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تقرير خاص بالضحايا المصابين والمرضى
الذين قتلوا بسبب الحصار ومنع إدخال الدواء
مااليقل عن 1800 مواطن سوري ماتوا بسبب ذلك

تكاد تكون الحكومة السورية من الحكومات القليلة الباقية في العالم التي تمنع المنظمات اإلغاثية من العمل على أراضيها، 
فهي لم تكتف بحظر دخول المنظمات الحقوقية ووسائل اإلعالم العالمية، بل وصل المنع إلى المنظمات اإلغاثية التي 

شأن لها بالواقع السياسي. 
لم تكتفي الحكومة السورية بهذا العمل الذي يؤّشر على اعتداء ممنهج على حق المريض والجريح ، بل قامت قوات 
الجيش واألمن بإكمال هذا الطوق على األرض، وفرضت حصاراً حتى على المرضى أنفسهم ، رغم ما تنّص عليه 

القوانين الدولية ذات الصلة من حقوق ينبغي على كل األطراف مراعاتها بخصوص المرضى والجرحى.
النريد أن نشير في هذا التقرير إلى المنهجية العدوانية التي اتبعتها الحكومة السورية داخل المشافي الحكومية والتي 
تحول كثير منها إلى مقرات أمنية وأماكن لتعذيب المرضى وفي بعض الحاالت إعدامهم، ولن نتحدث عن األطباء الذين 
منفصلة  تقارير  في  الموضوعين  تناول هذين  واعتقالهم،حيث سيتم  بتصفيتهم  السورية  للحكومة  التابعة  القوات  قامت 
ستصدر الحقاً، لكننا نشير إلى أن لدينا إحصائيات باألسماء تشير إلى مقتل مااليقل عن 92 طبيباًباختصاصات متعّددة، 

واعتقال قرابة الـ 750 طبيباً، مازالوا رهن االعتقال حتى ساعة إعداد التقرير.
هذا عدا عن مقتل 52 مسعفا بينهم 23 من الهالل االحمر السوري

ومازال 17 آخرين من الهالل االحمر السوري معتقلين .
كذلك قتلت القوات الحكومية 66 صيدالنيا معظمهم قتلوا خالل مساهمتهم في العمل االغاثي .

ومنذ بداية الثورة السورية،فقد ما اليقل عن 1269 مواطناًحياتهم نتيجة لمنعهم من الوصول للمستشفيات من قبل عناصر 
الجيش ومخابرات الحكومة السورية،مما أّدى بهم إلى الموت البطيء، وتحت وطأة عذاب األلم.

وتشير التقارير الطبية إلى أن أهم األمراض التي سّبب الحصاُر ومنُع الدواء وفاَة المرضى بسببها، هي:  الفشل الكلوي، 
يحتاج  والذي  الخبيثة،  واالورام  يومياً،والسرطان  الكلى  الدمويوغسيل  التحال  جلسات  إلى  به  المريض  يحتاج  والتي 
المريض به إلى جرعات كيماوية منتظمة، وكذلك الناعور،والذي يستلزم توّفر البالزما المطلوبة إليقاف النزف، والربو 

القصبي، الذي يتطلّب وجود موسعات القصبات، باإلضافة إلى أمراض القلب.
تتصدر حمص جميع المحافظات السورية في المرضى أو المصابين الذين ماتوا بسبب الحصار 

حمص : قرابة ال 700 حالة معظمها في احياء حمص المحاصرة و في الحصار االخير لمدينة القصير 
تليها ريف دمشق : بأكثر من 450 حالة معظمها في الغوطة الشرقية

حلب : قرابة ال 228 حالة
درعا : قرابة ال 132 حالة

ادلب : قرابة ال 96 حالة
دير الزور : قرابة ال 83 حالة

حماة : قرابة ال 48 حالة
دمشق : قرابة 37 حالة

الالذقية : 8 حاالت
بقية المحافظات لم نسجل أية حاالت في هذا الخصوص .
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بحسب قواعد القانون العرفي اإلنساني :
القاعدة 53: يحظر تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.

