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ــا مــن       تقــع مدينــة جاســم فــي الريــف الشــمالي الغربــي مــن حــوران – محافظــة درعــا - فــي منطقــة الجيــدور، يحدّه

الجنــوب مدينــة نــوى ومــن الشــمال بلــدة نمــر وبلــدة الحــارة ومــن الشــرق مدينــة انخــل ومــن الغــرب محافظــة القنيطــرة، 

ويبلــغ عــدد ســكانها حوالــي 40 ألــف نســمة، يعــود تاريــخ االقتحــام األول مــن قبــل قــوات النظــام إلــى 11-5-2011 وظلّــت 

تتعــرض القتحامــات متكــررة واعتقــاالت عشــوائية للمدنييــن وللنشــطاء حتــى تاريــخ 24-2-2013 حيــث تــّم تحريــر معظــم 

أحيــاء المدينــة، وبقــي هنالــك حاجزيــن تحــت ســيطرة قــوات النظــام حتــى تاريــخ 3-1-2014 حيــن قــام الثــوار بتحريرهمــا 

بشــكل كامــل، ومــن بعــد ذلــك التاريــخ بــدأت المدينــة تتعــرض لهجمــات شرســة مــن قبــل قــوات النظــام وخاصــة الهجمــات 

الجويّــة منهــا، وكانــت مدينــة جاســم الهادئــة نســبياً - قبــل اشــتداد قصــف قــوات النظــام لهــا - وجهــة لعشــرات اآلالف مــن 

النازحيــن إليهــا مــن مناطــق أخــرى، وكان هــذا النــزوح – بحســب النشــطاء – واحــداً مــن األســباب التــي دفعــت عناصــر 

الجيــش الســوري الحــّر إلــى عــدم التمركــز فيهــا حتــى تمنــع ذريعــة قصفهــا مــن قبــل النظــام.                                  

مقدمة عن مدينة جاسم
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     بعــد شــهر نيســان 2013 وبعــد تحريــر الجــزء األكبــر مــن مدينــة جاســم، قــام عــدد مــن األطبــاء بااللتجــاء إلــى إحــدى 

ــج  ــذا المشــفى يعال ــح ه ــد أصب ــا بع ــوا مشــفى الرضــوان، وفيم ــن، وأحدث ــة مــن طابقي ــت مؤلف ــي كان ــة والت ــدارس المدين م

المصابيــن ليــس فقــط فــي مدينــة جاســم ولكــن أيضــاً كان يقــوم باســتقبال عشــرات الحــاالت مــن قــرى ومــدن منطقــة الجيــدور 

والتــي يبلــغ عددهــا حوالــي 27 قريــة وبلــدة، وكان يغطــي جــزءاً مــن ريــف القنيطــرة.                                                                                                          

بالنســبة للتجهيــزات المتوفــرة فيــه، فقــد كان يحــوي المشــفى علــى عشــرين ســريراً، ويحــوي فــي طابقــه األول علــى ثمانــي 

غــرف، وعــدّة أقســام وهــي:

     ) غرفــة االســعاف – غرفــة العمليــات – غرفــة الســتراحة األطبــاء- غرفــة تعقيــم – غرفــة استشــفاء – غرفــة االنتظــار 

– قســم االشــعة – قســم مخبــر التحاليــل (، بينمــا كان يحــوي الطابــق الثانــي علــى: ) غرفــة اســتراحة – مســتودع أجهــزة – 

مســتودع لــأدوات مســتهلكة (، أّمــا القبــو فــكان يحتــوي علــى عــدة أســّرة للعمليــات الجراحيــة والتــي كانــت تــدار مــن قبــل 

كادر طبـّـي يقــوم بإجــراء العمليــات التاليــة:                                                                                                                     

) عمليــات الجراحــة العامــة – عمليــات الجراحــة العظميــة – العمليــات القيصريــة - عمليــات توصيــل األوعيــة والشــرايين 

- عمليــات فتــح الصــدر (.    

