطة الجرح وإصالح كرس 

أصبت  فقد  أنا  أما  للطفل,  أحمر  دم  كريات  نقل  وتم  الجمجمة 

زرع  عملية  يل  وأجريت  األحشاء,  يف  وإصابة  الحوض  يف  بكرس 

الحالب يف املشفى امليداين"

الناشط اإلعالمي"محمد الرشع"روى للشبكة السورية لحقوق اإلنسان تفاصيل إصابته:

"تعرضت لإلصابة بتاريخ ١٤/آذار/٢٠١٣م عندما كنت أغطي أحد االشتباكات يف خربة غزالة, وهي معركة جرس حوران, أصبت بطلق 

ناري مضاد طريان عيار ٢٣ متفجر, أصاب يدي اليرسى والفخذين, تم برت يدي اليرسى, وكرس بالفخذين, إضافة إىل نقص يف النسيج 

العضيل, وحاليا أخضغ لعمليات لرتميم الفخذين, وبلغ عدد العمليات التي خضغت لها  ٣٦ عملية وأنا مازلت يف الرابعة والعرشين 

اللحظة ال  الهالل األحمر، حتى هذه  أو مساعدة من أي جهة, فلجأت إىل منظمة أطباء بال حدود يف  من عمري، ال يوجد أي دعم 

استطيع الوقوف عىل قدمي بسبب ضعف العضالت وقطع األعصاب".

دمرت القوات الحكومية أغلب مشايف محافظة حامة, ومل يتبق سوى املشفى الوطني التابع للحكومة السورية، وبعض املشايف 

والعيادات الخاصة داخل املدينة، أما يف ريف حامة فهناك مشفى السقيلبية وبعض املشايف امليدانية التي أسستها بعض الجهات 

اإلغاثية السورية والتزيد عن ٦ مشاٍف فقط.

للحكومة  املوالني  املصابني  إىل  للحكومة,  التابعة  املشايف  جميع  يف  الحال  هي  كام  الحكومي,  حامة  مشفى  يف  األولوية  تعطى 

السورية من قوات أمن وجيش وشبيحة، كام يستقبل املشفى حاالت إسعافية لبعض املعتقلني الذين ترغب السلطات الحاكمة يف 

اإلبقاء عىل حياتهم من أجل نزع اعرتافات معينة; حيث تتم املعالجة ويعود مرة أخرى إىل مراكز االحتجاز للتعذيب، كام يستقبل 

بشكل أقل مرىض مدنيني ويتم التحقيق معهم وقد تقوم قوات أمن املشفى باعتقال البعض منهم, ولهذا يتخوف األهايل من إرسال 

أقربائهم إىل املشايف الحكومية.

تقدر الشبكة السورية لحقوق اإلنسان أعداد الجرحى يف محافظة حامة مبا ال يقّل عن ٧٨ ألف شخص، كام أن معظم الجرحى داخل 

مدينة حامة تكون إصاباتهم بسبب العبوات الناسفة, وبدرجة أقل إطالق الرصاص املبارش, يف حني أن أغلب إصابات الجرحى يف ريف 

مدينة حامة بسبب القصف الجوي والصاروخي واملدفعي البعيد.

صورة للوليد الذي تعرض لإلصابة

محافظة ح�ة
محافظة حماةمحافظة حماةمحافظة حماة



١٧

بإيصال  الحكومي بحامة, ويقوم عىل نحو دوري  الدكتور"عدنان"عضو الشبكة السورية لحقوق اإلنسان, وهو يعمل داخل املشفى 

األخبار عن كيفية تعامل السلطات الحكومية مع الجرحى داخل املشفى الحكومي والتي نورد منها عىل سبيل املثال:

"يف أحد األيام قامت إدارة املشفى باستدعايئ لقسم اإلسعاف إلجراء إسعاف ملعتقل مصاب يف الناحية الوجهية، لقد قام عنارص 

بعد  تبني  اإلصابة املطلوب فحصها,  بالكشف عن مكان  وقاموا فقط  الفحص,  بواسطة حبال شد إىل رسير  بربط املريض  األمن 

الفحوصات أن لدى املريض كسورا وجهية متعددة ناتجة عن الرضب املربح, وعندما قمت بفحص الحفرة الفموية تبني وجود دم 

متخرث ملا ال يقّل عن ٣ أيام مع حرمان املريض من السوائل بنفس املدة. يف أثناء قيامي بفحص املريض كان عنرص األمن املرافق 

له يقوم بتعذيب املريض بالرضب وإشعال النار بواسطة قداحة وحرق بعض أجزاء من جلد وشعر جسده أمام عيني.

شهدت بنفيس أحداثا ضخمة من الناحية اإلسعافية وهي:

تحدثت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع الدكتور أحمد من محافظة حامة, والذي تكلم عن أوضاع الجرحى وأوضاع املشايف يف 

املدينة:

"أنا أعمل يف إحدى مشايف ريف حامة الغريب  واتنقل بني املشايف األربعة املتبقية يف ريف حامة الغريب بعد أن دمر القصف الجوي 

واملدفعي لقوات النظام جميع املشايف األخرى، نقدر أعداد املصابني التي ترد إىل هذه املشايف شهريا مبا ال يقّل عن ١٥٠٠ مصاب 

الكيل،  بينهم ٣٠٠ مصاب يخضعون لعمليات جراحية كبرية، كام أن نسبة إصابات إلعاقة ترتاوح مابني ٤٪ إىل ٨٪ من املجموع  من 

ونسبة النساء واألطفال ـتزيد عن ٧٥٪ من مجموع املصابني.

مؤخرا, فإن أكرث اإلصابات التي تصلنا هي بسبب شظايا القنابل الربميلية, والتي تسبب تشظيا هائال وبرتا لألطراف, إضافة إىل حاالت 

النزيف الهضمي والصدري التي تسببها.

أغلب الحاالت تتلقى عالجاً جيدا عىل اعتبار أن املشفى اختصايص إىل حد ما, ولكن يف حاالت اإلصابات العصبية املعقدة فإننا نبذل كل 

جهد ممكن ثم نحاول نقل املصاب إىل مشاف اختصاصية عىل الحدود الرتكية.

ونتيجة للدمار الحاصل باملشايف الخاصة, فقد وقع عىل كاهلنا إجراء بعض العمليات الباردة كالقيرصية والفتوق واستئصال  املرارة 

والخراجات, حيث نجري شهريا قرابة الـ ٢٠ عملية من هذا النوع".

أنور أحد شباب مدينة حامة, تعرض إلصابة بشهر ترشين األول/ ٢٠١٣م, تواصلت معه الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

"تعرضت إلصابة برصاص القناص التابع  لحاجز اتحاد العامل , وتم إسعايف إىل أحد املشايف الخاصة ألننا ال نتجرأ عىل الذهاب إىل 

املشفى الحكومي, تم إجراء بعض اإلسعافات األولية, ومن ثم نقلت إىل تركيا إلمتام العالج يف أحد املراكز االختصاصية بالتعاون مع 

مشفى الريحانية, الرصاصة التي أصبت بها أصابت النخاع الشويك مام أدى إلصابتي بالشلل السفيل،خضعت لعالج فيزيايئ عدة أشهر 

ثم رجعت إىل منزيل, ومازلت أقوم بالعالج حتى اآلن, لقد دمروا مستقلبي".

الدكتور ثائر أحد أطباء ريف حامة الشاميل, تواصلت معه الشبكة السورية لحقوق اإلنسان وأطلعنا عىل أوضاع املناطق هناك:

"يف ريف حامة الشاميل لدينا مشفيان, ولكنهام ال تعمالن بطاقة إنتاجية بسبب النقص الحاد يف املواد الطبية. يصل إلينا كل شهر 

ما يقارب ألف جريح, من بينهم ١٥٠ جريحا بحاجة إىل عمل جراحي, وأبرز املشكالت التي تواجهنا نحن األطباء يف معالجة الجرحى هي 

إىل  الجرحى  إلرسال  غالبا  يدفعنا  مام  العصبية,  بالجراحة  متخصص  قسم  وجود  وعدم  محوري,  طبقي  حهاز  وجود  وجود  عدم 

املستشفيات خارج الحدود, وهذا يؤدي غاليا إىل فقدان حياتهم.

بعد  وخاصة   ,٪٨٠ والنساء  األطفال  إصابة  نسبة  تبلغ  بينام  غالبا,  إعاقة  إىل  تؤدي  و١٠٪  باألطراف,  إصابات  هي  اإلصابات  من   ٪٦٠-٧٠

استخدام نظام األسد للقنابل الربميلية التي تتسبب يف عدد كبري جدا من املصابني، كام أن قلة الكادر الطبي تدفع بعض األطباء 

للعمل ٢٠ ساعة متواصلة لتغطية أغلب الحاالت.

إضافة إلصابات القنابل الربميلية والقصف املدفعي والصاروخي هناك إصابات القنابل العنقودية التي تعرضت لهاعدة مناطق يف ريف 

حامة, وقد وردتنا عدة إصابات إثر القنابل العقنودية, والخطر األكرب هي املخلفات التي مل تنفجر بعد وال نستطيع تحديد أمكنتها, 

لقد أصبح األهايل يعيشون يف رعب حقيقي".

األوىل:حادثة تفجري معامل الدفاع ٢٦/شباط/٢٠١٣: بلغ عدد 

إىل  باإلضافة  املدنيني,  من  معظمهم  شخصا   ٩٦ الضحايا  

إصابة  أي  أشاهد  متفرقة,مل  بإصابات  جريح  ـ١٠٠  مايقارب 

ألطفال أو نساء.