القاعدة 54: ُتحظر مهاجمة األعيان والمواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين أو تدميرها أو نقلها أو تعطيلها.
القاعدة 55: يسمح أطراف النزاع بمرور مواد اإلغاثة اإلنسانية للمدنيين المحتاجين إليها، وتسهيل مرورها بسرعة 

وبدون عرقلة ؛ و تقدم اإلغاثة بدون تحّيز أو أي تمييز مجحف، مع احتفاظ األطراف بحق مراقبتها.
القاعدة 56: يؤّمن أطراف النزاع لألفراد المخّولين العمل في اإلغاثة اإلنسانية حرية الحركة الالزمة للقيام بوظائفهم. 

ويمكن تقييد حركتهم مؤقتا في حاالت الضرورة العسكرية القهرية فحسب.
تدين الشبكة السورية لحقوق اإلنسان هذا الحصار الفظيع و تحمل مسؤوليته للحكومة السورية ، و الذي يتعبر جريمة 

حرب ، كما أنه يعتبر سياسه عقاب ممنهجة في مناطق متعددة فهو جريمة ضد اإلنسانية أيضا .
يتوجب على مؤسسات المجتمع الدولي وبخاصة مجلس األمن التحرك العاجل النقاذ أرواح اآلالف من أبناء الشعب 

السوري المحاصرين و أن يرقوا إلى مسؤولياتهم القانونية و األخالقية .
كما أن هناك مسؤولية عظيمة تقع على كاهل الصليب األحمر الدولي الذي لم يرقى إلى 10 % من مستوى الكارثة 

اإلنسانية الواقعة في سورية و بخاصة في المناطق المحاصرة .

تفاصيل التقرير :
نماذج من حاالت موثقه في مختلف المحافظات السورية لمواطنين

سوريين ماتوا بسبب الحصار ) نمط منهجي و واسع النطاق(

محافظة حمص :
تمّكنت الشبكة من توثيق 37 حالة في محافظة  حمص، بينهم 18 طفل. وتعّد مدينة حمص واحدة من أكثر المدن التي 

عانت بسبب الحصار الذي ُمرس عليها بطريقة منتظمة ولفترة طويلة.
وفيما يلي نماذج من هذه الحاالت:

-شمسة عبارة وفاطمة عبارة: سيدتان  من منطقة الحولة، مصابتان بفشل كلوي،توفيتا في 2011-12-7 بسبب عدم 
توافر الدواء، وعدم القدرة على الذهاب لغسل الكلى بسبب الحصار المفروض على الحولة.

- عائشة محمد العلي: من الحولة، تعّرضت الرتفاع حاٍد للسكر، ولم يتم إسعافها بسبب القناص الذي يستهدف كل المارة  
في منطقة سكناها.

- ساري آيات الحصنيشاب في مقتبل العمر، مصاب بفشٍل كلوي، لم يسمح له الحاجز العسكري بالمرور،
مما أدى وفاته بسبب تأزم حالته  .

https://www.youtube.com/watch?v=FuXlPM7y_RM
- الطفل عبد الجواد أحمد سليمان: من دير بعلبة، مصاب بمرض السرطان،

توفي بتاريخ -2012-6-1 بسبب نقص األدوية والعناية الطبية نتيجة الحصار.
- الطفلة زينب القصاب،عمرها سنة وأربعة أشهر من حي كرم الزيتون، تعرضت لنوبة الربو، وكان البد من إسعافها 
ألقرب مشفى إال أن ظروف القصف العنيف الذي تعّرض له الحي وحصاره من كل الجهات، وعدم تواجد أي نوع من 

الخدمات الطبية داخل الحي جعل منها ضحية جديدة من ضحايا اجرام النظام .
http://youtu.be/SH8jpt8ZMyY

- الرضيعة حوراءعساف، عمرها يوم  واحد من قرية الغنطو،
ودعت الحياة بعد مولدها بيوم،نتيجة لحاجتها إلى إسعاف فوري

ومواد طبية لم يتوّفر بسبب الحصار:

https://www.youtube.com/watch?v=FuXlPM7y_RM
https://www.youtube.com/watch?v=FuXlPM7y_RM
http://youtu.be/SH8jpt8ZMyY
http://youtu.be/SH8jpt8ZMyY
http://www.youtube.com/watch?v=mlPSyHfHv8w&feature=youtu.be
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• نسرين الطوقتليامرأة حاملفي يوم والدتها، منع الحاجز العسكري المتواجد في بلدة الحولة سيارة اإلسعاف من إسعافها، 
وإيصالها إلى أقرب مشفى،فتوفيت هي وجنينيها .