مشفى الرضوان
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     بتاريــخ 15-5-2013 شــّن الطيــران الحربــي العديــد مــن الغــارات الجويـّـة علــى المناطــق الواقعــة مــا بيــن نــوى وجاســم، 

حيــث كانــت تجــري معركــة تحريــر تلّــة ) أم حــوران (، وفــي ذلــك اليــوم وتحديــداً فــي الســاعة التاســعة والنصــف صباحــاً 

شــنّت قــوات النظــام غــارة جويــة علــى الحــي الجنوبــي فــي مدينــة جاســم مســتهدفاً إحــدى منــازل المدنييــن، وســقط علــى 

إثــر ذلــك ســتة شــهداء وعشــرات الجرحــى، وكان مــن بيــن الشــهداء ثالثــة شــهداء مــن عائلــة واحــدة وهــي عائلــة الشــحادات 

وكان مــن بيــن الشــهداء أيضــاً نــازح مــن خــارج المدينــة. ولــم تتوقــف قــوات النظــام عــن قصفهــا الهمجــي العشــوائي حتــى 

بعــد وقــوع هــذه المجــزرة المروعــة، فقــد تعّرضــت المدينــة لسلســلة مــن الهجمــات بالقنابــل العنقوديــة إضافــة إلــى بعــض 

القصــف المدفعــي المتقطــع.                                                     

استهداف المشفى
صورة لبعض كوادر مشفى الرضوان في نفس يوم استهداف المشفى

صورة لبعض معداّت المشفى الذي تّم تدميرها بشكل كامل نتيجة القصف

http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8cHJvdmluY2U9NHx0aGlzRGF0ZT0yMDE0LTA1LTE1fDE9JUQ4JUI0JUQ4JUFEJUQ4JUE3JUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUFBfA==
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8cHJvdmluY2U9NHx0aGlzRGF0ZT0yMDE0LTA1LTE1fA==
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/1399119053
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قال الناشط أبو ياسر عضو المركز اإلعالمي في مدينة جاسم لمركز توثيق االنتهاكات في هذا الخصوص:
ــدأ  ــراً، وب ــى مشــفى الرضــوان وكان عددهــم كبي ــاً مــع الشــهداء إل ــن جميع ــل المصابي ــا بنق      بعــد حــدوث المجــزرة قمن

المشــفى بإجــراء العمليــات الجراحيــة لهــم والتعامــل مــع إصاباتهــم، وبقيــت هنالــك حتــى حوالــي الســاعة الرابعــة عصــراً، 

فقــررت العــودة إلــى المنــزل ألخــذ قســط مــن الراحــة، وبعــد وصولــي بقليــل ســمعت صــوت الطيــران الحربــي يحلـّـق فــوق 

المدينــة مــن جديــد، حيــث قــام بقصــف مــكان يقــع فــي غــرب المدينــة – حينهــا لــم أتوقــع علــى االطــالق أن يقــوم بقصــف 

المشــفى – وبعــد عمليــة القصــف بقليــل جاءنــي اتصــال مــن أحــد األصدقــاء وطلــب منـّـي التوّجــه إلــى مشــفى األمــل ) وهــو 

عبــارة عــن عيــادات لأطفــال وال يســتقبل فــي العــادة جرحــى القصــف ســواء أكانــوا مــن المدنييــن أو مــن عناصــر الجيــش 

ــفى  ــوادر مش ــن ك ــم م ــهداء ه ــع الجرحــى والش ــأّن جمي ــأت ب ــل تفاج ــفى األم ــى مش ــي إل ــد وصول الســوري الحــر (، وعن

الرضــوان، وكان مــن بيــن الشــهداء الطبيــب وليــد كمــال شــباط والــذي كان قــد تحــّول إلــى أشــالء، والممــرض شــادي ضاهــر 

المزعــل وعــدة شــهداء آخريــن وأكثــر مــن عشــرة مصابيــن، وقــد تســببت الغــارة فــي دمــار كامــل للمشــفى – المدرســة -  

فقــد قصفتــه الطائــرة الحربيــة بصاروخيــن موّجهيــن، جــاء الصــاروخ األول علــى الطابــق الثانــي، أّمــا الثانــي فقــد اســتهدف 

غرفــة اســتراحة األطبــاء فــي الطابــق األول بشــكل مباشــر. 

http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/122854#.U4UqJCjy_iA
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/122739#.U4Up-yjy_iA
http://www.youtube.com/watch?v=OyDDgvmlOsM&feature=youtu.be
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/122854#.U4UqJCjy_iA
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وقــد تواصــل المركــز عبــر عضــو مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا الناشــط عــالء الفقيــر مــع العديــد مــن شــهود العيــان 

