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 :أطباء في مرمى النار
 من الهجوم على الرعاية الطبية بسوريا سنوات أربع  

 
Doctors in the Crosshairs: Four Years of Attacks on Health Care in Syria 

 
 دوما التي يسيطر عليها الثوار،  النظام شنتها على منطقة   قوات   سورٌي يحمل طفلًة جريحة في مستوصٍف مؤقت بعد ضرباٍت جوية قيل إن  

 شمال شرق العاصمة دمشق.
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 نبذة عن منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان
 



 

 

 

 سنوات من الحرب على الرعاية الصحية بسوريا أطباء في مرمى النار: أربع  

لتوثيق األعمال الوحشية ( الطَب والعلم PHRأطباء من أجل حقوق اإلنسان ) سنة، اسَتخَدمت منظمة   25ألكثر من 
 االنتباه إليها. واسعة النطاق واالنتهاكات العنيفة لحقوق اإلنسان وشد  

 

 وأصواتٍ  أخالقية متخصصة وواجباتٍ  من مهاراتٍ  مبما لديه مهنيي الصحة، ن  أ على فكرة   قامت عالمية منظمةٌ  وهي
 .اإلنسان وقف انتهاكات حقوقيتيح لهم اإلسهام في فريد  في وضعٍ هم مسموعة، 

 

 منعل، والعاملين في المجال الصحي ها للدفاع عمن يتعرضون لالضطهاد منت  اوخبر PHRمنظمة  ت ستخَدم تحقيقات  
 منتهكي حقوق اإلنسان. ومساءلة   األعمال الوحشية واسعة النطاق التعذيب، وتوثيق  

 
 هذا التقرير:

 

ن إعداد ريكي، التحقيقات، وآدريين ل. ف ةبمراجعته إيرين غاالفر، مدير تقامقد والبرامج.  التحقيقات، و ويدني براون، مدير   مجبرنا دة  إيليز بيكر، مساع   م 
 لتقريرا ، و ديدي دنفانت مديرة االتصاالت، ودونا ماكي، المديرة التنفيذية. وقامت إليزا بي. يونغ، منسقة النشر، بتحريرسوريامستشارة المنظمة حول 

 للنشر. هوإعداد  

 

دت   ها منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان، ن   النتائج   وقد است م   :Anatomy of a Crisis“أوالً في  رت  ش  والتحليالت المحتواة في هذا التقرير من بحوٍث أجرت 

A Map of Attacks on Health Care in Syria”. 

 .map-www.phr.org/syria لمزيٍد من المعلومات، انظروا

  

http://www.phr.org/syria-map


 

 

 

 سنوات من الحرب على الرعاية الصحية بسوريا أطباء في مرمى النار: أربع  

 مقدمة
 

ها الشرَق األوسط وشمالَ  2011سنة  عارباألمل عندما نزل السوريون إلى الشو كان ثمة شعورٌ  أفريقيا بعد أن  في خضم االحتجاجات التي اكتسحت أمواج 

عد أربع سنواٍت ب لم يتخيل أحد أن يقَف العالم  وة. الفساد وقلة الفرص االقتصاديعلى احتجاجاً على قمع الحكومة وه التونسي محمد بوعزيزي نفسَ  تل الشاب  قَ 
 منذ الحرب العالمية الثانية. لقد كانت عواقب   يبشر وأدت إلى أضخم نزوحٍ  الحدودَ  رت  بَ حرباً أهليًة مديدة عَ  متفرجاً على السوريين وهم يكابدون من ذلك
برز يَ  من هذه االنتهاكاتلكن  واحداً مجتمع الدولي في حماية السوريين من االنتهاكات المنهجية المتكررة لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني مدمرة. فشل ال
س  على المبدأ القديم   بصفةٍ  الطبي ونظاَم الرعاية الصحية ستهدَف أي  جيٍش أو جماعٍة مسلحة العاملين في المجال القائل  بوجوب أال يَ  خاصة: أال وهو الدو 

 بهجوم.
 