• كنان السعدي: خديج عَرَف من الحياة ساعاٍت، قبل أن يستشهد في حاضنته بعد انقطاع التيار الكهربائي عنها، وعدم 
القدرة على إسعافه خارج حي الخالدية المحاصر.

http://youtu.be/liT0inRAarY
• الرضيعة نجاح دعاس والرضيع محمد زهرة،توّفوا أثناء

الحصار على حمص بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن مشفى الوليد.
http://www.youtube.com/watch?v=fkVWR-gyJ8U
http://www.youtube.com/watch?v=g0JPFhynToU

• رضيع من الحولة، توفي بسبب “قلة الغذاء والدواء” نتيجة للحصار المفروض على الحولة.
http://www.youtube.com/watch?v=LeNBBTpA5Ws

• نصر الحميد  من حي الخالدية، وهي رضيعة توفيت بسبب فقدان الدواء والغذاء )وقد كانت نصر تبلغ من العمر عدة 
أشهر عند وفاتها، رغم أنها قد تبدو بالصورة وكأن لها من العمر عدة أيام فقط(.

• السيد حيان المسموم، وهو مواطن من سكان حمص القديمة المحاصرة،
وافق على قطع ساقه لعدم توفر طبيب أوعية ومواد طبية،

وُيظهر المقطع االول السيد حيان قبل تمدد الورم، 
بينما يظهره المقطع الثاني وقد تمدد الورم يوم 31-10-2012

محافظة إدلب :
• ناصر الخلف، مواطن من منطقة قميناس، توفي بتاريخ 27/6/2012، بسبب حرمانه من الطبابة، حيث قام حاجز 

للجيش النظامي بمنعه من التوجه إلى المشفى إلجراء عملية غسيل الكليتين المعتاد .
• الطفل صادق صادق عبد الرزاق، من منطقة سرمين، وتوّفي بتاريخ 4/6/2012، طفل رضيع، مات  بسبب مرضه 

ولعدم تمكن أهله من نقله للعالج بسبب انتشار الحواجز، وعدم توفر اإلمكانيات المادية.
http://www.youtube.com/watch?v=iEdG3MLPIp4

• الطفل جهاد حسين غزال، وهو طفل رضيع من منطقة تفتناز، توفي في 1/4/2012، حيث لم يتم التمكن من نقله 
إلى الحاضنه بعد والدته، ففارق الحياة، وهو ابنأيمن شعبان الذي قٌتل على يد قوات األمن قبل شهرين من موت ابنه.

http://www.youtube.com/watch?v=8yr9jIjbC2Y
• الطفلة سلسبيل بكور، من منطقة خان شيخون، توفيت بتاريخ 19/10/2012، وتوفيت بعد إصابتها مع 5 أطفال 
آخرين بشظايا قذيفة مدفعية، حيث كان يلعبون،وقد تم نقلها إلى إحدى مشافي خان شيخون، ونظرا للنقص الشديد في 
األدوية والخدمات الطبية، وَجب نقلها إلى مشفى خارج المدينة، وبسبب حصار قوات الجيش التابعة للحكومة السورية 

الخانق تعّذر نقلها ، مما أدى الى وفاتها .
• باسم الجنكي من خان شيخون، توفي بتاريخ 10/10/2012، أصيب بطلق ناري قبل يوم من تاريخ الوفاة وتدهورت 
حالته، ونظراً للحصار المفروض على المدينة، ولقلة األدوية وانعدام الخدمات الطبية في المدينة تعذر نقله إلى مشفى 

آلخر مما أدى إلى وفاته.
• محمد أحمد نقر من إدلب المدينة، توفي باريخ 6/9/2012، اصيب بجلطة قلبية ونتيجة الحصار المطبق على المدنية 

ومنع طواقم االسعاف من الحركة وقصف كل من يتحرك فقد تعذر نقله الى المشفى لتلقي العالج مما أدى الى وفاته.

