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اندلعت الثورة السورية المباركة في الخامس عشر من آذار 2011 .. وما كان يحسب 
أحد أنها سوف تبدأ.

وبدأ شباب سوريا األحرار ينزلون الى الشوارع والساحات .. يهتفون للحرية واالنعتاق 
من حكم الحزب الواحد والرئيس القائد.

األبنية واألسطح  تعتلى  الشوارع وقناصة  الى  تنزل  دبابات  يرى   .. بالعالم أجمع  وإذ 
وجنود تنتشر في الشوارع واألزقة .. يعاونها جيش آخر من األمن وجيش ثالث مما 

سمي بالشبيحة.
أو جريح أو  بين شهيد  الحرية  يتساقطون على مذبح   .. وراح شباب سورية االحرار 

مالحق أو مغيب وراء السجون ال يعلم إال الله ما يجري له في كل لحظة.
وبدأ النظام الخارج عن الشرعية والعديم اإلنسانية .. يجهز على الجرحى في الطرقات 
ويالحق من أسعف منهم الى المشفى فيأتي بأجله ويسرق بعض الجرحى ليعادوا إلى 
أهليهم في اليوم الثاني وقد سرقت أعضاؤهم وشوهت جثثهم .. وذلك في سابقة ال 

يوجد مثيال لها في تاريخ المجرمين.
وأصبح كل جريح في سوريا الحبيبة مشروع شهيد .. ألنه إن بقي دون إسعاف نزف 
جرحه حتى يموت .. وإن نقل إلى أحد المشافي فيكون المجرمون بانتظاره لإلجهاز 

عليه.
إليها  ينقل   .. والحارات  األحياء  في  تقام  ميدانية  لمشاف  ملحة  الحاجة  وأصبحت 
والجراحين  األطباء  من  أحرار  عليها  ويقوم   .. والمصابين  الجرحى  من  األحرار 

والممرضين يعملون في ظروف صعبة للغاية وبإمكانيات متواضعة.
في هذه الظروف ومن أجل مساعدة هؤالء األبطال من زمالئنا األطباء للقيام بواجبهم 
الرابطة  .. ولدت هذه  المصابين والجرحى  للحرية من  العاشقين  الوطن  أحرار  تجاه 

المباركة.
نرجو الله أن يوفقنا للقيام بشيء من الواجب

الرحمة لشهدائنا.. والشفاء لجرحانا.. والفرج لمعتقلينا.. والحرية لوطننا. 

رابطة األطباء السوريين المغتربين – أوروبا
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أوال : شاركت الرابطة بلقاء فرانكفورت بألمانيا لنصرة الشعب السوري وذلك بتاريخ 2011/05/01
ثانيا : شاركت الرابطة بمؤتمري بروكسل للمعارضة السورية وكذلك بمؤتمر اإلنقاذ الذي عقد في استانبول. 

ثالثا : عقدت الرابطة عدة لقاءات و ندوات حوارية في باريس مع شخصيات معارضة :
• مع الدكتور هيثم المناع بتاريخ 2011/05/27	
• مع الدكتور وائل الحافظ بتاريخ 2011/07/10	

الدكتور محمد  العرب  أحياها شاعر  بأمسية شعرية  اللقاء  واختتم   • 	2011/07/03 بتاريخ  برهان غليون  الدكتور  مع 
نجيب المراد وكان هذا اللقاء بالتعاون مع جمعية من أجل سوريا حّرة 

• مع الدكتور عبد الرزاق عيد بتاريخ 2011/07/17	
رابعا : قامت الرابطة بأكثر من حملة جمع تبرعات لصالح المشاريع الطبية 

تمويل مجموعة من المشافي الميدانية لتصل إلى أربعة عشر منها أربعة مستعجلة لجبل  مشروع المشافي الميدانية : 	. 
الزاوية وحماة والالذقية

لتأمين احتياجاتهم ورعايتهم وبقيمة تقديرية  مشروع رعاية أسر الشهداء والمعتقلين من العاملين في الحقل الطبي : 	. 
1500 - 2000 دوالر للعائلة الواحدة حسب عدد األفراد والوضع االجتماعي للعائلة

ممن سرحوا من أعمالهم او فصلوا من برامج التدريب وبرامج  مشروع كفالة األطباء المتفرغين واألطباء المتضررين : 	. 
الدراسات العليا فالدولة تقوم بفصل كل من تشك بتعامله مع الثورة كما أن هناك العديد من األطباء الذين يبذلون جل 
أوقاتهم في دعم اللجان الطبية وتنسيق العمل الطبي والعديد منهم مالحق فالبد من تأمين تكاليف تنقالته ومعيشته 