والنشــطاء الميدانييــن فــي مدينــة جاســم وكان مــن بينهــم الناشــط اإلعالمــي ) أبــو مجــد ( والــذي يقــع منزلــه بالقــرب مــن 

مــكان الهجــوم، وأفــاد بالتالــي:

     »كنــت فــي حوالــي الســاعة الرابعــة والنصــف عصــراً فــي منزلــي بعــد عودتــي مــن تغطيــة األحــداث الكبيــرة التــي 

جــرت فــي المدينــة، وتبلــغ المســافة مــا بيــن منزلــي ومشــفى الرضــوان حوالــي واحــد كيلومتــر، وفــي هــذه األثنــاء ســمعت 

صــوت الطيــران الحربــي وتبــع ذلــك انفجاريــن متتالييــن – علمــت الحقــاً أنـّـه كان بســبب صاروخيــن موّجهيــن - فصعــدت 

إلــى أعلــى المنــزل علــى الفــور ألشــاهد الدخــان يتصاعــد مــن الحــّي الغربــي للمدينــة، فهرعــت إلــى مــكان الحــادث وكانــت 

صدمتــي كبيــرة حيــن تفاجئــت بقصــف مشــفى الرضــوان وتدميــره بشــكل كامــل مــن قبــل قــوات النظــام،  وأثنــاء وصولــي 

كان الجرحــى والمصابــون يملئــون المــكان واألشــالء والدمــاء كانــت قــد اختلطــت مــع دمــار بنــاء المشــفى، وشــاهدت بــأّم 

عينــي أكثــر مــن خمســة عشــر مصابــاً تــّم نقــل العديــد منهــم إلــى مشــفى األمــل ومشــفى انخــل، وفــي هــذه األثنــاء تمامــاً 

حــدث هجــوم آخــر فــي المدينــة بواســطة القنابــل العنقوديــة، واســتمرينا فــي أعمــال انتشــال الشــهداء والمصابيــن مــن تحــت 

األنقــاض ومــن بينهــم كــوادر المشــفى والذيــن تحــّول معظمهــم إلــى أشــالء، وقــد اســتمرت العمليــة حوالــي الســاعتين، لنســمع 

بعدهــا أصــوات انفجــارات متتاليــة بواســطة البراميــل المتفجــرة وكان ال يبعــد أكثــر مــن خمســين متــراً مــن مــكان المشــفى 

حيــث ســقط برميليــن متفجريــن أصيــب علــى أثــره أكثــر مــن عشــرين مدنيــاً تــّم نقــل معظمهــم إلــى األردن«.                                              

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=241028442758093&set=a.135984443262494.1073741825.135975486596723&type=1&theater
http://www.youtube.com/watch?v=m7OzGXEhh9I&feature=youtu.be
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ــذي كان داخــل  ــة للمشــفى وال ــى أحــد الكــوادر الطبّي ــق االنتهــاكات فــي ســوريا أيضــاً إل      تحــدّث مراســل مركــز توثي

المشــفى عنــد حــدوث القصــف وهــو المديــر اإلداري للمشــفى أبــو شــام ) طالــب فــي كليــة الطــب البشــري ( وقــد وصــف 

اللحظــات التــي تلــت عمليــة القصــف مباشــرة وقــال:                                                                                                      

     »يعتبــر مشــفى الرضــوان مــن أهــّم المشــافي فــي الريــف الغربــي الشــمالي فــي عمــوم منطقــة حــوران، وهــو يقــوم 

بتغطيــة منطقــة الجيــدور بالكامــل وريــف القنيطــرة، وفقــط فــي شــهر نيســان 2014 اســتقبل المشــفى أكثــر مــن أربعــة آالف 

إصابــة متنوعــة أجــرى المشــفى خاللهــا أكثــر مــن مئتــي عمليــة جراحيــة، وفــي يــوم قصــف المشــفى بتاريــخ 2014-5-15 

كان المشــفى قــد اســتقبل مــا يقــارب الخمســين جريحــاً بينهــم أكثــر مــن ثالثيــن مدنيــاً وعــدد مــن مقاتلــي الجيــش الســوري 