محافظة حلب  :
- السيدة رغداء جن علي، أصيبت أثناء القصف على حي باب الحديد إصابة خطيرة بتاريخ 30/9/2012، حيث  نقلت 
إلى مشفى األندلس الكائن في حي األندلس للعالج في وحدة العناية المشددة، ولكن انقطاع التيار الكهربائي عن ذلك الحي 
وتوقف عمل المولدة الكهربائية بسبب نفاذ مادة الديزل أدى إلى توقف أجهزة التنفس عن العمل في المشفى، مما أدى 

إلى وفاة الشابة إثر ذلك بتاريخ 8/10/2012 عن عمر يناهز 36 عاماً. 

http://youtu.be/liT0inRAarY
http://youtu.be/liT0inRAarY
http://www.youtube.com/watch?v=fkVWR-gyJ8U
http://www.youtube.com/watch?v=fkVWR-gyJ8U
http://www.youtube.com/watch?v=g0JPFhynToU
http://www.youtube.com/watch?v=g0JPFhynToU
http://www.youtube.com/watch?v=iEdG3MLPIp4
http://www.youtube.com/watch?v=iEdG3MLPIp4
http://www.youtube.com/watch?v=8yr9jIjbC2Y
http://www.youtube.com/watch?v=8yr9jIjbC2Y
http://youtu.be/JlqW4IG5dz0
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- السيد فضيلة نبهان، وتسكت في منطقة النيرب، أصيبت بنوبة احتشاء عضلة قلبية ليالً، ولكن لم يتمكن أفراد العائلة 
من أخذها إلى المستشفى لتلقي العالج اإلسعافي، ألّن الطريق إلى المشفى يمر بجانب المطار، حيث ينتشر القناصة 
الذين يستهدفون كل شيء يتحرك ليالً، مما أدى إلى وفاتها في منزلها بتاريخ 26/10/2012 عن عمر يناهز 60 عاماً.
- السيدة ميرفت نايف الزينو )22 سنة(، من سكان منطقة النيرب، كانت في حالة والدة، عندما تعّرضت لنزف شديد 
أثناء ، ولم يستطع أهلها نقلها إلى المشفى لتواجد القناصة على طول طريق المطار، وكذلك فقر المشفى الميداني لديهم 

باإلمكانيات الالزمة لعالج هكذا حاالت إسعافية، مما أّدى إلى وفاتها بتاريخ 3/11/2012 .
- الطفالن التوأم ظاهر وطارق ابنا يوسف حداد، من سكان منطقة حي طريق الباب، ويبلغان من العمر عشرة  أشهر، 
توفيا يوم 11/11/2012، نتيجة اإلصابة بجفاف شديد تزامناً مع إغالق المشفى المتخصص بأمراض األطفال نتيجة 
القصف، وعدم القدرة على عالج هكذا حاالت في المشافي الميدانية ذات اإلمكانيات المتواضعة وغير المخصصة لعالج 

األطفال.

محافظة دمشق :
- المواطن أحمد حسين الحوسة، اسُتهدف من قبل قوات الجيش السوري في قطنا بريف دمشق، وقد حاول النشطاء 

الوصول إليه، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، وبقي محاصراً حتى مات في يوم 11/6/2012
http://www.youtube.com/watch?v=gX6s2i9lZAw

- المواطن تيسير بن محمود الهندي،توّفي بتاريخ 9/6/2012 إثر إصابته برصاصة قناص،ولم يتمكن أحٌد من الوصول 
إليه إلسعافه بسبب الحواجز الموجودة، والتي تستهدف المواطنين الذين يسيرون ليالً دون تمييز .                                                        
- المواطن محمد فريد طعمة،توفي بتاريخ 12/1/2012 بعد الوصول المتأخر الى مشفى دوما بسبب كثرة الحواجز 