وأسرته 
	. مشروع معالجة الجرحى خارج سوريا

مجموع المساعدات 0000		 دوالر
50000 دوالر مساعدات لالجئين

6000	 دوالر معالجة الجرحى
0000	 مساعدات عينية للداخل

000			 دوالر مساعدات طبية ومشافي ميدانية للداخل

AAVS - Medical help     : تجمع التبرعات باسم
يرجى تحويل المساعدات على رقم الحساب اآلتي : 

SOCIETE GENERAL
IBAN FR76 3000 3008 4200 0503 4454 159

BIC : SOGEFRPP
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اأرقــــــــــــــام



نحن ـ الرابطة الطبية للسوريين المغتربين ـ شعورًا منا بالمسؤولية ووفاء بالقسم الذي أقسمناه، ونظًرا لما 
يتعرض له شعبنا السوري من شباب وشيوخ وأطفال ونساء من تنكيل على يد عصابات بشار المجرمة ؛ 

فيقع بسببه كثير من القتلى والجرحى والمكلومين وعليه فإننا: 
	. نحذر من مغبة حرمان الجرحى من العالج في المستشفيات العامة والخاصة ومنع اإلسعافات األولية 
من  األطباء  من  نرى  أن  ليؤسفنا  وإنه  المتظاهرين،  العتقال  واستعمالها  اإلسعاف  سيارات  وقصف 
يتنكر لقسمه كطبيب والعمل )كشبيح( لدى النظام واالتجار بأعضاء الشهداء وعلى رأس هؤالء بشار 

األسد.
	. نحذر عصابات النظام الوحشية من االستمرار في هذا الطريق الالإنساني وأننا سنالحق قضائيًا ودوليًا 
كل من تثبت مشاركته في مثل هذه األعمال، ونؤكد أنهم سيالقون مصيرهم المحتوم بقوة الحق الذي 

يحمله شعبنا.
	. نطالب بفك الحصار الفوري عن كل المدن والبلدات في كل أرجاء الوطن، ونؤكد أن هذا الشكل 
من الحصار وما يترتب عليه من انتهاكات لحقوق اإلنسان )كحرمان الجرحى من العالج ومنع الغذاء 
القانون  عليها  يعاقب  جرائم  كلها  واالتصاالت(  والكهرباء  الماء  وقطع  المدنيين  وترويع  والدواء 

الدولي.
	. نطالب بالسماح لهيئات اإلغاثة المحلية والخارجية بالدخول إلى جميع المدن لتقوم بواجبها اإلنساني 

على وجه السرعة.
وأن  وذويهم،  أهلهم  عن  يتخلوا  وأال  بقسمهم  الوفاء  إلى  الشرفاء  السوريين  األطباء  جميع  5. ندعو 
يتحملوا مسؤولياتهم بكل جرأة وشجاعة، والمبادرة إلى ما يمليه عليهم إيمانهم وضمائرهم بلزوم 

إسعاف ومعالجة الجرحى دون النظر ألي اعتبار آخر والله تعالى لن يضيع أجرهم.
6. كما ندعو جميع األطباء وأصحاب المهن الطبية أن يتكاتفوا وينسقوا فيما بينهم للقيام بعملهم اإلنساني 
األحرار  السوريين  األطباء  تجمع  لواء  تحت  وينضووا  يستطيعونها  التي  اإلمكانات  حسب  النبيل 

والرابطة الطبية للسوريين المغتربين لتكوين نواة لعمل طبي شريف وحضاري مهني في المستقبل.
	. ندعو أصحاب المشافي األهلية إلى االستجابة لنداء الواجب والضمير وأن ال يردوا جريحًا أو مريضًا 

وأن يقدموا له كل خدمة يحتاجها. 
عاشت سورية حرة أبية ونسأل الله لجرحانا الشفاء العاجل، ولمعتقلينا السالمة والفرج، ولموتانا الشهادة 

والخلود.
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الصغير  بعمرها  المغتربين  للسوريين  الطبية  الرابطة  تقف 
فخورة  تأسيسها  منذ  أشهر  األربعة  يتجاوز  ال  الذي 
اهلنا  لبذل  وإكبارا  إحالال  تنحني  ولكنها  بإنجازاتها 

وزمالئنا في الداخل.

