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ظل الحي الذي كان ذات يوم يعج بالحياة يخضع لحصار قوات الحكومة 
، عندما قصفت 2012كانون األول /السورية والقوات الحليفة منذ ديسمرب

وبقيت حفنة . فدفعت آالف األشخاص إىل الفرارالطائرات الحربية الريموك، 
الذين كان عددهم يتناقص باطراد من العاملني الطبيني لخدمة السكان 
، كان ما 2014آذار /وبحلول مارس. ويصيبهم الوهن، وبني هؤالء أبو العبد

شخصاً قد فارقوا الحياة هناك بسبب شح الطعام وعدم  194ال يقل عن 
:قته منظمة العفو الدولية يف تقريرها املعنونية، وفق ما وثّ كفاية الرعاية الطب

ويف. جرائم الحرب ضد املدنيني املحارصين :انتـزاع الحياة من جوف الريموك
، 2139مخالفة رصيحة للقانون الدويل اإلنساني وقرار مجلس األمن الدويل 

 .شخص ما زالوا يف املخيم 6,000يستمر فرض الحصار عىل نحو 

 الطبيني والعاملني املستشفيات ضد وهجمات أمنية مشكالت

 يواجهون ظلوا الطبيني العاملني أن الدولية العفو منظمة العبد أبو أبلغ
ً  وإنما الحكومية، القوات قبل من فحسب ليس أمنية، تحديات  قبل من أيضا
 الجماعات من فضفاض ائتالف وهو ،"الحر السوري الجيش" بينهم آخرين
 الفرع ،"النرصة جبهة" وكذلك األسد، بشار لحكومة املناهضة املسلحة
" اإلسالمية الدولة" اسم نفسها عىل تطلق التي والجماعة للقاعدة، السوري

 :)داعش(
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 لالستحواذ بانتظام املستشفى عىل اإلغارة عىل الحر السوري الجيش دأب"
 من الجرحى عالج عىل والرتكيز مرضاهم ترك عىل األطباء وإجبار املؤن عىل

 من معرضني املعقمة، العمليات غرف ويلوثون بتهور يترصفون. مقاتليه
 الطبية الفرق أفراد عىل اعتدوا كما. لإلصابة الجراحية للعمليات يخضعون
 لنقل واستخدموها - ورسقوها إسعاف سيارة سائق عىل النار وأطلقوا
 لها يرثى حالة يف كانت اسرتدادها، من تمكنا وعندما. والذخائر األسلحة
ً  الوقود أسعار ارتفعت كما. إلصالحها العمل من الكثري إىل واحتاجت  كثريا
 شبه من األمنية الحالة وجعلت. املرىض إىل الوصول الصعب من وأصبح
 ونقاط املسلحة الجماعات بسبب اإلسعاف سيارة تشغيل املستحيل
 واستمرار املسلحة املنظمات وقواعد املغلقة والطرق العسكرية التفتيش
ً  يستغرق األمر كان تتعطل، كانت وعندما. القنص  األحيان معظم يف أياما
 يف الوقت طوال ماثالً  الخطر وكان. هاإلصالح مستعد ميكانيكي عىل للعثور

إىل األرسى ونقل الطبيني املساعدين وأرس اإلسعاف، سيارة اختطاف يتم أن
متفجر بربميل دمرت قد اإلسعاف سيارات إحدى كانت حيث. العدو مناطق
 .املستشفى قرب

 ولم الريموك، مخيم بوابات عند يوسف الدين عالء الدكتور النظام اقتاد"
ً  عنه نسمع  من عدد عىل النظام قوات قبضت كما. الوقت ذلك منذ شيئا

 ذلك بعد قتلوا ثم. الفحوصات ببعض للقيام املخيم غادروا عندما املمرضني
 جراء الريموك يف آخرون صحيون عاملون وقتل. النظام قوات حجز يف

أثناء[ القناصني ونريان القنابل وشظايا والصواريخ الهاون بقذائف اإلصابة
 ...[بعملهم قيامهم

ً  وعذبت طبيني موظفني النرصة جبهة اختطفت كما" . األقل عىل منهم واحدا
 وحاولت. بالقتل التهديد تحت الطبية املواد من مخزوننا عىل باإلغارة قامت
 ال كان الذي الرئييس الطبي املرفق فلسطني، مستشفى إغالق النرصة جبهة
 بعض ومنعت. فيه والنساء الرجال بني االختالط بسبب يعمل، يزال

 كما. اللباس يف طريقتهن بسبب املرفق مبنى يف العمل من املمرضات
ً  النرصة جبهة اختطفت  التي الغول، وسام فيهم بمن املوظفني، من عددا
  ".ساعات لعدة عذبت