الثانية: انفجار املكننة الزراعية ٢٠/ترشين األول/٢٠١٣:وصل 

إىل املشفى ٤١ مصابا دفعة واحدة, كان ربعهم من النساء 

واألطفال. أما عدد املصابني الكيل فقد بلغ ١٥٠ جريحا لكن 

ما وصل للمشفى الحكومي كان فقط ٤١ حالة.



١٨

التختلف األوضاع كثريا يف محافظة دير الزور عام ذكر سابقا, فهي تتعرض ألنواع الهجامت الجوية واملدفعية نفسها، وإن كانت أغلب 

اإلصابات هي إصابات ناجمة عن القصف املدفعي ألنه األشد كثافة يف هذه املحافظة.

 تقدر أعداد األشخاص الذين أصيبوا يف محافظة دير الزور منذ بداية الثورة يف سورية مبا ال يقّل عن ٨٥ ألف شخص مابني إصابة 

خفيفة أو متوسطة وحتى درجة اإلعاقة، وبحسب عمليات املسح االستقصايئ مع الخرباء من أطباء ومسعفني فإن نسبة الوفيات 

لالشخاص املتأثرين بجراحهم تبلغ ١٠٪ من مجموع اإلصابات، بينام تصل نسبة اإلعاقة إىل ١٥٪ وتتنوع بني برت جزيئ أو كيل أو شلل.

الطبيب "عبد املالك الفناد", املتواجد حاليا داخل مدينة دير الزور, تحدث للشبكة السورية لحقوق اإلنسان حول أبرز اإلصابات يف 

املدينة:

"نواجه صعوبة مع اإلصابات البليغة التي تكون بسبب الشظايا التي تؤدي إىل انقطاع يف األوعية (الرشايني واألوردة ), هناك بعض 

البعيد  املدفعي  القصف  بسبب  تكون  لدينا  اإلصابات  أغلب  بأيام،  اإلصابة  بعد  إال  تظهر   ال  والتي  إعاقة  إىل  تؤدي  التي  اإلصابات 

والعشوايئ من قبل قوات بشار األسد، نعاين بشكل رئييس من قلة الكوادر الطبية واملشايف التي تعترب قليلة جدا يف محافظة دير 

الزور وقد قصف النظام أغلبها، كمعدل وسطي يومي لإلصابات يف مدينة دير الزور وحدها هناك قرابة ١٢ شخصا, نصفهم من النساء 

واألطفال".

(mohasanhospitl ) ميكن التواصل مع الطبيب عبد املالك عرب حساب السكايب الخاص به

محافظة دير الزور
محافظة دير الزورمحافظة دير الزورمحافظة دير الزور



١٩

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تحدثت إىل الطبيب "ك.و", الذي يعمل يف مشفى ميداين داخل منطقة "موحسن", أفاد الشبكة 

بروايته عن أوضاع الجرحى الذين يصلون إىل ملشفى, كام ذكر بعض النامذج:

"يتلقى املشفى بشكل شبه يومي عرشات اإلصابات نتيجة القصف املدفعي والجوي وراجامت الصواريخ ، كل ذلك يف ظل إمكانيات 

طبية محدودة جدا.

من الحاالت التي ال أستطيع نسيانها مدى الحياة, هي إصابة ألحد األشخاص يف املدينة، اخرتقت رصاصة القناص جمجمته  من الجهة 

تنبيب مبارشة, وكان من املفروض أن يوضع عىل منفسة, ولكن  له عملية  بالدماغ, أجرينا  اليمنى واستقرت  بدخول حوايل ٣سم 

لألسف الشديد ال املشفى والحتى منطقة "موحسن" تحتوي عىل منفسة، واضطررنا إىل نقله إىل مشفى آخر يف منطقة أخرى, 

ولكن املنفسة مل تكن مجهزة باملعدات والتجهيزات الالزمة مام أدى إىل موته  بعد يومني. بهذا النموذج يتلخص الوضع الطبي يف 

منطقة"موحسن".

حالة أخرى ملوت شاب بسبب نقص املعدات واألدوية، فقد تعرض أحد سكان املدينة إلصابة بشظية يف البطن، وتم نقله للمشفى 

املتوفرة  للصادات  يستجيب  وال  يوم,  بعد  يوما  تسوء  أصبحت  حالته  فإن  ذلك  من  الرغم  وعىل  جراحيا,  عمال  له  وأجريت 

كالسفرتياكسون واالمبيسللني, والسبب يف ذلك أن حالته تتطلب وجود صادات أقوى كالفإنكومايسني والتينام, وهي  غري متوفرة 

لدينا, واستمرت حالته الصحية يف التدهور أمام أعيننا حتى مات بعد سبعة أيام من إصابته، كم بقي يتأمل حتى املوت ، هذا هو حال 

الجرحى يف بلدنا"

يعترب الوضع الطبي داخل مدينة دمشق أفضل نسبيا مقارنة مع بقية املحافظات, وبشكل خاص يف املناطق الخاضعة لسيطرة 

القوات الحكومية; حيث مل تقصف املشايف واملستوصفات، ويتساقط الجرحى بشكل رئييس يف األحياء التي تقوم القوات الحكومية 

بقصفها وتدمريها بالقنابل الربميلية والصواريخ الحربية واملدفعية (املتمركزة فوق جبل قاسيون) وقذائف الهاون, مثل حي القابون 

وحي برزة وحي جوبر بالإلضافة إىل أحياء دمشق الجنوبية، كام أن هذه األحياء محارصة من قبل حواجز تابعة للقوات الحكومية ومينع 

إدخال الدواء والغذاء.

كام أننا وثقنا سقوط حاالت عديدة من الجرحى بسبب القصف العشوايئ من قبل بعض فصائل املعارضة بقذائف الهاون عىل أحياء 

داخل مدينة دمشق.

تقدر الشبكة السورية لحقوق اإلنسان أعداد الذين أصيبوا بجراح يف محافظة دمشق بقرابة ال٤٤ ألف شخص .

محافظة دمشق
محافظة دمشقمحافظة دمشقمحافظة دمشق
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تواصلت الشبكة السورية لحقوق األنسان مع عدة أطباء  ومشاٍف يف جنوب العاصمة دمشق, من بينهم الطبيب ( ع ) الذي أخربنا 

بروايته:

"نستقبل يف املشفى الذي أعمل فيه يومياً عرشات اإلصابات من مختلف مناطق جنوب دمشق (أحياء  القدم -عسايل - حجر اسود - 

توقف  إثر  والثوار  النظام  الهدنة املوقعة بني  اتفاقية  بعد  الجرحى  انخفض عدد  بيت سحم), ولقد   - ببيال   - يلدا  و   الريموك  مخيم 

عمليات القصف الجوي واملدفعي، وكان يصل املعدل الشهري للجرحى إىل أكرث من ٢٤٠٠ جريح.

الخانق  الحصار  و  منها  نعاين  التي  املحدودة  االمكانيات  ظل  يف  للجريح  مساعدة  أي  تقديم  عن  عاجزين  االحيان  من  كثري  يف  نقف 

املفروض عىل املنطقة من قبل النظام السوري.  بتاريخ ٢٠ / اذار/٢٠١٤م  عاينت حالة مصاب عمره ٢٣ سنة  أصيب بشظايا صاروخ, 

أدت االصابة إىل كرس كامل يف رأس الفخذ مع العنق دون إصابة رشيانية ، تم تركيب سيخ متديد هيكيل ملدة شهر كامل ، املريض 

بحاجة اىل راس مورو املفقود لدينا هذه أحدى األمثلة العديدة عن حاالت النقص الصارخ لدينا.

الطرفني  وعضالت  جلد  يف  تهتك  اىل  أدت  هاون  قذيفة  بشظايا  أصيب  عاماً,   ١٩ عمره  لشاب  اصابة  عاينت    ٢٠١٤ /نيسان/   ١٢ بتاريخ 

السفليني مع ضياع مادي يف عظم الظنبوب األمين وعظمي الظنبوب والشظية األيرس والفخذ األيرس وإصابة يف الرشيان الظنبويب 

األمين والحزمة الوعائية العصبية الفخذية اليرسى، أدى هذا إىل برت يف الطرف األمين تحت مستوى الحدبة الظنبوبية بـ ٥سم, وبرت 

الطرف األيرس يف مستوى الثلث السفيل للفخذ, تم إنعاش املصاب وتخرج عىل األدوية الالزمة بعد ٥ أيام, وهو بحاجة إىل أطراف 

صناعية وغري متوفرة حاليا يف املنطقة.

يف منتصف شهر نيسان / ٢٠١٤ وصل اىل املشفى لدينا أحد املصابني, ويدعى "أحمد" من بلدة بيت سحم, أصيب بطلق ناري يف 

املناسبة  الصادات  عىل  التايل  اليوم  يف  وخرج  خلفية  جبرية  وضع  تم  الظنبوب,  عظم  منتصف  يف  كرس  إىل  أدت  اليرسى  الساق 

واملسكنات،ثم راجع املريض بعدة عدة أيام لرتكيب صفيحة معدنية يف عظم الظنبوب.

حسن هو أحد املصابني الذين وصلوا إىل املشفى  بتاريخ ١٨ / نيسان ٢٠١٤م من مخيم الريموك, حيث تعرض لإلصابة بشظايا قذيفة 

هاون أدت إىل استئصال جزء من اللفائفي واستئصال الطحال والكلية اليرسى, متت املعالجة املطلوبة, وتخرج املريض بعد ٥ أيام 

عىل أن ياخذ اللقاحات الالزمة بسبب استئصال الطحال ولكنها غري متوفرة حاليا بسبب الحصار املفروض عىل املنطقة". 

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تحدثت مع الطبيب ( ت.ج) من مدينة دمشق, والذي أفاد عن أوضاع الجرحى يف العاصمة السورية:

"يصلنا مبعدل وسطي يوميا يف املشفى التي أعمل بها ما ال يقّل عن ٢٥ جريحا ، أغلبهم من أحياء دمشق الجنوبية, عدد كبري من 

هذه اإلصابات برصاص قناص, ٢٠٪ من اإلصابات هم نساء وأطفال. وبعد توقيع الهدنة مع نظام األسد أنخفض العدد الوسطي اليومي  

للجرحى إىل ٥ جرحى.