 من اً سالح   الهجمات  على العاملين في المجال الطبي وعلى المرافق الطبية اً مستخد  مالحكم في سوريا ينتهك بصورٍة منهجية هذا المبدأ  ونظام   2011منذ 

ضها ال أسلحة ل النظام في خدمات الرعاية الصحية وعرَّ ان سرع للخطر باعتقاله المتظاهرين الجرحى في غرف الطوارئ، ولكن  حرب. بدأ األمر عندما تدخَّ
األطباء الذين كانوا يلتزمون بأخالق  وإعدام   وتعذيب   واعتقال  في في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة اإلى قصف المش ما تصاعد األمر حتى وصلَ 

لَة قوات  النظام  لقد أهلكت  والمهنة فيعالجون الجرحى بصرف النظر عن معتقداتهم السياسية.  وا الجرحى، سوريا وعالجباألطباء الذين خاطروا بحياتهم وبقوا ج 
 عقاب ها الموت. العالج الطبي لـ"الطرف اآلخر" جريمةً  تقديمَ  اعتبرت   إذ  
 

مرفقاً طبياً. وقد  183هجوماً متعمداً أو أعمى على  233من الكادر الطبي، وش نَّ  أشخاص 610ل ما ال يقل عن ت  ومع اقتراب الصراع من سنته الخامسة، ق  

فالحكومة السورية  ها شهرياً.، يجري تحديث  خارطة تفاعلية على اإلنترنتوالهجمات من خالل  قت منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان هذه الَمقتالت  وث  
منها مباشرًة  حادثةً  193 تعود في المائة من حوادث قتل العاملين في المجال الطبي، 97في المائة من الهجمات المسجلة على المشافي وعن  88مسؤولة عن 

هو أن هذه الهجمات ، ثمة شيٌء مؤكد الحرب. لكن   فظروإلى التعذيب أو اإلعدام. وهذه أرقاٌم متحفظة بالنظر إلى صعوبة اإلفادة عن هكذا حوادث في 
مع عل، فبالفإلى عواقَب كارثية.  فقط يؤدي واحدٍ  مشفىً  الهجمات، بات قصف   تصاعدي على صحة السوريين. فبعد أربع سنوات ومئات أثرٍ  متعمدة وذات  
ل في هذا لوحيد الذي يعما الطبيب   حياً بأكمله وقتل  ، يمكن أن يؤدَي هجوٌم واحد إلى تدمير المشفى الوحيد الذي يخدم افق الطبية ومقدمي الرعايةتناقص المر
ر،  آخرَ ي قتل أو مشفًى  آخرَ طبيٍب  مع كل  المشفى. و  مكان يذهبون إليه لتلقي الرعاية الطبية. بالالسوريين  –بل آالف  –مئات يصبح يدمَّ

 

لطبية في ا الرعايةَ وحسب كارثٍة إنسانية في هذا الجيل. ففي السنوات األربع الماضية، لم يقدموا  في وجه أسوأ وصبراً اء السوريون شجاعًة قد أظهَر األطبو
ا فيمن المدنيين  أقارَب لهم وألوفٍ و زمالَء وأصدقاءَ موَت دوا كذلك ه  ، بل شَ مميتةظروٍف خطيرٍة   الرعاية الطبية من قلةالهجمات غير المشروعة و قضو 

على الصحة بسوريا سنًة بعد أخرى في هذا  الهجماتبالرغم من اشتداد الواجبة ببلٍد أتت  الحرب  على نظام الرعاية الصحية فيه أو كادت تأتي عليه. و
 بكل شيء إلنقاذ حياة الناس.يخاطرون األطباء  ما يزالالصراع، 

 

 

 
 

 محافظة حمص وسط سوريا.في القصير من المشفى الميداني للمعارضة ب ما بقيَ 
 AFP / Getty Imagesالصورة الفوتوغرافية: 

  

https://s3.amazonaws.com/PHR_syria_map/web/index.html
https://s3.amazonaws.com/PHR_syria_map/web/index.html


 

 

 

 سنوات من الحرب على الرعاية الصحية بسوريا أطباء في مرمى النار: أربع  

 السنة األولى

 األطباء  ي ستهدفوَن وي قتلوَن عمداً 
 

هناك سنتين،  من الكادر غير الضروري، ووضعت قناصًة على سطحه. ظل القناصة   هالنظام مشفى درعا الوطني، وأخلت   ، دخلت قوات  2011 آذار 22في 
النظام بدرعا البلد الناَر على ممرٍض  نيسان، أطلقت قوات   8النظام. وفي  أحد سوى مؤيدييطلقون الناَر على المرضى والجرحى لضمان أال يدخَل المشفى 

 هجمات قوات النظام المتعمدة على الكادر الطبي والمرافق الطبية كسالح حرب. بدايةَ لم تكن تلك سوى ه قتيالً. كان يحاول إنقاَذ جريح فأردو  