الحــر ) الذيــن كانــوا قــد أصيبــوا فــي معركــة تــل أم حــوران (، وقــد انتهينــا مــن معالجــة الكثيــر منهــم بعــد الســاعة الثانيــة 

ظهــراً، وأرســلنا البعــض اآلخــر إلــى الجــارة األردن، وعــّم الهــدوء المدينــة، فذهــب بعــض كــوادر المشــفى إلــى منازلهــم 

وفّضــل بعضهــم اآلخــر البقــاء فــي المشــفى، وكان مجمــوع مــا تبقــى فــي المشــفى حوالــي 15 مصابــاً مــع الكــوادر المتبقيــة، 

ــا مباشــرة – لكــي  ــي عليه ــي ســقط الصــاروخ الثان ــة االســتراحة – الت ــق خرجــت مــن غرف ــل قصــف المشــفى بدقائ وقب

أتوضــئ، وبقــي فــي الغرفــة الزمــالء األطبــاء اآلخــرون، وذهبــت إلــى ) الحّمــام ( الــذي كان يبعــد عــن غرفــة االســتراحة 

ــار،  ــكان بالغب ــئ الم ــى األرض وامتل ــال عل ــركام ينه ــمعت ال ــى س ــة حت ــات قليل ــي إالّ لحظ ــار، وماه ــة أمت ــي خمس حوال

وانتبهــت إلــى يــدي وقــد كانــت تنــزف بشــكل كبيــر، فخرجــت مــن الحمــام وتفاجــأت بحجــم الدمــار الكبيــر، وبــدأت أبحــث 

عــن زمالئــي وأصــرخ عليهــم وشــاهدت أشــالء الطبيــب وليــد بالقــرب مــن غرفــة االســتراحة، وبلــغ عــدد مــن استشــهد 4 

أشــخاص وأصيــب أكثــر مــن عشــرة«.                                

     وقــد تطابقــت جميــع الشــهادات مــع شــهادة أخــرى مشــابهة أدلــى بهــا الممــرض ) أبــو جــّراح ( أحــد الكــوادر الطبّيــة 

ــة تواجــه  لمشــفى الرضــوان وأكــدّ أّن المشــفى خــرج عــن الخدمــة بشــكل كامــل، بعــد هــذه المجــزرة، وأصبحــت المنطق

مشــكلة حقيقــة فــي معالجــة المصابيــن وخاصــة نتيجــة القصــف اليومــي لقــوات النظــام، فقــد كان هــذا المشــفى يســتقبل يوميــاً 

العشــرات مــن المصابيــن مــن مناطــق مختلفــة وكان يقــدم لهــم الخدمــات الطبّيــة المتنوعــة، وأضــاف:                                                                                

ــي جميعهــم، وفــي  ــكادر الطبّ ــّي فأننــي اعــرف ال ــاً خاصــة بالنســبة إل  »كانــت قّصــة قصــف المشــفى قصــة مأســاوية حق

ذلــك اليــوم تحديــداً قدمــت المســاعدة للعديــد مــن المصابيــن قبــل أن أذهــب إلــى منزلــي بعــد حوالــي الســاعة الثانيــة ظهــراً، 

ألســمع صــوت الطيــران الحربــي وهــو يقصــف المشــفى فــي حوالــي الســاعة الرابعــة والنصــف عصــراً، وعنــد وصولــي 

رأيــت ســيارة محّملــة بالمصابيــن تخــرج مــن المشــفى كان العديــد مــن كــوادر المشــفى بينهــم الشــهيد وليــد الجبــاوي وهــو 

فنــي أشــعة والمخبــري هانــي الحشــمة«. 

http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8cHJvdmluY2U9NHx0aGlzRGF0ZT0yMDE0LTA1LTE1fDM9JUQ4JUFDJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ5JTg1fA==
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8cHJvdmluY2U9NHx0aGlzRGF0ZT0yMDE0LTA1LTE1fDM9JUQ4JUFDJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ5JTg1fA==
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/122739#.U4fP5Sjy_iA
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8cHJvdmluY2U9NHx0aGlzRGF0ZT0yMDE0LTA1LTE1fDM9JUQ4JUFDJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ5JTg1fA==
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/122855#.U4U6Bijy_iA
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/122856#.U4U6SCjy_iA
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     فــي اليــوم التالــي لمجــزرة مشــفى الرضــوان وبتاريــخ 16-5-2014 تعّرضــت مدينــة جاســم مــرة أخــرى لحملــة قصــف 