لقد فقدنا العديد من الجرحى نتيجة انعدام  الصادات الحيوية واألدوية الفعالة وأدوية التخدير, إضافة إىل نقص كواشف تحليل الدم 

التي تساعدنا عىل معرفة زمرة دم املصاب, والسبب الرئييس يف ذلك هو منع حواجز الشبيحة وقوات األمن إدخال أي مادة طبية. 

وكنموذج واحد عىل هذا املوضوع, أذكر أنه يف شهر ديسمرب / ٢٠١٣م أصيب أب وابنه بطلقات نارية أثناء نزوحهم من بلدة "حجرية", 

يف حالة األب أدى ذلك إىل إصابة الرشيان الفخذي األصيل وإىل كرس متبدل يف عظم الفخذ, استطعنا السيطرة عىل النزيف بشكل 

مبديئ، ولكن كمية الدم التي نزفها  خالل فرتة الوصول إىل املشفى من ناحية, وبسبب عدم تواجد كواشف تحليل الدم ملعرفة زمرته 

ثم تعويض الدم النازف, كل ذلك تسبب يف استحالة السيطرة عىل اإلصابة, ومات بني أيدينا, مازلت أذكر تلك الحادثة وكاين أشاهدها 

اآلن. أما الطفل فكانت إصابته يف الفخذ ومشط القدم, وقد قمنا  برتكيب جهاز مثبت خارجي وبعد أسبوع تطور لديه أنتأن يف العظم 

وهذا اضطرنا إىل إجراء عملية برت فوق الركبة.

يف نهاية شهر آذار املايض عاينت إصابة المرأة تعرضت لطلق ناري يف أحد أحياء دمشق الجنوبية, وقد أصيبت يف الحفرة الحرقفية 

للرشيان  بإجراء وصل  الحالة  السيطرة عىل  األمعاء, استطعنا  الفخذي األصيل وجزء من  الرشيان  إصابة  اليمنى, وهذا تسبب يف 

واستئصال جزء من القولون.

بتاريخ ١١ / ديسمرب / ٢٠١٤م عاينت إصابة ألحد عنارص الجيش الحر  يف مخيم الريموك, حيث تعرض لرصاصة يف الرأس أدت  إىل كرس 

يف الجمجمة وخروج املادة الدماغية, قمنا برتكيب مفجر يف الرأس ثم أحلناه إىل قسم العناية املركزة ملدة ١٥ يوما, بدأت حالته 

تتحسن تدريجياً ولكنه فقد القدرة عىل النطق".



٢١

مامييز محافظة الالذقية هو قربها من الحدود الرتكية; حيث يتم نقل الجراح الخطرية إىل هناك، حيث تفتح الحدود الرتكية بشكل 

دائم للجرحى وهذا خفف حمال ثقيال عن أهايل ريف الالذقية الشاميل.

الدكتور"باسل"متواجد يف ريف الالذقية تحدث إىل الشبكة السورية لحقوق اإلنسان عن أوضاع الجرحى:

"أكرث ما نعاين منه يف مشايف الساحل هو نقص األطباء األخصائيني; فال يتوفر أطباء أطفال أو جراحة أوعية أو أطباء نسائية، كام أننا 

نعاين من نقص يف الكادر التمرييض املحرتف; فأغلب املمرضني هم خريجو معاهد متريض ولكن مل ميارسوا العمل اإلسعايف 

قبال, إضافة إىل نقص األدوية التي تستخدم بشكل يومي يف العيادات, كالصادات الحيوية واملسكنات وأدوية العيادة النسائية.

يختلف عدد الجرحى الذي تستقبله املشايف; ففي أيام القصف غري الكثيف نقوم بإجراء ما يقارب ١٠٠ عملية جراحية شهرياً, إضافة إىل 

أكرث من ٣٨٠ حالة عالج لجراح خفيفة. أما يف حالة القصف العنيف واشتداد املعارك بني الجيش الحر وجيش األسد, فريتفع عدد 

الجرحى من املدنيني ومن املقاتلني أيضا, فعىل سبيل املثال يف املعركة التي أطلق عليها "أم املؤمنني عائشة" يف شهر آب/٢٠١٣

م, والتي استمرت قرابة ١٨ يوماً استقبل املشفى لدينا ما ال يقّل عن ٨٠٠ مصاب.

معظم اإلصابات ناتجة عن القصف الجوي الذي نتعرض له يومياً, إضافة إىل القصف املدفعي, حاالت إصابات الرأس غالبا ما تُحّول إىل 

املشايف الرتكية  ألنه ال قدرة لدينا عىل عالجها.

أصيب أكرث من ٣٠ ألف شخص يف ريف الالذقية منذ بداية الثورة وحتى اللحظة, بشكل شبه يومي يسقط جرحى، نسبة إصابة األطفال 

والنساء تبلغ ٣٠٪ من العدد الكيل, أما نسبة اإلصابات لدينا, والتي تسببت بإعاقات دامئة, فقد بلغت ٥٪".

أثناء االشتباكات, وأخرب الشبكة   إبراهيم" هو أحد املقاتلني املعارضني لنظام بشار األسد يف ريف الالذقية، تعرض لإلصابة   "أبو 

السورية لحقوق اإلنسان بروايته:

الرابع من عام ٢٠١٣م, حيث تعرضت لقذيفة هاون  "تعرضت لإلصابة ثالث مرات, آخرها كان يف معركة "برج السوالس" يف الشهر 

أصابت ساقي اليمنى وكانت مهددة بالبرت, وقد أجرى األطباء يل ثالث عمليات آخرها يف تركيا التي تسهل دخول املرىض والجرحى 

بشكل كبري".

يتجاوز عدد الذين أصيبوا بجراح يف نحافظة الالذقية ال ٣٤ ألف شخص .

عندما كانت محافظة الرقة خاضعة لسيطرة القوات الحكومية مل تكن تتعرض لعمليات قصف, وكان أغلب الجرحى بسبب عمليات 

القنص أو إطالق الرصاص عىل املظاهرات, ولكن ومنذ شهر آذار/٢٠١٣م عانت وعىل نحو شبه يومي من عمليات قصف وحيش وصلت 

إىل حد استخدام صواريخ السكود, مام تسبب يف سقوط عرشات اآلالف من الجرحى، استخدم األهايل واملعارضة املشفى الوطني 

داخل املدينة, ولكن القوات الحكومية قامت بقصف املشفى عدة مرات كان آخرها بتاريخ ١١/شباط/٢٠١٤م, كام وثق ذلك فريق إعداد 

التقارير يف الشبكة السورية لحقوق اإلنسان.

استمرت معاناة املحافظة بشكل كبري; فإضافة إىل قصف القوات الحكومية, وقعت املحافظة تحت سيطرة تنظيم دولة العراق 

والشام, والذي مارس بدوره العديد من االنتهاكات بحق الجرحى كام سوف يرد يف فقرة الحقة.

الناشط اإلعالمي"طارق الشامي"املتواجد يف ريف الالذقية تحدث للشبكة السورية لحقوق اإلنسان عن إصابته التي تعرض لها أثناء 

قيامه بتصوير ألحد املعارك بني قوات الحكومة السورية واملعارضة املسلحة:

"بينام كنت أقوم بالتغطية الصحفية ملعركة "أم املؤمنني عائشة", أصبت بقذيفة هاون أطلقت من قبل جيش النظام السوري, 

وتسببت يف كرس عظم الرتقوة والعضد وفقدان مفصل الكتف األيرس, تم إسعايف إىل مشفى ميداين يف منطقة "دورين", وبسبب 

ضعف اإلمكانات وعدم توافر األجهزة الطبية للعالج يف مشفى واحد, اضطررت للتنقل بني ٤ مشاف ميدانية أخرى, وأخريا قام األطباء 

برتكيب مفصل اصطناعي لكتفي, ومازلت قيد العالج حتى اآلن".

محافظة الالذقية
محافظة الالذقيةمحافظة الالذقيةمحافظة الالذقية

محافظة الرقة
محافظة الرقةمحافظة الرقةمحافظة الرقة
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تحدثت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع املسعف "حسن النواف" وأفادنا بشهادته التالية: 

"قبل تحرير مدينة الرقة من سيطرة نظام األسد, كنا نسعف الجرحى إىل بعض عيادات األطباء املؤيدين للثورة بشكل رسي, وكانت 

اإلصابات عبارة عن رصاص قناصني أو إطالق نار عىل املتظاهرين من قبل عنارص األمن. 

 بعد تحرير املدينة انتقم النظام من املحافظة عرب القصف الكثيف, ولقد استخدمنا مشفى الرقة الحكومي, كان يرد إىل املشفى 

يوميا ما ال يقّل عن ١٥ جريحا كمعدل وسطي, سبعة أو مثانية منهم نساء وأطفال, أي أنهم أكرث من نصف الجرحى. مل تسمح لنا 

اإلمكانيات الطبية مبعالجة اإلصابات عىل أكمل وجه, وتسبب ذلك  ببرت أطراف لعدد كبري من املصابني. بعد أشهر من القصف 

الكثيف خفت وترية القصف فيام يبدو أن القوات الحكومية انشغلت يف جبهات أخرى وهذا تسبب يف انخفاض أعداد املصابني إىل ٥ 

إصابات يف اليوم الواحد.