أهم اإلنجازات :
إداريا: 

الفترة  خالل  المغتربين  للسوريين  الطبية  الرابطة  توسعت 
الماضية فأصبح لها فروع في الرياض والمنطقتين الشرقية 
والغربية من المملكة العربية السعودية وأصبح هناك فروع 
في األردن وفرنسا وقطر والواليات المتحدة وأعضاء في 

ألمانيا وبريطانيا.
السوريين  األطباء  اتحاد  إلنشاء  الداخل  مع  التنسيق  تم 
األحرار على التوازي مع الرابطة في الخارج. والرابطة قيد 

التسجيل في فرنسا.
إغاثة الالجئين:

•أوال: في تركيا حيث أرسلت عدة وفود لزيارة الالجئين  	
والشريط  الحدودية  القرى  وفي  المخيمات  في 
آلخر  حين  من  تذهب  الوفود  زالت  وما  الحدودي 
الدعم  وتقديم  لالجئين  الصحي  الوضع  على  لالطالع 

الطبي والنفسي.
•ثانيا: بذلت جهود بالتنسيق مع رابطة المرأة السورية في  	

األردن لتقديم المساعدات الطبية لالجئين في األردن.
لمعالجة  لبنان  في  الشفا  مشفى  مع  االتفاق  تم  •ثالثا:  	

الالجئين.
إغاثة الجرحى

في  الجرحى  من  العديد  عالج  ومتابعة  اإلشراف  •تم  	
أنطاكية كما تم عالج بعضهم على نفقة الجمعية بتكلفة 

بلغت 20 ألف دوالر.
األردن  في  الجرحى  بعض  عالج  على  اإلشراف  •تم  	
 6 تقارب  بتكلفة  الجمعية  نفقة  على  بعضهم  وعولج 
آالف دوالر. كما تم االتفاق مع » أطباء بال حدود « على 
عالج بعض الحاالت في المشفى التابع لهم في عمان أو 

تمويل عالجهم في المشافي الخاصة في عمان. كما تم 
االتفاق مع عدد من األطباء والجراحين في عمان على 
معالجة الجرحى مجانا أو بأجر رمزي كما تم الحصول 
ما  تتراوح  بنسبة  المشافي  بعض  من  خصومات  على 
بين 20-30% وفرع األردن يتابع حال الجرحى بشكل 

مستمر مع التنسيق الستقبال الجرحى من الداخل.
لبنان على  الشفا في طرابلس في  •تم االتفاق مع مشفى  	
عالج الجرحى على نفقة الجمعية بعدما منعت الحكومة 
عالج  على  اإلنفاق  من  اللبنانية  اإلغاثة  هيئة  اللبنانية 
الجرحى السوريين ونحن نسعى لالتفاق مع » أطباء بال 

حدود « في لبنان على تمويل عالج الجرحى هناك.
•سيقوم بعض الجراحين من ألمانيا باالتفاق مع الجمعية  	
بعمل عمليات جراحية للجرحى مجانا لمدة أسبوع في 
عمان وأسبوع في طرابلس خالل شهر ديسمبر المقبل.

إغاثة الداخل:
تعمل الجمعية منذ نشأتها على تقديم جميع أشكال الدعم 

الطبي للداخل من خالل المشاريع اآلتية:
1. إرسال كميات كبيرة من المصل المضاد للكزاز )تكلفة 
اإلبرة 4 دوالرات( وقد أرسل اآلالف منها حتى اآلن 

آخرها ألف لدمشق وألف لحمص.
2. إرسال آالف وحدات وأكياس التبرع بالدم مع وحدات 

تحديد الزمرة الدموية.
 3 بتكلفة  الصحية  والوحدات  اإلسعافية  3. الحقائب 
بالملف  مبين  هو  كما  الواحدة  للوحدة  دوالر  آالف 
المرفق وقد تم إرسال العديد منها لريف دمشق، درعا، 
والجيش  الزور،  دير  حمص،  الرستن،  الزاوية،  جبل 

الحر في عدة مناطق.
4. تجهيز مشافي أو غرف عمليات ميدانية بتكلفة 40 ألف 
لريف  مشفيين  تجهيز  تم  وقد  الواحد  للمشفى  دوالر 

دمشق وتمويل أجزاء من مشافي لحماة وحمص.
ذكر  يمكن  ال  المتضررة  المشافي  بعض  تأهيل  5. إعادة 
اسمها لضرورات أمنية في عدة مدن بتزويدها ببعض 

التجهيزات بقيمة 30 ألف دوالر.
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