 

لة   تعامالً في المجال الطبي. وقع 75 فيها قتلتطبية  شنت قوات النظام ثمانَي هجماٍت على مرافقَ في السنة األولى من الصراع،  يتات وسَط  ج  الهجمات  والم 

وكانت أدوات  القتل أسلحًة يدوية وقذائَف هاون. ومات أغلب  ضحايا الكادر الطبي بإطالق النار،  – ماةوحمص وحمحافظات درعا  في –وجنوَب سوريا 
 فيما لقي الباقون حتفهم إعداماً أو قصفاً من البر أو الجو أو تعذيباً.

 
 

 الكفاح لتوفير الرعاية الصحية بسوريا: رنظام مدم  

 

الد نجاًة البمن العاملين في المجال الطبي  آالف   فرلهم،  قوات النظام المباشر   سة ضد أهل هذه المهنة واستهداف  بالنظر إلى مستويات العنف المتطرفة الممارَ 
 شافيبناء ملية أنفسهم وذلك من اختصاصات. واستخَدم َمن بقي منهم أسماًء مستعارة لحما بأرواحهم، تاركين مدناً كاملة بال أطباء طوارئ وأطباء قلب وغير  

وممرضون وطالب  طب وبياطرة ومتطوعون دون تدريٍب نظامي.  يعمل في هذه المرافق المؤقتة أطباء  ميدانية تديرها مجالس  محلية ومنظمات  إغاثة. 
افي تواجه هذه المشكما  بال عالج.من الجو  نقص الكادر والتمويل واللوازم، وبقي المدنيون الذين أصابهم قصف  قوات  حكومتهملالمشافي  وأ غل قت عشرات  

لمناطق ى اإلالمساعدة الطبية  إيصالَ التخدير وأكياس الموتى ألن الحكومة تعيق بصورٍة منهجية  والمحاقن ومواد   الدم   باستمرار نقصاً في الضمادات وأكياس  
ولو كانت بسيطة كالضمادات، لحرمان سكان  ادَ موو قل أدويةً ن ينالتي تسيطر عليها المعارضة. كذلك راحت قوات النظام بشكٍل منهجي تضايق وتعتقل مَ 

للمعارضة.  دواءً  ه  ل ممرض من ريف دمشق لتقديم  ق  ، اعت  2012في إحدى الحاالت المسجلة سنة والمناطق التي تسيطر عليها المعارضة من اللوازم الطبية. 
ب في المعتقل ذِّ  .2014، حتى أ بل غت  أسرت ه بموته في آب وع 

 

 
 

 األنقاض خارج مشفى دار الشفاء بحلب، شمال سوريا، بعد أن قصفت قوات النظام المرفق. دون البلدوزرات ترفعسوريون يشاه
 AFP  /Getty Imagesالصورة الفوتوغرافية: فرانشيسكو ليونغ / 

 

  



 

 

 

 سنوات من الحرب على الرعاية الصحية بسوريا أطباء في مرمى النار: أربع  

 السنة الثانية

 الهجمات على الرعاية الصحية تتضاعف ثالث مرات
 

لى ثالث هجمات ع بعدوبحلب. ذي الكثافة السكانية العالية في حي الشعار الكائن   النظام مراراً مشفى دار الشفاءت ، هاجمت قوا2012بين آب وتشرين ثاني 
 داف  مسعفاً. لم ينل االسته هطب في الثالثة والعشرين كان يعمل في طالب   تشرين ثاني ومقتل   21ه بعد إصابته بصاروخ في األقل، علَّق المشفى في النهاية خدمتَ 

 معالجة المرضى. فنزل إلى الشارع حتى بعد ذلك، لم يتوقف الطاقم عنولكن  المتكرر من عزيمة الطاقم العامل، لكنه أتى على القسم األعظم من المشفى. 
 اللخ يالَحظلة ميالً واضحاً ظهر هذه الحمم هو اآلخر في النهاية. ت  حتى هوج   ،شخص بحاجٍة إلى عالج الذي كان يعالج أيَ  إلقامة مشفى دار الشفاء الميداني

ه، الطبي   على المرفق  هو الهجوم  المتكرر  من الجو سنوات الحرب:  ناطق الرعاية الصحية في الم حركة   العاملين في المجال الطبي والمرضى وشل   إلخافةنفس 
 التي تسيطر عليها المعارضة.