يف بداية عام ٢٠١٤م شهدت املحافظة اشتباكات واسعة بني فصائل تابعة للمعارضة وتنظيم دولة العراق والشام, وهذا تسبب يف 

فصائل  من  هم  املصابني  من  األكرب  والنسبة  ناري,  طلق  بسبب  إصاباتهم  أغلب  كانت  والذين  الحرجى,  أعداد  يف  االرتفاع  عودة 

املعارضة,  وقد عولج معظمهم يف املشفى الوطني.

بالنسبة للكوادر الطبية كانت إىل حد ما كافية, لكننا بدأنا يف الفرتة األخرية بعد سيطرة داعش نعاين من شح  املواد واملستهلكات 

الطبية".

تقدر أعداد األشخاص الذين أصيبوا بجرحا يف محافظة الرقة مبااليقل عن ١٤ ألف شخص .

الدكتور "جواد" مقيم يف مدينة الحسكة, أخرب الشبكة السورية لحقوق اإلنسان عن أوضاع الجرحى يف املدينة:

"العناية الطبية يف املنطقة تعتمد بشكل رئييس عىل مشفيني ميدانيني مجهزين بأبسط املعدات الطبية, وقد عملت فيهام خالل 

الرتكية  السلطات  تركيا, ألن  إىل  الجرحى  بنقل  نقوم  ولذا  إجراؤها هنا,  الجراحية يستحيل  العمليات  السنوات املاضية, وكثري من 

تستقبل الجرحى بشكل مستمر.

معظم اإلصابات التي عالجتها كانت ناتجة عن القصف الجوي للنظام السوري بالقنابل الربميلية والصواريخ, وتبلغ نسبة املصابني من 

.ppk النساء واألطفال ٤٠ ٪، كام أن هناك الجرحى بسبب االشتباكات التي تدور مع حزب العامل الكردستاين

يف الحسكة هناك نوع خاص من اإلصابات املتكررة عىل نحو خاص, وهي إصابات الحروق الناتجة عن محرقة تكرير النفط يف املناطق 

الرشقية, وتبلغ نسبتهم ١٥٪ من مجموع املصابني وهي نسبة مرتفعة.

من أبرز الحاالت التي عالجتها كانت يف شهر كانون األول /٢٠١٢م خالل االشتباكات يف منطقة "رأس العني", حيث أصيبت امرأة  حامل 

لقلة املشايف يف محاظفة الحسكة اضطرت املرأة  القطنية, ونظرا  السابع برصاصة قناص متفجرة يف إحدى فقراتها  يف شهرها 

لقطع مسافة تتجاوز الـ ٤٠ كم, وكانت تنزف طيلة فرتة النقل, ولدى وصولها املشفى حاولت مع زماليئ إيقاف النزف ومل  نستطع 

استخراج الرصاصة بسبب موقعها الحساس، ومتكنا بعد جهد كبري من إنقاذ الجنني وأجرينا للمرأة اإلسعافت األولية املمكنة, ثم 

نقلناها إىل تركيا عرب منفذ راس العني، وهذا منوذج واحد فقط من حاالت متكررة يف الحسكة".

تحدثت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع الطبيب ( م.ق) من مدينة الحسكة:

"يتواجد يف املدينة اآلن مايزيد عن  ٦٥٠ جريحا, وترتواح إصابتهم بني الخفيفة والشديدة, سجلنا أكرث من ٥٠ حالة لجرحى فقدوا 

حياتهم بسبب عدم متكننا من إسعافهم بسبب املسافة الطويلة التي يجب أن ينتقلوها بعد اإلصابة حتى يصلوا إىل أورفه الرتكية.

دوما هناك حاالت ال تنىس, ومن أبرزها أنني يف يوم ٢٧ حزيران / ٢٠١٣م عاينت طفال يبلغ من العمر ١٥ عاماً, تعرض لرصاص يف منطقته 

التناسليه  فأصيبت املثانة والخصيتان, ومل نستطع  أن نوقف النزف, وفقد الطفل الحس الجنيس والوظيفة الجنسية متاماً، لقد 

تفطر قلبي حزنا, كنت أراه يتأمل أمامي وال أمتكن من تقديم أي شيئ".

تقدر أعداد األشخاص الذين أصيبوا بجرحا يف محافظة الرقة مبااليقل عن ١١ ألف شخص .

محافظة الحسكة
محافظة الحسكةمحافظة الحسكةمحافظة الحسكة
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أما بقية املحافظات فقد عانت من عمليات قصف ولكن بنسبة أقل بكثري فمنطقة بانياس يف محافظة طرطوس شهدت عمليات 

قصف خلفت أعدادا من الجرحى ، أما بقية املناطق يف محافظة طرطوس فتعترب مناطق آمنة .

محافظة القنيطرة شهدت بعض عمليات القصف تسببت يف سقوط أعداد من الجرحى وبشكل أقل محافظة السويداء .

وتقدر أعداد الجرحى يف هذه املحافظات بقرابة ال ٨ آالف جريح .

الجرحى في تركيا:
فتحت الحكومة الرتكية أبوابها للجرحى القادمني من سورية, 

وقدمت لهم الكثري من الرعاية الصحية, وهذا خفف عبئا كبريا 

الشبكة  يقدر فريق  عن املناطق الشاملية يف سورية; حيث 

الذين  الجرحى  أعداد  تركيا  يف  اإلنسان  لحقوق  السورية 

وحلب  إدلب  محافظات  من   رئييس  بشكل  تركيا,  تستقبلهم 

مبا  الزور،  ودير  حامة  أقل  وبشكل  الالذقية  والحسكة  والرقة 

هؤالء  أغلب  وسطي،  كمعدل  شهريا  جريح   ٢٥٠٠ عن  اليقل 

املنظامت   ) اإليفاد  نفقة  عىل  مجانا  معالجتهم  تتم  الجرحى 

الجريح  نفقة  عىل  يتم  أن  املمكن  ومن   ( الرتكية  اإلنسانية 

الخاصة.

هو  الجرحى  يواجه  تحدي  أكرب  أن  الباحثني  فريق  لدى  تبني 

املحيطة  املخاطر  بسبب  املشايف  إىل  الوصول  صعوبة 

بعملية إسعافهم إىل االرايض الرتكية وخاصة من بعد النصف 

الثاين من عام ٢٠١١.

 
الدكتور "أيهم - ك" وهو طبيب يعمل يف املشايف الحكومية 

الرتكية أخرب الشبكة السورية لحقوق اإلنسان: 

للجرحى  العالج  تكاليف  كامل  بدفع  تتكفل  الرتكية  "الحكومة 

خطتها  ضمن  الحكومية  املشايف  يف  السوريني  واملرىض 

لدعم الشعب السوري."

"كامل ورد" ناشط إغايث من مدينة حامة ويعمل يف إسعاف 

لحقوق  السورية  الشبكة  أخرب  الرتكية  األرايض  إىل  الجرحى 

اإلنسان عن التحديات والصعوبات:

"كثري من الجرحى يتعرضون إلصابات خطرية ال ميكن معالجتها 

يف املشايف امليدانية فنضطر للمجازفة ونقلهم إىل املشايف 

الرتكية عرب الطرق الرتابية الوعرة ووسط مخأوف القاء القبض 

علينا من قبل نظام األسد واستمرت تلك الحال حتى سيطرة 

الثوار عىل املناطق الشاملية وعىل املعابر الحدودية"

السورية  الشبكة  أفاد  كِلّس,  مدينة  يف  إغايث  ناشط  "عامر" 

لحقوق اإلنسان بروايته فيام يخص أوضاع الجرحى يف املشايف 

الرتكية:

من   أكرث  الرتكية  للمشايف  السوريني  املراجعني  عدد  "يبلغ 

عمليات  يحتاجون  مرىض  أغلبهم  بينهم  شهرياً  شخص   ٢٣٠٠

هناك  أن  كام   ، خطرية  إصابات  مصابني  وبينهم  باردة  جراحية 

املصابني بأمراض مزمنة.

يف  والوطني  الجامعة  مشايف  إىل  تتوافد  الساخنة  الحاالت 

أنطاكيا واملشفى الوطني يف الريحانية ومشفى كيلس الوطني 

األمل  مشفى  تستقبل  أورفة,بينام  ومشفى  بكرخأن  ومشفى 

الخريية الحاالت البادرة.

من جهة أنطاكيا أكرث من  ٩٠٪ من املصابني هم من املدنني, 

من جهة كيلس وباب السالمة نسبة املصابني املدنيني تصل 

إىل ٧٠٪ ومعظم اإلصابات ناتجة عن القصف الجوي الصاروخي أو 

بالقنابل الربميلية, متوسط عدد الجرحى الشهري الذي يتوافد 

وتعترب  شهرياً  مصاب   ٢٧٠ حوايل  يبلغ  لوحدها  كيلس  عىل 

استشفاء  دور  وجود  إىل  إضافة  جداً  جيدة  املشايف  خدمات 

له  تقدم  حيث  املشفى  من  تخريجه  بعد  املصاب  لها  ينقل 

عينتاب  مدن  من  كل  يف  والنوم  والغذاء  التمريض  خدمات 

وكيلس وأورفة."