المتواجدة على الطرقات .                                                                                        
- األختان سناء وأميرة بنات محمد ديب طعمة مع الطفلين عائشة حمص وجمال طعمة، والذين توّفوابتاريخ 1/6/2012 

بسبب الحصار الخانق لمنطقة حمورية وسقبا، ووجود األمن حول مشفى الفاتح، والذي حال دون أسعافهم .
- تهاني ممدوح اليسقي، مريضة بالسكري، وتوّفيت في مدينة عربين بريف دمشق يوم 21/10/2012، بسبب عدم 

التمكن من الوصول لالسعاف.
- زياد زهير الشرار )القاضي(، توفي بتاريخ 21/5/2012، أثناء خروجه من المسجد بعد صالة العشاء، بعد إطالق 

النار عليه من الجيش، ولم يستطع أحد إسعافه بسبب حصار المكان ممى أدى إلى وفاته. 
http://www.youtube.com/watch?v=Cj9oshNkQ9g

- يوسف فارس البشاش)البغم(، تم قنصه برصاصة في رأسه بتاريخ 16/6/2012، من قبل قناص تابع لجيش النظام 
ولم يتمكن أهلها من إسعافه لعدة أيام بسبب تطويق جيش الحكومة السورية لمدينة سقبا ومنع الدخول والخروج منها.

- محمد ديب عبيد )الفهمان( من بلدة سقبا بريف دمشق،أصيب بجراح إثر قصف قوات الحكومة السورية لتشييع أحد 
أيام بسبب ذلك، وهو يعاني ويالت األلم  المدينة، وتوفي بعد  بلدته، ولم يتمكن أهله من إسعافه بسبب تطويق  أهالي 

والعذاب .
جثمان المواطن محمد دين عبيد:

http://youtu.be/Ky1CpVD8k9I
مدينة سقبا، حيث خرجت  بالهاون على  العنيف  القصف  نتيجة   05-10-2012 في  الدين،توفيت  - وفاء جمال سعد 
أحشاؤها منها، ولم يستطع األهالي تقديم المساعدة لها بسبب عدم توفر األدوات المناسبة في المشافي الميدانية، وبسبب 

الحصار المفروض على المدينة.
“دفن المواطنة وفاء:

- نضال بركات، توفي يوم 09/10/2012، بعد إصابته
 أصيب بشظية برأسه، مما أّدت به إلى الوفاة بعد ساعات .

http://www.youtube.com/watch?v=gX6s2i9lZAw
http://www.youtube.com/watch?v=gX6s2i9lZAw
http://www.youtube.com/watch?v=Cj9oshNkQ9g
http://www.youtube.com/watch?v=Cj9oshNkQ9g
http://youtu.be/Ky1CpVD8k9I
http://youtu.be/Ky1CpVD8k9I
http://youtu.be/Hl8jbiZ_6Bg
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محافظة حماة :
• ممدوح فؤاد حمشو، من قرية الشيحة، ويبلغ من العمر 32سنة، أصيب إثر القصف العشوائي لقوات الجيش النظامي، 
عندما حاول أهالي بلدته إسعافه،ولم يتمكنوا من ذلك بسبب عدم سماح قوات الحكومة لهم بالمرور، مما أدى لنزيفه حتى 

وفاته يوم 22/9/2012.
النظامي، أدت إلى بتر أطراف عدي،  لقذيفة مدفعية من الجيش  • عدي ورائد الشيخ مقلد، من مدينة حماه، تعرضا 
وأصيب بنزيف نتيجة عدم القدرة على الوصول ألي مشفى بسبب الحصار األمني للمشافي الخاصة وضعف إمكانات 

المشافي الميدانية، إلى أن توّفي يوم 06/09/2012.
أما رائد الشيخ مقلد،فقد بقي على قيد الحياة لمدة أسبوع، حيث استغرقت رحلة الوصول الى تركيا لتلقي العالج أربعة 
أيام، مكث يومان في أحد مشافي انطاكيا، وبعدها توفي نتيجة حدوث التهاب شديد في العظم،وتوفي يوم 11/9/2012
• الطفل أحمد أنس عثمان، ويبلغ من العمر 16 عاماً، من كفرنبودة، أصيب بطلقة قناص في البطن، ولم يستطع أحد 
نزيف  نتيجة  فتوفي  منزله،  من  الحركة  يحاول  من  على  النار  وإطالق  القناصة  انتشار  مشفى جراء  أي  إلى  إسعافه 