عشــوائية راح ضحيتهــا أكثــر مــن عشــرين شــهيداً مــن ســكان المدينــة نفســها وبعــض النازحيــن إليهــا، ففــي حوالــي الســاعة 

العاشــرة صباحــاً شــّن الطيــران الحربــي غــارة علــى إحــدى الســاحات العاّمــة فــي وســط المدينــة، وهــي عــادة فــي هــذه األثنــاء 

تكــون مكتظــة بالمتبّضعيــن، وأدى ذلــك إلــى ســقوط أربعــة شــهداء علــى الفــور والعشــرات مــن المصابيــن، وبعدهــا بربــع 

ســاعة فقــط ســقط صــاروخ أرض – أرض علــى إحــدى المنــازل فــي الحــي الغربــي للمدينــة وقــد جــاء علــى منطقــة مدنيــة 

بحتــة وســقط علــى منــزل أحــد المواطنيــن وكان مؤلفــاً مــن طابقيــن وأدّى ذلــك إلــى تدميــره بشــكل كامــل، وســقط إثرهــا 

علــى الفــور اثنــا عشــر شــهيداً والعديــد مــن المصابيــن، وفــي الســاعة الحاديــة عشــر و 45 دقيقــة عــاد الطيــران الحربــي 

مــرة أخــرى وقــام بقصــف إحــدى الســاحات بصــاروخ محّمــل بالقنابــل العنقوديــة، وأدى إلــى استشــهاد شــخصين علــى الفــور 

وســقوط ثالثــة جرحــى، ولــم تكــن تلــك الحادثــة هــي األخيــرة فــي ذلــك اليــوم فــي قصــف المدينــة بالقنابــل العنقوديــة بــل 

اســتمر الوضــع علــى مــا هــو عليــه حتــى المســاء خــالل عــدة هجمــات متالحقــة أخــرى ســقط نتيجتهــا العديــد مــن الجرحــى 

والمصابيــن وتحديــداً بالقنابــل العنقوديــة والتــي أظهــرت فــي مقطــع فيديــو بثـّـه نشــطاء علــى نــوع تلــك القنابــل وأرقامهــا.                             

      وفــي اليــوم التالــي بتاريــخ 17-5-2014 اســتّمر القصــف العشــوائي مــن قبــل قــوات النظــام علــى مدينــة جاســم وأدى ذلــك 

إلــى ســقوط العديــد مــن األشــخاص حيــث بلغــت عــدد الغــارات الجّويــة أكثــر مــن خمســة غــارات، وقــد كانــت هــذه الغــارات 

المتالحقــة اليوميــة ســبباً فــي بــدء تــزوح عــدد مــن ســكان المدينــة إضافــة إلــى نــزوح بعــض النازحيــن الموجوديــن.

شكر خاص لنشطاء المركز اإلعالمي في مدينة جاسم – درعا والكادر الطبي لمشفى الرضوان على تعاونهم

مجازر متالحقة

ألي استفسار أو تساؤل يرجى مراسلتنا على البريد اإللكتروني التالي
editor@vdc-sy.org

لالطالع على تقاريرنا السابقة يرجى زيارة الرابط التالي
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports

 بيان صحفي
حول استهداف مشفى الرضوان 

في مدينة جاسم

http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8cHJvdmluY2U9NHx0aGlzRGF0ZT0yMDE0LTA1LTE2fA==
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8cHJvdmluY2U9NHx0aGlzRGF0ZT0yMDE0LTA1LTE2fDM9JUQ4JUFDJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ5JTg1fA==
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8cHJvdmluY2U9NHx0aGlzRGF0ZT0yMDE0LTA1LTE2fDM9JUQ4JUFDJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ5JTg1fA==
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=241028442758093&set=a.135984443262494.1073741825.135975486596723&type=1&theater
http://www.youtube.com/watch?v=6fecuwPn_N0&feature=youtu.be
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8cHJvdmluY2U9NHx0aGlzRGF0ZT0yMDE0LTA1LTE3fA==