األطباء  من  مجموعة  مع  عامني  ملدة  عمل  "أنس"  الدكتور 

واملتطوعني السوريني عىل متابعة وخدمة الجرحى السوريني 

يف مقاطعة هاتاي الرتكية, وكان قد خرج من سورية بعد مالحقة 

القوات الحكومية له عىل خلفية عالج الجرحى وذلك يف أواخر عام 

٢٠١١ أخرب الشبكة السورية لحقوق اإلنسان :

"لقد وصل عدد الجرحى الذين تم استقبالهم يف املشايف الرتكية 

الحكومية يف مقاطعة هاتاي لوحدها كمعدل وسطي يومياً ما ال 

يقّل عن  ١٠٠ مصاب وذلك يف األيام التي يشن فيها النظام هجامته 

الرشسة بالطريان واملدفعية وكانت تصلنا إصابات متنوعة ، أما 

بعد  للجرحى  العالج  اكامل  هي  تواجهنا  التي  التحديات  أكرب 

املشايف  هذه  تتكفل  حيث  الحكومية  املشايف  من  خروجهم 

بالحاالت  (وهو ما يعرف  للجرحى مجاناً  العالج اإلسعايف  بتأمني 

أو  لألطراف  ترميم  عمليات  كإجراء  العالج  تتمة  أما  الساخنة), 

بالحاالت  يعرف  (مام  وغريها  للفك  تعويض  أو  للوجه  تجميل 

الباردة) فإننا نضطر إىل نقل املريض إىل املشايف الخاصة الرتكية 

وتأمني تكلفة العالج عرب جمعيات خريية أو متربعني سوريني 

لتغطية هذه التكلفة والتي تعترب باهظة الثمن".

قصف املشايف ونهب أغلب معداتها وقلة عدد الكوادر الطبية, دفع أعدادا هائلة من الجرحى, وبشكل خاص يف املناطق الحدودية, 

للسفر خارج البالد وتلقي العالج يف مشايف لبنان واألردن وتركيا ، وتتفاوت الرعاية الصحية املقدمة للجرحى بني بلد وآخر.

رابعا: أوضاع  الجرحى في دول الجوار
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الدكتور "يوسف بّكار" طبيب من حي بابا عمرو بحمص, خرج 

من سوريا يف منتصف عام ٢٠١٣م بعد مالحقة القوات الحكومية 

له عىل خلفية عالج الجرحى, وقد اكتشف أمره متأخرا, ويعمل 

حاليا يف مشفى األمل مبدينة الريحانية أقىص جنوب تركيا:

"يصل يومياً إىل املشايف الرتكية يف مدينة الريحانية وأنطاكية 

أعداد مختلفة من الجرحى حسب تصاعد حدة االشتباكات أو 

كمعدل  ولكن  سوريا،  جهة  من  القريبة  املناطق  يف  القصف 

وسطي فإنه يصلنا ما يقارب ٣٠ جريحا يومياً.

يف بداية شهر نيسان ٢٠١٤  ونتيجة استهداف منطقة كفرزيتا 

بريف حامة مبواد سامة "الكلور", وصلنا عرب الحدود ما يقارب  

يف  املتوفرة  املشايف  من  عدد  عىل  توزيعهم  تم  مصابا   ٥٠

مقاطعة هاتاي."

الرسيرية بشكل دقيق, وبالتايل يُحّسن من عملية التشخيص 

والعالج، ويعطي الطأمنينة للمريض.

بحسب جوالتنا امليدانية عىل املشايف يف املنطقة الجنوبية 

كل  يف  أهمية  األكرث  املشايف  تحديد  استطعنا  تركيا،  من 

هذا  فكان  السوريني،  للجرحى  الخدمات  تقدم  والتي  مدينة, 

يف  واملرتجمني  األطباء  تعيني  يف  أهمية  األكرث  هو  املعيار 

املشايف. من خالل دراستنا لحركة دخول الجرحى من سوريا 

األكرب  العدد  تركيا, كان هناك عدة مدن هامة تستقطب  إىل 

واسكندرون  عنتاب  وغازي  وكلس  أورفة  منها  الجرحى,  من 

وأنطاكية وأضنه، وبحسب عدد املشايف وعدد الجرحى الذين 

واملرتجمني  األطباء  عدد  حددنا  مدينة،  كل  تستقطبهم 

ملتابعة أمورهم.

تعترب مدينة غازي عنتاب من أكرث املدن يف املنطقة الجنوبية 

جامعي  مشفى  لوجود  نظراً  سوريني,  جرحى  تستقبل  التي 

كبري فيها وعدة مشايف دولة منها: أرسني أرسالن – الشهيد 

كامل – مشفى الـ ٢٥، ونتيجة لوجود عدد كبري من املقيمني 

السوريني يف عنتاب; األمر الذي يجعل عدد مرىض العيادات 

كبرياً.

بالنسبة الحصائيات أعداد املرىض والجرحى فإن علينا التمييز 

بني حالتني: الجرحى واملرىض الذين تم قبولهم يف املشفى، 

والجرحى واملرىض املراجعني للعيادات الخارجية; حيث يقدر 

عددهم يف مدينة غازي عنتاب بقرابة الـ ١٤٥٠ مريض شهرياً.

يعترب معرب باب السالمة يف كلس من أهم املعابر بني تركيا 

وسوريا الذي يستقبل الجرحى السوريني، لذلك يعترب مشفى 

الدولة يف كلس من أكرث املشايف الرتكية استقباالً للجرحى، 

املشفى  يف  املقبولني  والجرحى  املرىض  أعداد  ونقدر 

يف  لهم  املساعدة  تقديم  يتم  والذين  للعيادات  واملراجعني 

كلس بقرابة الـ ٤٢٠ مريض شهريا.

الالذقية  جرحى  من  األكرب  العدد  أنطاكية  مدينة  تستقبل 

للجرحى  إضافة  الغريب  حلب  ريف  مناطق  وبعض  وإدلب 

القادمني من حامة وريفها وحمص وريفها، وذلك عرب املعرب 

األهم (باب الهوى) إىل مدينة الريحانية ومنها إىل مشايف مدينة 

أنطاكية، ومن أهمها مشفى الجامعة ومشفى الدولة ومشفى 

مرىض  من  كبري  عدد  لوجود  إضافة  والنسائية،  األطفال 

األطباء  كادر  كان  فيها  الكبري  العمل  لحجم  ونظراً  العيادات، 

بتعاون كبري  وتم ذلك  الحجم،  يتناسب مع هذا  واملرتجمني 

مع جمعية "هاتاي نور" الرتكية السورية.

املشفى  يف  املقبولني  والجرحى  املرىض  عدد  نقدر 

يف  لهم  املساعدة  تقديم  يتم  والذين  للعيادات  واملراجعني 

أنطاكية بقرابة الـ ١٨٤٠ مريض شهريا.

الرشقية يف  الجرحى من املنطقة  أورفة  كام تستقبل مدينة 

تل  معرب  عرب  وأريافها  والحسكة  والرقة  الزور  دير  من  سوريا 

من  كبري  عدد  وجود  إىل  إضافة  جرابلس،  معرب  أو  أبيض 

مرىض العيادات نتيجة لتواجد الكثري من النازحني فيها.

بريف  دوما  مدينة  يف  الحر  للجيش  ينتمي  مقاتل  "مالك" 

أصابت  شظية  منها  بشظايا,  املعارك  خالل  أصيب  دمشق، 

أمىض  مصلب",  قرنية  "جرح  إىل   أدى  مام  اليمنى  عينه 

وإصابة  الجسدية  اإلصابات  من  يتعالج  أشهر  ثالثة  مايقارب 

يف  وخاصة  املحررة  املناطق  ضمن  املشايف  يف  العني 

العني,  إصابة  تركيا وخاصة من  للعالج يف  انتقل  ثم  رساقب, 

وأمىض فرتة من العالج الدوايئ املحافظ, وانتهى التشخيص 

لدى  متوفر  غري  املوضوع  وهذا  قرنية,  لزرع  الحاجة  إىل 

من  بدعم  إسطنبول  إىل  فانتقل  الرتكية,  الحكومية  املشايف 

زراعة  عملية  أجرى  وقد  السوريني",  الجرحى  رعاية  "فريق 

سوريا  إىل  عاد  ثم  برصه,  له  وعاد  شهر  من  أقل  خالل  قرنية 

ويعمل اآلن كإداري يف الجيش الحر.

للجرحى  ممكنة  رعاية  أقىص  تقديم  املرشوع  أهداف  "إن 

يف  الجرحى  قبول  وتسهيل  الرتكية,  املشايف  يف  السوريني 

املشايف الرتكية بكل

الحكومة  تحددها  التي  اإلجراءات  حسب  املمكنة  الوسائل 

االستفادة  خالل  من  الجرحى  عالج  تكاليف  وتخفيض  الرتكية، 

للجرحى  الرتكية  الحكومة  تقدمها  التي  التسهيالت  من 

السوريني، والتقليل من املشكالت التي تحدث بسبب أعامل 

تنعكس سلباً عىل  والتي  السوريني،  الجرحى  السمرسة عىل 

درجة اهتامم األطباء وإداريي املشايف بالسوريني بشكل عام, 

املرىض  بني  التواصل  تأمني  يف  الرتجمة  أهمية  إىل  إضافة 

القصة  أخذ  يُسهل  مام  صحيح  بشكل  األتراك  واألطباء 

الجرحى  الدكتور "محمد عيروط", وهو مسؤول فريق رعاية 
األطباء  الفريق مكون من مجموعة من  تركيا،  السوريين في 
الجرحى  رعاية  إلى  التركية, ويسعى  اللغة  إلى  والمترجمين 
ضمان  أجل  من  التركية,  المشافي  في  السوريين  والمرضى 
عندما  الطبية.  العناية  من  ممكنة  درجة  أكبر  على  حصولهم 
التقينا معه أخبرنا بعدة تفاصيل واحصائيات عن الجرحى في 

تركيا:
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املشفى  يف  املقبولني  والجرحى  املرىض  عدد  نقدر 

يف  لهم  املساعدة  تقديم  يتم  والذين  للعيادات  واملراجعني 

أورفة بقرابة الـ ٥٢٠ مريض شهريا.

تستقبل مدينة اسكندرون الجرحى أحياناً من مدينة الريحانية 

القدرة  عدم  حاالت  يف  أنطاكية  مدينة  مشايف  من  أو  مبارشة 

فيها  كادرنا  يتميز  العيادات،  ملرىض  إضافة  االستيعاب,  عىل 

ينعكس  باملدينة, مام  الصحيني  باملسؤولني  مبعرفة جيدة 

إيجابياً عىل خدمتهم للجرحى. 