 

في المائة من الهجمات التي ش نت  97مسؤوالً عن  في السنة الثانية للحرب، وكان النظام   من ثالث مرات وقد تضاعفت الهجمات على الرعاية الصحية أكثرَ 
األكبر  حلب ودمشق ودير الزور وريف دمشق النصيبَ  حادثة وفاة للعاملين في هذه المرافق. وقد تلقت   199في المائة من  99على المرافق الصحية وعن 

وفيات انخفض عدد  الفقد مَة في الهجوم على المشافي لم تختلف عن تلك التي است خدمت في السنة السابقة، من الهجمات. وبالرغم من أن األسلحة المستخدَ 
ثقت منظمة أطباء من أجل حقوق وَ  مدمراً جداً. فقد 2012جة عن اإلعدام والقصف الجوي والبري. وكان صيف طالق النار وارتفع عدد  تلك الناتالناتجة عن إ

خصاً يعمل في المجال الطبي، ش 26، الذي ق تل فيه كذلك شهر تموزفي الصراع. و وهو رقٌم قياسي –هجوماً على مرافَق طبية بين تموز وآب  28اإلنسان 
 .2014الوفيات في صفوف هؤالء العاملين، بعد أيار  من حيث عدد   أسوأ شهر ثانيَ كان 

 

 

 في الهجمات على المرافق الطبيةالمستخد مة األسلحة  ألنواعالنسب المئوية : انيةالسنة الث

 

 قذائف الهاون

 القصف الجوي

 األسلحة اليدوية
 القصف البري بأسلحةٍ 

 مجهولة

 الصواريخ بأنواعها
 أسلحة مجهولة
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 سنوات من الحرب على الرعاية الصحية بسوريا أطباء في مرمى النار: أربع  

 السنة الثالثة

 الحكوميةتصاعد استخدام األسلحة الثقيلة والقوات المسلحة غير 
 

خاص من أش ثالثةَ  مركز المدينة. وقد أصاب الهجوم  ه بتمييز  ل سه  يَ  كبير عٍ ، الكائن في مجمَّ قوات النظام مشفى الرقة الوطني ، قصفت2013حزيران  20في 
ر وحدةَ  غسيل الكلى الوحيدة في  عيادةَ  فدمرت ، قصفت قوات النظام المشفى مرًة أخرى،2014آذار  11. وفي العناية المركزة في المشفى الكادر الطبي ودمَّ

 مريض من هذا العالج الحيوي للبقاء. 200وحرمت المحافظة، 

 

مرفقاً طبياً  53ها منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان على من نصف الهجمات التي وثقت   أكثر  عنفاً. فكان  النظام   في السنة الثالثة للحرب، ازدادت هجمات  و
لكلفة ا المتفجر سالٌح بدائي قليل   البرميل  ها الهجومية بالبراميل المتفجرة. ، بدأت قوات النظام حملتَ 2014وقصفاً جوياً. وفي كانون ثاني هجماٍت بصواريخ 

ميل بين من هذه البرا بجناحين. يزن البرميل الواحدطائرة مروحية أو  وهو ي شَعل وي لَقى من طائرةٍ  ي صنع من أسطوانٍة ت حَشى بالمتفجرات والشظايا والنفط،
إلى آالف الشظايا عند االصطدام. شن النظام هجمتين بالبراميل المتفجرة على المرافق  دقيق، ألنه ينشطر للغاية وغير   وهو سالٌح مدمرٌ  كغ 900و  90

 ى مرافقَ إضافية عل هجماتٍ  ستَ  قوات النظامتعج بالسكان المدنيين. وشنت ضة والطبية في ذلك الشهر، كان كالهما في المناطق التي تسيطر عليها المعار
 على الطبيعة المتعمدة للهجمات(. منعزلة )معطيًة دليالً آخرَ  طبيةٍ  على مرافقَ  هجمات بالسكان وتسعَ  مكتظةٍ  طبية في مناطقَ 

 

لذي ا عن تسع هجمات على هذه المرافق. وكان التنظيم   مسؤولةٍ مهاج مة للمرافق الطبية،  هذه الفترة، برزت الجماعات المسلحة غير الحكومية كأطرافٍ  في
منها على مشفى تشرين العسكري ومشفى  ثالثٌ التي ش ن  –مختلف جماعات المعارضة األخرى عن هذه الهجمات مسؤوالً مع ( ISأعلن نفَسه دولًة إسالمية )

