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الثالثاء 24 تشرين األول 2017

حصار غوطة دمشق الشرقية شكل من 
أشكال العقوبات الجماعية

ما اليقل عن 350 ألف مدين ال يزالون 
حماصرين على الرغم من اتفاقية خفض 

التَّصعيد مع روسيا
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المحتوى: 
أواًل: مقدمة ومنهجية.

ثانياً: احلصار مستمر من قبل احللف السوري اإليراين على الرغم من اتفاقية خفض التَّصعيد مع روسيا.
ثالثا: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: مقدمة ومنهجية:
بدأ النظام الســوري منذ تشــرين األول/ 2012 حصاراً جزئياً على منطقة الغوطة الشــرقية يف ريف دمشــق، ما لبَث يف 19/ 

تشــرين األول/ 2013 أن توسَّــع وأصبح حصاراً مطبقاً بشــكل شــبه كامل.

ســجلنا بدايــة عــام 2015 دخــول بعــض املــواد الغذائيــة عــر معــر خميــم الوافديــن إىل مناطــق حمــدودة يف الغوطــة الشــرقية، إثــر 
ــلع واملــواد الغذائيــة عــر أنفــاق تربــط  اتفــاق بــن النظــام الســوري وفصائــل يف املعارضــة املســلحة، كمــا كان يتــمُّ هتريــب بعــض السِّ

الغوطــة الشــرقية بأحيــاء القابــون وبــرزة وتشــرين يف مدينــة دمشــق.

مــا حصــل يف املــدة األخــرة حتديــداً، أنّــه يف 18/ شــباط/ 2017 شــنَّت قــوات النظــام الســوري محلــة عســكرية واســعة علــى 
األحيــاء الشــرقية ملدينــة دمشــق )القابــون وتشــرين( وســيطرت بشــكل كامــل علــى األنفــاق الــي تصــل الغوطــة الشــرقية هبذيــن 
احليَّن، كما أغلقت معر الوافدين هناية آذار/ 2017؛ ما أدى إىل عملية خنق وتشديد احلصار على ما اليقل عن 350 
ألــف شــخص ُمعظمهــم مدنيــون، وتســبب ذلــك يف ُشــحٍّ رهيــب يف املــواد الغذائيــة األساســية كحليــب األطفــال، وارتفعــت 
األســعار كلهــا بشــكل صــارخ، هــذا إن وجــدت، وجلــأ الســكان إىل االعتمــاد علــى بعــض املزروعــات واحلشــائش، وحــى بدايــة 
أيــار/ 2017 ســجلنا ارتفاعــاً كبــراً يف أســعار املــواد الغذائيــة يُقــدر بقرابــة 30 %، حيــث وصــل ســعر كيلــو غــرام الدقيــق إىل 

850 لــرة ســورية، وكيلــو غــرام اأَلُرز إىل 1200 لــرة ســورية، وكيلــو غــرام الســكر 3000 لــرة ســورية.  

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:
“مل يقتصر النظام الســوري على اســتخدام احلصار وســيلة من وســائل احلرب، بل إنَّه جتاوز الضرورات العســكرية 
وتناســباهتا، وحتــوَّل احلصــار إىل جتويــع وتضييــق علــى املدنيــن، وأصبحــت ُكلَفتــه أعلــى مــن أيِّ هــدٍف عســكري 
واملــواد  األساســية  اخلدمــات  مــن  الســكان  حــَرم  اجلماعيــة،  العقوبــات  أشــكال  مــن  شــكل  إىل  وحتــوَّل  مرجــو، 

الغذائيــة”.
 

حبســب ســجالتنا فقــد تســبَّب حصــار النظــام الســوري علــى الغوطــة الشــرقية منــذ قرابــة مخســة أعــوام حــى 22/ تشــرين األول/ 
2017 يف مقتــل مــا اليقــل عــن 397 مدنيــاً، بينهــم 206 طفــاًل، و67 ســيدة بســبب اجلــوع ونقــص الــدواء حتديــداً، وقــد 
حصلــت معظــم الوفيــات بــن الفئــات اهلشــة، كاألطفــال الرضــع، وكبــار الســن، واملرضــى، وجرحــى أصيبــوا يف عمليــات القصــف 
املتكــرر، ومل توجــد أدويــة كافيــة لعالجهــم، كمــا انعكــس احلصــار بشــكل كبــر علــى النســاء احلوامــل، اللــوايت عانــَن مــن فقــر 
الــدم، كمــا ســجلنا عــدداً مــن حــاالت التشــوُّه اخللقــي، يضــاف إىل كل ذلــك مئــات اجملــازر بســبب عمليــات القصــف العشــوائي 

ــد علــى املناطــق املأهولــة بالســكان، وتدمــر آالف املبــاين واملراكــز احليويــة املدنيــة. أو املتعمَّ

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aUNzVFV0NHduTWc/view
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اعتمدنــا بشــكل أساســي علــى زيــارات ميدانيــة قــام هبــا باحــث يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وتواصــل مــع النشــطاء 
احملليــن العاملــن يف الشــؤون اإلغاثيــة، ويف اخلدمــات احملليَّــة، ومــع عــدد مــن العائــالت املتضــررة، وُقمنــا بتغيــر األمســاء حفاظــاً 
علــى الســالمة، كمــا وردنــا عــدد مــن الصــور والفيديوهــات، ومجعنــا بعضــاً منهــا أيضــاً مــن شــبكة اإلنرتنــت، وقــد ُقمنــا مبقاطعتهــا 
مــع عمــل فريقنــا وروايــات الشــهود، أمــا اإلحصائيــات فهــي مــن قاعــدة بيانــات وأرشــيف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، ومت 
مجعهــا بشــكل تفصيلــي تراكمــي باالســم والتفاصيــل علــى مــدى ســبع ســنوات، وملزيــد مــن املعلومــات حــول منتهجيتنــا نرجــو 

زيــارة الرابــط.