      الطبية املواد ومخزون الطبيني العاملني يف نقص

 الحيوية واملضادات واملصل الدم أكياس من مخزون لدينا يكن لم"
 بصورة الدم بفحوصات للقيام التسهيالت لدينا تكن لم كما. واملسكنات

 العمليات حاالت يف حتى األحيان، معظم يف التقديرات إىل نلجأ كنا. دقيقة
 الذين هم األطباء، وليس املمرضون، كان األحيان، من كثري ويف. الجراحية
 قسم ألن السينية باألشعة تصوير ودون املرىض، صدور يف األنابيب يثبتون
ببساطة يعتمدون وكانوا. الفيديو أو الكهرباء غياب يف أغلق، قد كان األشعة
 الطبية، بالسماعة الصدر فحص وعىل الرسيرية، الفحوصات عىل

يف شفافة أنابيب ثبتت مؤقتة متنقلة بجرة العادية األجهزة عن واالستعاضة
  .ثقوبها

 باألشعة تصويرها دون املصابة األطراف عىل الجبس قوالب تنثب كنا"
ً  باالعتماد السينية،  تيار هناك يكن ولم. الفسيولوجية املهارات عىل كليا
 متتالية ورديات يف العمل املمرضني عىل وكان املراوح، لتشغيل كهربائي
 أثناء حتى -املرىض حياة عىل لإلبقاء الرئوي، القلبي باإلنعاش للقيام

 فقدان إىل األمر بنا انتهى األحيان، من كثري ويف. الجراحية العمليات
ً  املريض، . الضمادات يف نقص هناك كان. يتحسنون املرىض كان ما ونادرا
  .االختصاص أطباء يف ونقص

 اإلجهاض عمليات ذلك يف بما املهام، ببعض القيام عىل نجرب وكنا"

فوق وكنا. معقمة أدوات أو مناسبة معدات أو كهربائي تيار دون والجراحة،
 املياه انقطاع إىل تؤدي كانت التي القصف عمليات من وابل من نعاني ذلك

  .إضافية بمشكالت وتتسبب

 الناس إحراق نتيجة بحروق ملصابني اإلدخال حاالت من العديد هناك وكان"
ً  بالستيكية مواد ]. الحصار عن الناجم التدفئة وقود شح بسبب[ للدفء طلبا
ً  هذا وكان ً  أمرا  حروق إىل ويؤدي يشتعل أن يمكن البالستيك ألن خطرا
. الوفاة إىل األحيان بعض يف أدى مما الجلد، من كبرية ملساحات شديدة
 أحياناً، أكثر أو كاملني شهرين يستغرق أن الشديدة الحاالت لعالج ويمكن
 واملسكنات، الحيوية واملضادات الحروق مراهم من يكفي ما لدينا يكن ولم
 حصص عىل لدينا ما نقّسم وكنا. املعقمة املعالجة وغرف الشاش أو

 عالجاتنا ونصنع الخارج من املشورة طلب من نتمكن حتى للمعالجة
 ضحية 17 من يقرب ما نستقبل وكنا. الشاش وكذلك للحروق بنا الخاصة
  .التعذيب من ناجني معالجة علينا كان كما. شهر كل للحروق

ً  املستشفى يكن ولم"  كانوا الذين املرىض من الكبري العدد إدخال عىل قادرا
شديد نقص لدينا كان. للقصف يتعرض كان عندما وبخاصة عليه، يتدفقون

 والقيام املناسب العالج تقديم عىل قدرتنا من حد ما العاملني، عدد يف
الجروح وخياطة املرىض صدور من السوائل سحب قبيل من طبية بإجراءات
 املساندة واألدوية الرسطان ملرىض العالج وتقديم الكسور ومعالجة

 الجانبية األعراض مع والتعامل الشظايا، وإخراج الدم، ونقل لجراحاتهم،
. الرصع ونوبات والهلوسات الدواء عىل واالعتماد كاإلدمان العالجات، لبعض
 ً  غري جاتعال  أو الصالحية منتهية أدوية استعمال إىل نضطر كنا ما وكثريا
 .مناسبة

 واإلسهال كااللتهابات أمور مع للتعامل مضطرين الريموك سكان وكان"
ً  والجفاف، التغذية وسوء  غري سبل عىل االعتماد إىل الناس الضطرار نظرا
 ال التي واألعشاب محيل مصنع يف املصنوعة كالشوكوالتة للبقاء، صحية
 معدالت ارتفاع إىل ذلك وأدى. عادة املوايش من وغريها األبقار سوى تأكلها
 عن عاجزين كنا. نفعله ما بيدنا يكن ولم الهضمي الجهاز بأمراض اإلصابة
 نتعامل أن علينا وكان. الطارئة أو املزمنة املرضية النفسية الحاالت معالجة