 بيةً ط يقدمان كذلك خدماتٍ  كاناوتعذيب،  ن العسكريين كمركزي  اعتقالٍ النظام هذين المشفيي   باستخدام قوات   ادعاءاتوبالرغم من وجود  حرستا العسكري.
هجمتين على مشاٍف بسياراٍت  ، وثقت منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان أولَ 2013وفي تشرين ثاني ن بالقانون الدولي اإلنساني. ميي  محما يجعلهما  ،جارية

 حة غير حكومية.مسل ملغمة، قامت بهما جماعاتٌ 

 
النظام، التي قتلت أعداداً متزايدة من العاملين في المجال الطبي بالقصف الجوي  هم إال اثنين قوات  عامالً في المجال الطبي، قتلت   171تل في السنة الثالثة، ق  و

الهضمية البارز ومؤسس اتحاد األطباء السوريين األحرار، في في واحدٍة من هذه الحاالت، اعتقلت قوات األمن الدكتور أسامة بارودي، طبيب أو التعذيب. 
 .2013تموز  مات في المعتقل أواخرَ ه حتى عذبت  . و2012عيادته بدمشق في شباط 

 

 

 
 

 بالدماء، في مشفًى بالقطاع الشرقي من مدينة حلب. طبيٌب ينظر في سجل وفيات ملطخٍ 
 AFP  /Getty Imagesالصورة الفوتوغرافية: ميغيل ميدينا / 

 

  



 

 

 

 سنوات من الحرب على الرعاية الصحية بسوريا أطباء في مرمى النار: أربع  

 السنة الرابعة

 الهجمات الضارية بالبراميل المتفجرة

 
هرباً  الطبي من المشفى خلَي المرضى والطاقم  ، أسقطت قوات النظام برميالً متفجراً مملوءاً بغاز الكلور قرب مشفى وسام بكفر زيتا. أ  2014نيسان  18في 

وكوبتر، يلمتفجرة أ سق طت من ه أخرى ببراميلَ  صفت قوات النظام المشفى مرةً ان، قَ رحزي 23الخدمات الطبية مؤقتاً. وفي  من األبخرة السامة، وتوقفت  

رح عدد من أفراد الطاقم الطبي.معه  وق تل في هذا الهجوم طفل حديث الوالدة عمره ثالثة أشهر، وق تلت  فَدمرت المشفى هذه المرة.   ممرضة وج 
 

 نَ من العاملين في المجال الطبي وش   162، ق تل 2015شباط  28 و 2014آذار  15ق  اإلنسان بين ها منظمة أطباء من أجل حقوالبيانات التي جمعت  وبحسب 
مت  في الهجوم صواريخ   70هجوماً على مرافَق طبية. في  82 في المائة من  50صاروخية في  وقذائف   هجوماً شنتها قوات النظام على هذه المرافق، است خد 

مدينة حلب فيما  يمرة على األقل في مهاجمة المرافق الطبية شرق 12المتفجرة  خدمت قوات النظام البراميلَ استَ وفي المائة.  40متفجرة في  الوقت وبراميل  
 البراميلَ  م  ستخد  مرفقاً طبياً. ولم تَ  24قل على هجوماً على األ 32النظام البراميَل المتفجرة في  مت قوات  خدَ الصراع، استَ  وخالل. 2014بين نيسان وحزيران 

الصاروخية  مت القذائفَ خدَ المتفجرة قرب خطوط الجبهة أو في األماكن السكنية الواقعة تحت سيطرتها )خوفاً من إهالك مؤيديها(؛ بدالً من ذلك، استَ 
 أماكَن محددة. إصابةَ والصواريخ، التي تستطيع 

 

الوفيات الناجمة عن إطالق  في المجال الطبي السنة الماضية. وبالرغم من أن عددَ  حادثة قتل لعاملينَ  162في المائة من  93عن وكانت قوات النظام مسؤولًة 

الوفيات الناجمة عن القصف المدفعي والجوي. وطوال الحرب، سجلت محافظ حلب أعلى نسبٍة مئوية للوفيات الناجمة  النار قد انخفض، ارتفعت كثيراً أعداد  
 إلنقاذهم حياَة الناسفي صفوف العاملين في المجال الطبي السنة الماضية  الذين ق ت لوافي المائة من  64من  أكثر  وقد است هد ف عن القصف المدفعي والجوي. 