املشفى  يف  املقبولني  والجرحى  املرىض  عدد  نقدر 

يف  لهم  املساعدة  تقديم  يتم  والذين  للعيادات  واملراجعني 

اسكندرون بقرابة الـ ٣٥٠ مريض شهريا.

يف مدينة أضنة يعترب املشفى الجامعي فيها املشفى األهم 

الحاالت املعقدة واملختلطة  إليه  الجنوبية، ويحول  باملنطقة 

من مشايف املدن األخرى. 

املشفى  يف  املقبولني  والجرحى  املرىض  عدد  نقدر 

يف  لهم  املساعدة  تقديم  يتم  والذين  للعيادات  واملراجعني 

أضنة بقرابة الـ ٤٢٠ مريض شهريا.

يف  الجرحى  لبعض  نوعية  خدمات  بتقديم  فريقنا  قام 

اليد  وجراحة  الرتميم  عمليات  متل  نوعية,  اختصاصات 

والجراحة الفكية وزرع نقي العظام وزرع كبد ومرىض الرسطان 

وغريها من العمليات.

قبل  من  لهم  املساعدة  تقديم  يتم  الذين  املرىض  عدد  يقدر 

الفريق يف مختلف مناطق تركيا بقرابة الـ ٤٨٣٠ مريض شهريا.

للجرحى  الكبري  العدد  فهي:  تركيا  يف  الصعوبات  أبرز  أما 

الكبرية  والحاجة  املعقدة,  الحربية  واإلصابات  واملرىض, 

اللجوء الصعبة للمرىض، صعوبة  لألطراف الصناعية، ظروف 

توفر  عدم  عنتاب،  مدينة  يف  الصحية  البطاقة  عىل  الحصول 

املشايف  بني  املرىض  ونقل  دائم،  بشكل  الرسطان  أدوية 

الرتكية نتيجة تحويلهم حسب االختصاصات املتوفرة, ووجود 

مرافق  توافر  عدم  املتعاونني،  غري  األتراك  األطباء  بعض 

امتالك املريض املحول  األحيان، عدم  للمريض يف كثري من 

واإلجراءات  الصحية  حالته  حول  طبية  ملستندات  سوريا  من 

التي خضع لها يف سوريا, ووجود بعض املرتجمني السامرسة 

مام ينعكس سلباً عىل درجة اهتامم األطباء وإداريي املشايف 

بالسوريني بشكل عام، ودخول بعض الجرحى مجهويل الهوية 

وتحويله  الرتيك  املشفى  ضمن  الوفاة  حدوث  إمكانية  مع 

دون  الدفن  إجراءات  واستكامل  الرتكية  الرشعية  للطبابة 

التعرف عليه. 

الجرحى في ا�ردن:
الوافدين  الجرحى  السورية لحقوق اإلنسان عدد  الشبكة  تقدر 

إىل األردن بني ٩٠٠ إىل ١١٠٠ جريح شهرياً, قرابة ٪٦٠ منهم من 

درعا و٪٣٥ من ريف دمشق و٪٥ من حمص، معظم اإلصابات 

ترتاوح مابني املتوسطة والبليغة.

املدين  الدفاع  يقوم  الحدود  عرب  املصاب  إدخال  يتم  أن  وبعد 

األردين بنقله فورا إىل املشايف القريبة من الحدود مثل مشفى 

مشفى  مثل  عامن  داخل  إىل  أو  املفرق,  ومشفى  الظليل 

اإلصابة  كانت  إذا  أما  اإلسعافية,  الحاالت  يف  وهذا  الجزيرة, 

متوسطة الخطورة فيتم نقل املصاب إىل مخيم الزعرتي, حيث 

املغريب،  أو  اإليطايل  أو  الفرنيس  املشفى  يف  املعالجة  تتم 

كام يوجد أيضا مشفى العون األردين والذي يقوم بدور جيد يف 

ولكن  األمر،  هذا  استدعي  ما  إذا  املخيم  خارج  الجرحى  نقل 

كمية وحجم اإلصابات تفوق اإلمكانيات الحالية بكثري.

الدكتور أحمد أحد األطباء السوريني يف األردن والعاملني يف 

مجال إسعاف الجرحى الوافدين إىل األردن, تحدث إىل الشبكة 

إىل  تتوافد  التي  اإلصابات  أكرث  عن  اإلنسان  لحقوق  السورية 

املشايف:

بـ ٣٩٠  الذين يستقبلهم مشفى املقاصد  الجرحى  "يقدر عدد 

جريحا شهرياً, بينام يستقبل املشفى االسالمي ما يقارب ١٥٠ 

 ١٠٠ يقارب  ما  يستقبل  لوحده  العيون  ومشفى  شهرياً,  جريحا 

جريح شهريا.

إصابات  هي  األردن  إىل  الوافدة  اإلصابات  من   ٪٣٠ من  أكرث 

التي  واألطراف  الشويك  النخاع  يف  إصابات  إىل  إضافة  عينية, 

تقرتب نسبتها  من ٣٥٪, بينام تبلغ إصابات الوجه قرابة ٢٠٪."

لحقوق  السورية  الشبكة  ممثل  وهو  محمود  معروف  يقول 

اإلنسان يف األردن, وقد قام بزيارة أغلب املشايف داخل وخارج 

مخيم الزعرتي واطلع عىل أوضاعها وقابل العديد من األطباء 

األردنية   اململكة  مناطق  مختلف  يف  والجرحى  واملسعفني 

عىل مدى تسعة أشهر من إعداد التقرير:

"يقدر أعداد الجرحى املتواجدين حاليا يف األردن بقرابة ١٠ آالف 

األطفال  نسبه  حالة,   ٣٥٠٠ قارب  اإلعاقة  حاالت  عدد  جريح, 

بينهم تبلغ  ١٥٪ أما نسبة النساء فتصل إىل  ٢٠٪.

 أما إجاميل أعداد الجرحى الذين دخلوا األردن منذ بداية الثورة 

ألف جريح, وذلك بحسب مجموع   ١٣٠ تجاوز  يف سورية, فقد 

ألن  كبري,  نحو  عىل  تقريبا  الرقم  ويبقى  املشايف,  احصائيات 

هناك عرشات اإلصابات التي ال نعلم عنها شيئا بسبب عالجها 

يف عيادات خاصة.
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تدخل  أن  إال  نسبياً,  جيداً  األردن  يف  الجرحى   وضع  يعترب  

الطبية  الخدمات  تقديم  يعيق  األحيان  بعض  يف  الواسطة 

البشري  مشفى  األردن  يف  يتواجد  كام  الجرحى,  لجميع 

تقديم  بعد  مجاناُ  السورين  الجرحى  يعالج  وهو  الحكومي, 

الجريح ورقة من مكتب املفوضية العليا لالجئني حيث تتكفل 

االخرى  املشايف  أما  عالجه,  نفقات  بتسديد  املتحدة  االمم 

أو  إغاثية  منظامت  نفقة  عىل  الجريح  يعالج  أن  املمكن  فمن 

جمعيات خريية, ودوماً يبقى حجم الكارثة أكرب مام هو مقدم 

بكثري.

عيادات  مبثابة  وهي  لالستشفاء,  دور  أيضا  األردن  يف  يوجد 

الجراحية,  العمليات  من  االنتهاء  بعد  الجريح  إليها  يتوجه 

وذلك بهدف متابعة العالج الفيزيايئ أو إعادة التأهيل".

من  جريحة  طفلة  ذوي  إىل  تحدث  محمود  معروف  الناشط 

إلصابة  وتعرضت  عاما   ١١ عمرها  الزعبي  برشى  تدعى  درعا 

بقصف مدفعي منذ ٢٥/أيار/٢٠١٢م:

األذن  فوق  الدماغ  أصابت  شظايا  بثالث  برشى  "أصيبت 

اثنتان  استقرت  للدماغ,  الصدغي  الفص  واخرتقت  اليرسى 

تجويف  داخل  واستقرت  الثالثة  ودخلت  العظم,  يف  منها 

األ لها  وسببت  برشى  عند  الحواس  مركز  عىل  وأثرت  الدماغ 

ذى, دخلت بعدها يف غيبوبة ملدة ١٥ يوما ترافقت مع نزيف 

من  األمبن  الجانب  إصابة  نتيجة  أعراض  عىل  وأفاقت  داخيل, 

والشبع),  البلع،  النطق،  البرص،  والرجل،  (اليد  جسمها 

حالة  لديها  وأصبح  أبدا,  بالشبع  تحس  برشى  تعد  مل  حيث 

بأعصاب  تلفاً  لبرشى  سببت  الشظايا  مسبوقة.  غري  رشاهة 

الدماغ وحالة خرس مؤقت وارتخاء باألعصاب ملدة /٣/أشهر, 

يف  خطورة  هناك  البسيطة,  مشافينا  يف  معالجتها  والميكن 

يف  الخارج  يف  ولكن  املتوفرة,  اإلمكانيات  بهذه  حاولنا  حال 

الدول األوروبية ميكن أن ينجح األمر.

جدا,  جدا  سيئة  بحالة  بدرعا   امليداين  املشفى  من  أخرجت 

األشياء  تكرس  جدا،  وعصبية  جدا،  عدوانية  كانت  حيث 

أمامها, ترضب إخوتها، تأكل برشاهة، ترفض االحتكاك بأحد, 

الفيزيائية لها يف  لذلك كان يتم طلب طبيب إلجراء املعالجة 

تم  ثم  /٣/أشهر  مدة  الفيزيائية  املعالجة  استمرت  منزلها, 

نقلها إىل األردن.