داخلي،وتوفي يوم 21/11/2011.
• محمد زياد دبيس، ويبلغ من العمر 20 عاماً،من كفرنبودة، أصيب بطلقة في الفخذ، أّدت إلى نزيف  شرياني، وبقي 
على قيد الحياة لمدة ساعتين وهو بكامل قواه العقلية، ولكن لم يستطع أحد تقديم أية مساعدة، بسبب قلة اإلمكانات الطبية 
في البلدة، باإلضافة إلى الحصار الخانق الذي كان مفروضاً من قبل الحكومة السورية عليها، ومنه خروج أو دخول أي 

شخص تحت التهديد بالتصفية المباشرة .
• السيدة  فيَر يوسف العمر، وتبلغ من العمر 22 عاماً، قتلت وهي تعمل في المزرعة، حيث أصابتها شظية من إحدى 
القذائف التي أطلقتها قوات تابعة للحكومة السوريةعلى مجموعة من العمال كانوا يعملون في األرض،قتل عدد منهم، 
وكانت فيَر بحالة متوسطة، ولكن النزيف الشديد أدى إلى وفاتها بعد عدة ساعات، حيث لم يتمكن أي أحد من إسعافها 

بسبب استهداف القناصة لكل من يحاول الوصول إليهم،وتوّفيت في 25/5/2012.

محافظة الالذقية :
• السيدة سلمى ليلى المعروفة بأم محمد، تسكن في الحفة، توفيت يوم الجمعة 15/6/2012 لعد قدرتها على الحصول 

على العالج بسبب الحصار الذي فرضه جيش النظام على المنطقة، وتعّذر نقلها خارجها بسبب القصف المتواصل.
دير الزور 

الطبي واألدوية والمستلزمات  الكادر  توفي بسبب نقص  العمر عام ونصف،  يبلغ من  الحماد،  أحمد  الطفل كيالني   •
الطبية في مدينة ديرالزور، وقد حاول أهله إخراجه من المدينة للعالج، ولكن القوات التابعة للحكومة السورية منعتهم 

من الخروج فمات الطفل بين يدي أمه وأبيه.
محافظة درعا 

• الطفل شاكر فواز محاميد،يبلغ من العمر 14 عاماً، من درعا المحطة،توفي متأثراًبإصابته بجلطة دماغية، حيث منعته 
قوات األمن التابعة للحكومة السورية من دخول المشفى بتاريخ 1/10/2012. 

لقد نّصت اتفاقيات جنيف األربعة لعام 1949 وجميع مالحقها على اشتراط حماية الكرامة اإلنسانية لجميع البشر في 
جميع الظروف واألوقات، وعلى وجوب اتخاذ كل اإلجراءات الممكنة بدون أي تمييز إليقاف 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 األطقم الطبية في 
المشافي والعيادات الثابتة والمنتقلة، بغض النظر عن توجهات الجهات التي تسيطر على تسيير تلك المشافي والعيادات. 
وفي المقابل من ذلك، يبدو أن ما يحدث في سورية خالل األشهر المنصرمة من عمر االنتفاضة الشعبية في سورية يشير 
بوضوح إلى تناقض صارخ مع اتفاقيات جنيف، حيث تتحمل الحكومة السورية المسؤولية الكاملة عن كافة الحاالت 
التي تسببت بقتل جريح أ مريض بسبب منعها وصول العالج له، وتتحمل مسؤولية األعاقات واألمراض المزمنة أيضاً، 
إضافة إلى كافة التعبات وردات الفعل المترتبة على ذلك، وكل ذلك يعتبر جرائم ضد اإلنسانية تفرض كل واحدة منها 

على المجتمع الدولي متمثالً بمجلس األمن واألمم المتحدة التحرك من أجلها وحماية الشعب السوري منها .