 بهجماٍت مزدوجة، كانت فيها قوات مصرَعهمكثيٌر من العاملين في المجال الطبي  الل الحرب. ولقيَ خوكانت هذه أعلى نسبة ت سَجل  – أو أثناء قيامهم بعملهم
ومسعف إلى مكاٍن في  ، ذهب طبيبٌ 2014تشرين أول  2تضربه مرًة أخرى. ففي ثم أول مرة، وتنتظر وصوَل المسعفين إلى المكان  النظام تضرب المكانَ 

متفجٍر  النظام المكاَن نفَسه ببرميلٍ  هجوم، ضربت قوات  الما كان االثنان يعالجان جرحى النظام ببرميٍل متفجر. وفي ه قوات  حي الحيدرية بمدينة حلب ضربت  
هما معاً.  آخر، فقتلت 

 

 

نتظر وصولَ المسعفين إلى المكان أول مرة، وت بهجماٍت مزدوجة، كانت فيها قوات النظام تضرب المكانَ  مصرَعهملقي كثيٌر من العاملين في المجال الطبي 
 تضربه مرًة أخرى.ثم 

 

 

 كنسبٍة مئوية العاملين في المجال الطبي مقتلب اسبأ

 

  

 السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى

 رسبب مجهول أو آخَ  التعذيب اإلعدام القصف المدفعي والجوي إطالق النار



 

 

 

 سنوات من الحرب على الرعاية الصحية بسوريا أطباء في مرمى النار: أربع  

 الخاتمة
 
الفاً من آبعمله هذا قتل مير معارضيه بحرماتهم من الرعاية الطبية، وحرب لتد بشكٍل متزايد كسالح  م ذلك تخدَ اسالصحية و هدف النظام السوري الرعايةَ استَ 

 المسلحة غير   الحظت الجماعات  قد الرعاية لكل أطراف الصراع. و حاجات  المرضى أوالً وقدمت   مت الطواقم والمرافق الطبية ألنها وضعت  . وهوج  المدنيين
كات  رأت منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان هذه التكتيتهاكات المتكررة للقانون الدولي فاتبعت تكتيكات  النظام. والمجتمع الدولي بهذه االن الحكومية المباالةَ 

افق اقم والمر، الهجمات على الطو، إن لم يكن مئات  الصراع بأوكرانيا وغزة وجمهورية أفريقيا الوسطى شنت عشرات   نفَسها تنتشر حول العالم: فأطراف  
 .2014الطبية سنة 

 

ال ف. إلنقاذ اآلخرين وهم يعلمون استهداف لظهور أولئك الذين يخاطرون بحياتهم حماية إلى دريئة   وتحول رمزا الصليب األحمر والهالل األحمر من دريئة  
من  –ين فات األوان لكثيٍر من السوري صحيح أنهالمعيار الذي يقرر وضَع الحماية للطواقم والمرافق الطبية.  بد للمجتمع الدولي من التصرف بحزم واستعادة  

فت والمدنيين ال جاه قبل أن المنسق يمكن أن يعكَس هذا االت العملَ  لكنَّ  –هم نقذ حياتَ ذين باتوا بال مكان يلجؤون إليه بحثاً عن عالج يالطواقم الطبية التي است هد 
 .السائَد في الحروب الجديدَ  يصبَح هو المعيارَ 

 
سنًة أخرى من البراميل المتفجرة وإعدام  بسوريا. لكنَّ  المقهور  المسحوق  الممَزق   الطواقم   قليل  ليس من الواضح كم من الوقت سيصمد نظام  الرعاية  الصحية 

 ها.األمراض التي كان يمكن معالجت  من النيران، الذين يموتون من جروح الحرب واستثنائياً لماليين السوريين العالقين في مرمى األطباء ستسبب دماراً 
 

 

 استهداف لظهور أولئك الذين يخاطرون بحياتهم وهم يعلمون إلنقاذ اآلخرين. حماية إلى دريئة   تحول رمزا الصليب األحمر والهالل األحمر من دريئة  

 

 
 

 رسالة من طبيٍب سوري يعمل في مشفًى ميداني بمنطقٍة تسيطر عليها المعارضة:
 "أنا طبيب ال جندي."

 

 :يمكن االطالع على التقرير الكامل في

phr.org/syria-doctors 

 

 
 حائزة على جائزة نوبل بالمشاركةالمنظمة 
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