. األطفال من ضحاياها معظم كان التي األرسي، العنف معدالت ارتفاع مع
 وليد طفل عىل فعثر. لشأنهم بعضهم وترك اإلهمال، من األطفال عانى كما
.الله بحمد أنقذ ولكنه واحد، يوم عن يزيد عمره يكن ولم النفايات، بني ملقى
 وغريه التنفس يف مشكالت من يعانون ممن الجدد باملواليد نبعث أن حاولنا
 بهؤالء العناية إىل واضطررنا. رفض النظام ولكن دمشق، يف الحضانات إىل

حياة عىل لإلبقاء مألوفة غري طرق واستعمال لهم األنابيب تثبيت وإىل املواليد
ً  أن غري. بعضهم   .الظروف هذه يف الصمود يستطع لم منهم عددا

 الخدمات بعض إغالق إىل اضطررنا الحاجات، هذه كل من الرغم عىل"
 املركزة العناية ووحدة األشعة قسم تشغيل باإلمكان يعد لم إذ - املهمة

 ...التحليلية واملختربات األمراض علم وأقسام واملراوح

 يقتاتون ما وكل طعام دون أليام يبقون الطبيني املهنيني من العديد وكان"
ً  نجمع كنا. يومني كل مرة سواها يتناولون ال مصنعة أطعمة هو به  أجسادا
 األرس إىل الكلور أقراص ونقدم الحياة، فارقوا من وندفن الشوارع من

ً  املخيم نبقي كي وجهدنا. الرشب مياه لتعقيم منا القريبة  ونسجل نظيفا
 وأكثر ممكنة، طبية رعاية بأقىص املدنيني تزويد وحاولنا والوفيات، املواليد
  .بكثري هذا من

	هويته لحماية االسم تغيري تم *
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©Private   خرطبيل باسل.

ومن برمجيات ومهندس سوري، -فلسطيني خرطبيل باسل
مجال يف اعتقاله، قبل يعمل، كان. التعبري حرية دعاة

.املعلومات تبادل من للتمكني املفتوحة املصادر برمجيات
مكان مغادرته أثناء ،2012 آذار/مارس 15 يف عليه بضوق

 .بدمشق املزة، حي يف عمله

 

ما الدولية العفو منظمة الصفدي، غازي نورا زوجته، أبلغت
 : ييل

 

كي عودته انتظرت. زفافنا موعد من أسبوعني قبل ذلك كان"
ً  نذهب النهائية الرتتيبات ونستكمل الزفاف فستان لرشاء معا
قد باسل أن عرفته ما وكل مرت األشهر ولكن. عرسنا لحفل
 ".  بدمشق العسكرية املخابرات شعبة يف اعتقل

 

سجن إىل خرطبيل باسل نقل األوىل، للمرة احتجازه قبع
يحرض أن قبل دمشق، من الشمال إىل العسكري، صيدنايا

األول كانون/ديسمرب 9 يف ميدانية عسكرية محكمة أمام
بأي يبلغ لم ولكن دقائق، لبضع استجوابه جرى حيث ،2012
إىل ونقل. املحاكمة إجراءات أو القانوني وضعه بشأن يشء
 . 2012 األول كانون/ديسمرب 24 يف عدرا سجن

 

... عائلته مع بزيارته املطاف نهاية يف يل سمح: "زوجته قالت
. 2013 الثاني كانون/يناير 7 يف عدرا، سجن يف وتزوجنا
 ".’السورية الثورة عروسا‘ بأننا معروفني وأصبحنا

 

 ترشين/أكتوبر 3 حتى عدرا سجن يف خرطبيل باسل بقي
 إخبار من وتمكن. مجهول مكان إىل نقل عندما ،2015 األول
 يبلغ لم ولكن أمتعته، بحزم أمر قد بأنه نفسه اليوم يف عائلته
 رسمية معلومات أي عائلته تتلق ولم. إليه سينقل الذي باملكان
 رسمية غري تقارير ورود رغم وجوده، مكان أو مصريه حول
 وحكم ميدانية عسكرية محكمة أمام حوكم قد يكون ربما بأنه
 بضواحي القابون، يف للرشطة الرئييس املقر يف ‘باإلعدام عليه

 . دمشق

 

 خرطبيل باسل عن باإلفراج تطالب الدولية العفو منظمة إن
 ً ً  كان اعتقاله ألن رشط، أو قيد ودون فورا أنشطته بسبب حرصا

 .التعبري حرية تعزيز إىل الرامية السلمية

 خرطبيل باسل: حالة عىل الضوء تسليط
ً  اختفى برمجيات مهندس  السجن من قرسا

 القرسي، االختفاء ضد الدولية العفو منظمة حملة يف للمشاركة
 :التايل املوقع زيارة يرجى

https://www.amnesty.org/en/get-involved/take-
action/detention-in-syria

 الحمالت

ت
 املعلوما

:التايل املوقع زيارة يُرجى املعلومات، من ملزيد

https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/25
79/2015/en/	