 أدخلت برشى إىل مشفى مخيم الزعرتي, وحولت من هناك 

اربد, وعرضت حالتها  بعد ساعات إىل املشفى اإلسالمي يف 

عىل األطباء فيها ويف غريها من املشايف مثل مشفى األمرية 

أكدوا  كلهم  الله,  عبد  امللك  -مشفى  بديعة  -مشفى  بسمة 

عدم وجود عالج لها إال يف الخارج.

ماتزال برشى تعاين من أعراضها, وال تنام إال بعد أخذ حبوب 

املنوم ألنها تعاين من عدم املقدرة عىل النوم. وال تزال تنتظر 

فرصة للسفر بسبب عدم توافر عالج لها يف األردن".

"أم  السيدة  مع  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  تواصلت 

برصاص  لإلصابة  تعرضت  حمص  من  سيدة  وهي  روحي", 

القناص, وتحدثت للشبكة عن رحلة عالجها يف األردن:

القناص  من  رصاص  إلطالق  تعرضت   ٢٠١٢ آذار  شهر  "يف 

منها,  بـ٣  اصبت  رصاصات   ٥ عيل  أطلق  الحي,  يف  املتمركز 

األوىل يف الساق اليرسى تحت الركبة بقليل, والثانية دخلت 

املفصل  فوق  البطن  اسفل  من  من  وخرجت  األمين  الورك 

الفخذي, والثالثة دخلت من الخارصة وخرجت من البطن.

تم إسعايف من قبل الثوار إىل أحد املشايف امليدانية, وكانت 

إمكانياتها ضعيفة ومتواضعة, فتم تحوييل إىل أحد املشايف 

العالج  الثوار قد سيطروا عليها, فتلقيت  التي كان  الحكومية 

والتحاليل,  الصور  وإجراء  النزيف  إليقاف  عمليات  إجراء  وتم 

قبل  من  العنيف  للقصف  تعرض  بعد  فيام  املشفى  ولكن 

النظام وهدمت أجزاء منه, انتقلُت إىل مشفى ميداين صغري 

ريثام وصلت  إىل األردن ومل أتلق فيها أي نوع من املساعدة 

أين اخربت  بالرغم من  الصحية,  تقدير حالتي  يتم  الطبية ومل 

ومل  الطبي  العون  مركز  وراجعت  الصحي  بوضعي  املفوضية 

أتلق أي مساعدة.

تحدد  ومن  اإلصابة  مكان  تورم  من  اعاين  اآلن  إىل  زلت  ما  أنا 

وأنتظر  أمل,  ومسكنات  حيوية  مضادات  وأتناول  الحركة, 

املساعدة الطبية من املختصني".

الجرحى في لبنان:
الطبيب  مع  االنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  تواصلت 

الهالل  منظمة  يف  العاملني  االطباء  أحد  وهو  "محمد"  

االحمر اللبناين وتحدث عن أحوال الجرحى يف لبنان  :

اللبنانية بني  السوريني يف االرايض  الجرحى  " يتجمع معظم 

ما  منها   , بأمورهم  تعنى  التي  الطبية  املؤسسات  مختلف 

الحكومي  طرابلس  كمشايف  لبنان  شامل  مناطق  يف  يكون 

حيث  والبقاع  عرسال  مناطق  يف  أو   , والسالم  واملظلوم 

مراكز اللجنة الدولية للصليب االحمر ومراكز اتحاد جمعيات 

االغاثة يف البقاع , ومراكز الجرحى يف مجدل عنجر .

الحاالت  ذو  الجرحى  والبقاع  عرسال  مناطق  تستقبل  ما  غالباً 

تتواجد  حيث  الشامل  مناطق  اىل  بعدها  لينتقلوا  الساخنة  

املراكز التخصصية ومراكز االستشفاء  .

االرايض  داخل  للوضع  تبعاً  كبري  بشكل  االعداد  تختلف 

السورية وبحسب اشتداد املعارك , فخالل أزمة قرية قلعة 

الحصن يف شهر آذار املايض وصلنا خالل يومني ما يقارب ١٢٠ 

يف  جريح   ١٣ الشهري  الجرحى  عدد  يتعدى  ال  بينام   , جريح 

االيام التي تشهد هدوء نسبي يف املناطق املتاخمة للحدود

 , بلغ عدد الجرحى الذين احتاجوا اىل عمليات جراحية كبرية 

الهالل  منظمة  توثيق  بحسب  جريح   ٢٢٤ يقارب  ما  ومعقدة 

االحمر اللبناين
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الثورة  بداية  لبنان منذ  الكيل يف  الجرحى  بينام قد يصل عدد 

االطفال  نسبة  تتعدى  ال  حني  يف  جريح    ١٥٠٠ من  اكرث  اىل 

والنساء ١٠٪  بني الجرحى .

اكرث من ٧٠٪ من الجرحى من محافظة حمص وقرابة ال ٣٠٪ 

من محافظة ريف مشق .

 /١٤ بتاريخ  للسيد عيل  كانت  عاينتها  التي  االصابات  أبرز  إحدى 

ترشين االول/ ٢٠١٢ حيث وصل اىل مشفى طرابلس الحكومي 

بحالة حرجة بعد اصابته بقذيفة دبابة أدت اىل ارضار بالغة يف 

اصابته  نتيجة  النتان  تعرض  ثم  ومن  السفليني  الطرفني 

بجرثومة مام ضاعف من خطورة حالته , فرتة عالجه استمرت 

ولكننا  ترميمية  جراحية  عمليات  لعدة  خضع  ونصف  شهرين 

اضطررنا اىل برت طرفه االمين وزرع جلد يف الفخذ  االيرس .

السيد "فايز" مصاب آخر كان أحد ضحايا التعذيب العنيف يف 

سجون نظام االسد , وصل اىل املشفى وهو يعاين من التهاب 

اىل  اضافة  والخصيتني  الذكري  التناسيل  العضو  يف  شديد 

اصابته بغرغرينا يف قدميه , قىض يف املشفى لدينا ما يقارب 

من  الحياة  فرصة  واستعاد  الخطر  مرحلة  عرب  أن  اىل  الشهر 

جديد كإنسان  طبيعي .

عاينت ايضاً اصابة السيد أحمد / ٢٨ عام من مدينة تلكلخ يف 

تهشيمها,  اىل  أدت  اليمنى  قدمه  يف  الصابة  تعرض  حمص 

من  ومتكن  ونصف  شهر  خالل  له  جراحية  عمليات   ٨ أجرينا  

استعادة قدرته عىل امليش .

 

من اكرث الصعوبات التي تواجه الجرحى السورية يف لبنان هي 

عدم تواجد جهة مسؤولة بشكل كامل عن كاف حاالت الجرحى 

ما  غالبا  التي  الجهات  بني  الضعيف  والتنسيق  واملصابني 

تعنى بشؤونهم "

هزار",  "أبو  مع  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  تواصلت 

أحد  يف  إدارياً  يعمل  وكان  حمص,  من  الناشطني  أحد  وهو 

مشايف لبنان التي تستقبل الجرحى السورين:

جريح   ١٠٠٠ حوايل  لبنان  يف  املتواجدين  الجرحى  عدد  "يبلغ 

وباباعمرو  وتلكلخ  القصري  مناطق  من  معظمهم  سوري, 

بغاية  أمر  هو  الجرحى  تكاليف  تغطية  عملية  والقلمون, 

الصعوبة ويحتاج ملنظامت دولية كبرية حتى يتم تغطية كافة 

جزئياً,  ولو  ذلك  تتبنى  التي  الجهات  بعض  يوجد  املصاريف, 

مثل الهالل األحمر القطري والصليب االحمر الدويل وائتالف 

لبعض  إضافة  الجرحى,  إلغاثة  السعودية  واللجنة  الجمعيات 

يوجد  كام  لها,  تابعاً  الجريح  يكون  حني  العسكرية  الكتائب 

مركز (٢٤) وهو عبارة عن تجمع أطباء سوريني يتكفل ببعض 

 (handicap) ومركز   املتوسطة,  إىل  الصغرية  العمليات 

الذي يساعد الجرحى الذين فقدوا أطرافهم من خالل تركيب 

وتقديم  الفيزيايئ  العالج  يف  واملساعدة  اصطناعية  أطراف 

العكازات.

بعد  الجريح  يحتاجها  التي  املدة  وهي  االستشفاء,  اما 

شام,  هيئة  مثل:  خاصة  مراكز  فلها  الجراحية,  العمليات 

واالئتالف  كويتني,  داعمني  طريق  عن  الرحمة  ومستشفى 

والهيئة  الوطني,  املجلس  كان  وسابقا  للمعارضة,  الوطني 

السورية لإلغاثة, وتجمع السالم املدعوم من عدنان العرعور, 

من  لكتائب  تابعة  ببيوت  استشفاؤهم  يتم  الجرحى  وبعض 

تكون  مجملها  يف  اإلصابات  أن  بسبب  وذلك  الحر;  الجيش 

بليغة

وبالتايل تكون فرتة االستشفاء طويلة.

اإلصابات يف مجملها هي إصابات عظمية وعصبية, إصابات يف 

البطن والصدر وحاالت كثرية من البرت والشلل الكيل والجزيئ 

وإصابات الفك والرأس ويف الغالب يكون هناك ضياع عظمي"

عىل املفوضية العليا لشؤون الالجئني يف لبنان أن المتيز يف 

بديهيات  من  يعترب  فهذا   ، مدين  و  مقاتل  بني  الجرحى  حال 

اتفاقيات جنيف .



٢٨

خامساً: جرحى مخلفات القذائف العنقودية

قام فريق الباحثين بإفراد فقرة خاصة للجرحى المصابين بمخلفات القنابل العنقودية بهدف التنبيه على شدة خطورة 

فلقد تحولت مناطق واسعة في سورية إلى مستنقعات مليئة بمئات القنيبالت الصغيرة التي تحتاج إلى  الموضوع; 

عقود كاملة الزالتها. والحظت الشبكة السورية لحقوق ا�نسان توسع استخدام القوات الحكومية للقنابل العنقودية 

منذ بداية عام ٢٠١٤م, وقد أصدرنا عدة تقارير توثق ذلك; حيث استهدف ريف حماة وريف إدلب وريف دمشق ومدينة وريف 

حلب وريف دمشق, كل ذلك خالل عام ٢٠١٤م وحده, وتشير تقديرات الشبكة السورية لحقوق ا�نسان إلى إصابة ما ال 

يقّل عن ١٨٧٥ شخصا بالقنابل العقنودية.

إن مخلفات القنابل العنقودية هي بمثابة الكابوس الذي يهدد اºالف من أبناء الشعب السوري بالموت أو ا�صابة.

تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع أحد أطباء مدينة يربود (س.ط) وتحدث عن القصف الذي تعرضت له املدينة واإلصابات 

التي نتجت عنه:

"تعرضت يربود للقصف بالقنابل العنقودية, وتحديدا يف السوق الرئييس حيث استشهد رجل وأصيب عدد آخر من املدنيني, ويف 

الوقت بجانبهم أحد  التايل للقصف قامت طفلة صغرية برفقة والدتها بركل إحدى املخلفات مام أدى النفجارها، وكان بنفس  اليوم 

الثالثة, حيث كانت  القيام بعمل جراحي لألشخاص  بإصابات مابني متوسطة إىل خطرية, مام استدعى  الرجال, وقد أصيب ثالثتهم 

إصابة الطفلة بالقدمني وكذلك األم، أما الرجل فكانت إصابته األخطر; فقد أصيب بشظايا يف القدمني ويف البطن, مام استدعى 

الثيام بعمل جراحي إسعايف يف منطقة البطن.

أربعة أطفال  إثرها  أماكن تجمع لألطفال, أصيب عىل  العنقودية, فاستهدف  القنابل  النظام قصف  /٢٠١٤م عاود  تاريخ ٦/شباط  ويف 

إصابات خطرية, فقمنا بإسعافهم, وتبني لنا بأنه كان لديهم كسور باألطراف, وكذلك إصابات متعددة يف البطن, وأحدهم أصيب يف 

أعضائه التناسلية, وقد أجريت لهم عمليات الجراحية وهم اآلن يف وضع جيد".

عيل محمد أحد نشطاء ريف حامة من منطقة العقريبات التي تعرضت لقصف عدة مرات بالقنابل العنقودية أخرب الشبكة السورية 

لحقوق اإلنسان حول مخلفات القنابل العنقودية و الجرحى هناك :

" منطقتنا قريبة من البادية السورية فاالرايض فيها صحرواية ويجوبها رعاة الغنم واغلب االحيان تتحول مخلفات القنابل العنقودية اىل 

ما يشبه االلغام وإن اغلب الجرحى من الرعاة ومن املزارعني .

لدينا يف املنطقة التي أعيش فيها اكرث من ٣ شهداء وعرشة جرحى نتيجة املخلفات العنقودية ,أحد الضحايا كان طفل بعمر ١١ سنة 

عندما التقط إحدى املخلفات لبلعب بها انجفرت وقتلته فورا "



٢٩

سادساً: االنتهاكات بحق الجرحى في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم دولة العراق والشام

سابعاً: التوصيات

مارس تنظيم دولة العراق والشام انتهاكات واسعة بحق الكوادر الطبية, وقام باقتحام عدد من املشايف امليدانية, كام قام بعمليات 

خطف للجرحى دون أية مراعاة لوضعهم الصحي. وقد رصدت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان يف تقرير سابق صادر بتاريخ  ١٥/كانون 

الثاين/٢٠١٤  أبرز االنتهاكات التي مارسها تنظيم دولة العراق والشام يف القطاع الطبي.

@لقد نّصت اتفاقيات جنيف ا�ربعة لعام ١٩٤٩ وجميع مالحقها على اشتراط حماية الكرامة ا�نسانية لجميع 
�يقاف  تمييز  أي  بدون  الممكنة  ا�جراءات  كل  اتخاذ  وجوب  وعلى  وا�وقات،  الظروف  جميع  في  البشر 
معاناة جميع الحرجى والمرضى والمعاقين، سواًء كان ذلك بسبب مشاركتهم في أي نزاع ذي طابع 

مسلح أو كانوا من المدنيين.
وتشير االتفاقيات المذكورة بوضوح إلى ضرورة توفير العالج المالئم والكافي لجميع الجرحى من قبل 
ا�طقم الطبية في المشافي والعيادات الثابتة والمنتقلة، بغض النظر عن توجهات الجهات التي تسيطر 

على تسيير تلك المشافي والعيادات. 

إلى مجلس األمن 

يتوجب عىل مجلس األمن الدويل فرض منطقة حظر طريان فوق املناطق الخارجة عن سيطرة القوات الحكومية يك تتوقف عمليات 

القصف السبب الرئييس يف سقوط أعداد يومية هائلة من الجرحى .

إلى المجتمع الدولي و األمم المتحدة :

-  عىل األمم املتحدة ايقاف مترير املساعدات للحكومة السورية بعدما ثبت مرات عديدة قيامها بتسييس تلك املساعدات و إعطائها 

التوجه لدعم املنظامت  الداعمة  الدول  لها بنسبة تفوق ال٨٠٪ ويجب فضح املتورطني يف ذلك وعىل  للقوات واملناطق املوالية 

العاملة يف املناطق الخطرة ،كام أن عىل املعارضة السورية أن تقدم مخطط شامل لجميع املنظامت األغاثية  الوطنية  السورية 

الوطنية مع التأكيد عىل الفاعلني منهم .

- يف حال استمرار رفض النظام السوري السامح للوكاالت اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة ادخال املساعدات عرب الحدود الرتكية و 

األردنية أن تتخذ إجراءات إضافية خاصة تبيح لها العمل يف الحالة السورية الخاصة شديدة االحتياجات الطبية ، ألن مجلس األمن فشل 

يف الضغط عىل النظام السوري حتى اآلن بالسامح بادخال املساعدات العابرة للحدود فيام عدا حاالت معدودة .

- عىل املنظامت اإلغاثية حول العامل زيادة كمية املساعدات الطبية بشكل كبري نظرا لتفاقم الوضع الطبي يف سوريا مام ينذر بشلل 

شبه تام .

- عىل املجتمع الدويل ودول أصدقاء سورية و الجامعة العربية مسؤولية أخالقية بتوفري العناية الطبية للجرحى السوريني, وتزويد 

املشايف امليدانية باملعدات الالزمة, واملساعدة عىل توفري أخصائيني للحاالت الخطرة و توفري مظلة دعم لتغطية تكاليف عالج 

الجرحى يف الدول املجاورة لسوريا ، و رعاية الحاالت الخاصة التي تحتاج إىل العالج ضمن مشاٍف متقدمة قد ال تتوفر يف سوريا أو يف 

الدول املجاورة لها.



٣٠

ثامناً: الملحقات والمرفقات

صورة لطفلة من حمص / تلبيسة تعرضت لبرت ساقها:

https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18aVNBeU5NNGNXMFE/edit?usp=drive_web

صورة لجريح من حمص / تلبيسة تعرض لبرت طرف سفيل وحوض

https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18RUpSWWx1QXpIZXM/edit?usp=drive_web

صورة توثق إصابة أحد عنارص املعارضة املسلحة يف عينيه وبطنه / حمص /

البويضة الرشقية

https://drive.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18ZE9fZVlqOHg5d1U/edit?usp=drive_web

صورة توثق إصابة طفلة يف الساق اليرسى نتيجة إصابتها بشظايا الرباميل

املتفجرة / حلب

https://drive.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18Yk9mbFE0ZGswZUk/edit?usp=drive_web

صورة توثق إصابة طفلة بجروح يف الوجه نتيجة شظايا الرباميل املتفجرة / حلب

https://drive.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18cFlvckZZT2ZzVms/edit?usp=drive_web

صورة توثق طفل  تعرض لبرت يف عضده االيرس نتيجة القصف / حلب

https://drive.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18bFl4cDB2U09kcWs/edit?usp=drive_web

صورة توثق إصابة رجل برصاص قناص / حلب

https://docs.google.com/file/d/0B9dF5VO4iR18N2swZGVnZWRuMlU/edit?usp=drive_web

اجراء عمل جراحي الحد املصابني بقصف الرباميل املتفجرة بحلب  

https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuX3NiakZPU3RMbUU/edit?usp=sharing

احد االطفال الجرحى.الذين برتت ساقه -.نتيجة سقوط الرباميل عىل بعيدين بحلب 20-4-2014

https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMucUVLdjNNT2pRVWc/edit?usp=sharing

مقطع فيديو يوثق عملية جراحية الحد الجرحى يف مدينة عربني يف ريف دمشق , الجريح تعرض لجرح قاطع يف الوجه يشمل االنف 

https://www.youtube.com/watch?v=ITDqaQSToIk&feature=youtu.be

مقطع فيديو يوثق اصابة طفلة تبلغ من العمر 9 اشهر حيث يظهر يف الفيديو تعرض الطفلة لشظايا قصف من طائرة حربية ادى 

اىل ضياع مادي يف ساعدها االمين 

https://www.youtube.com/watch?v=ITDqaQSToIk&feature=youtu.be

مقطع فيديو يظهر عملية جراحية تتضمن خياطة الصدر بعد ازالة مفجر منه , املصاب تعرض الصابه يف صدره وتأذي يف الطحال 

https://www.youtube.com/watch?v=MPMUuf-juog

نعتذر عن وضع الصور لقساوتها ، ميكنكم الدخول عىل الروابط املرفقة للمشاهدة



إعداد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
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