ثانيــاً: الحصــار مســتمر مــن قبــل الحلــف الســوري اإليرانــي علــى الرغــم مــن اتفاقيــة خفــض التَّصعيــد 
مــع روســيا:

يف 22/ متــوز/ 2017 متَّ إبــرام اتفاقيــة خفــض التَّصعيــد اخلاصــة بالغوطــة الشــرقية بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة والقــوات 
الروســية برعايــة مصريَّــة ومتَّ االتفــاق علــى إدخــال قوافــل إغاثيــة وبــدء عمليــات إخــالء اجلرحــى، وقــد ســجلنا منــذ توقيــع االتفــاق 
دخــول 4 قوافــل فقــط مشلــت بعــض الســلل الغذائيــة ومــواد طبيــة، كان آخرهــا يف 24 أيلــول الفائــت، وال بـُـدَّ مــن اإلشــارة إىل 
أنَّ هــذه القوافــل ال تكفــي ســوى قرابــة 25 % مــن احتياجــات السُّــكان، وعلــى الرغــم مــن دخــول اتفــاق خفــض التَّصعيــد حيِّــز 
التَّنفيــذ فــإنَّ قــوات احللــف الســوري الروســي اســتمرَّت يف اســتهداف املدنيــن ومراكــز حيويــة مدنيــة، ومل تتوقــف عمليــات القتــل 
والتدمــر بالتــوازي مــع سياســة التجويــع وقــد وثَّقنــا 4 جمــازر، و23 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة، بينهــا 4 منشــآت 
طبيَّة منذ 22/ متوز/ 2017 حى 22/ تشــرين األول/ 2017، وهذا ُيشــر بشــكل واضح إىل رغبة احللف الســوري اإليراين 
بإفشــال أي اتفــاق خلفــض التَّصعيــد، والعمــل بشــكل حثيــث علــى تركيــع اجملتمــع الســوري هبــدف االستســالم مث التَّســليم بشــرعية 
النظــام الســوري وحليفــه اإليــراين وبالتــايل بســِط نفــوذه الكامــل علــى ســوريا، وقــد أشــرنا إىل ذلــك يف تقريــر ســابق عــن تدمــر 
اتفاقيــات األســتانة يف إدلــب؛ حيــث فشــَل الطــرف الروســي الضَّامــن التفــاق خفــض التَّصعيــد يف إجبــار النظــام الســوري علــى 

االلتــزام بإدخــال املســاعدات وإجــالء اجلرحــى، وهــذا مــن أبســط املطالــب.  
 

بعــد قرابــة 7 أشــهر علــى اشــتداد احلصــار ارتفعــت األســعار قرابــة 50 % حيــث وصــل ســعر كيلــو غــرام اأَلُرز إىل قرابــة 2300 
لرة ســورية، وكيلو غرام الســكر إىل قرابة 5700 لرة ســورية، وانقطَع الدَّقيق إال بكميات قليلة جداً، وقد منعت قوات النظام 

الســوري دخــول أيــة مــواد طبيَّــة أو حمروقــات أو ألبســة طيلــة 7 أشــهر باســتثناء دخــول بعــض املــواد يف أيــام عيــد األضحــى فقــط.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
http://sn4hr.org/arabic/?p=8776
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أخرنــا عبــد املعــن محــص1  وهــو مســؤول توثيــق يف أحــد النقــاط الطبيَّــة يف الغوطــة الشــرقية عــن األوضــاع اإلنســانية الصَّعبــة الــي 
يُعــاين منهــا ســكان الغوطــة الشــرقية: “إننــا نعيــش فــي ســجن كبيــر، نســبة البطالــة مرتفعــة هنــا، وال يتجــاوز دخــُل الفــرد ألــف 

ليــرة يوميــاً، فــي المقابــل فــإن ســعر أيَّــة مــادة غذائيــة يتجــاوز تلــك القيمــة بكثيــر.
منــذ إغــالق المعبــر ونحــن نعيــش حالــة مــن التَّقشــف فلــم يعــد ُيســمح بمــرور المــواد الغذائيــة إال بشــكل نــادر، وهــذا 
ال يســمح بســدِّ احتياجــات الســكَّان، وعلــى الرغــم مــن أنَّ أهــمَّ بنــود اتفاقيــة خفــض التَّصعيــد كان إدخــال المســاعدات 

وإخــالء الجرحــى فإننــا لــم نشــهد ســوى دخــول 4 قوافــل ال تحــوي مــا يكفــي ربــع عــدد الســكان.
منــذ أشــهر ونحــن نعتمــد علــى بعــض المزروعــات كالــذُّرة وبعــض الحشــائش وبعــض المــؤون القليلــة التــي ادَّخرناهــا فــي 

وقــت ســابق”.

لقــد انعكــس تشــديد احلصــار علــى أصحــاب األمــراض املزمنــة، والســيما مرضــى الســرطان ومرضــى الكلــى، وُتشــر تقديراتنــا إىل 
وجــود قرابــة 543 مريــض ســرطان داخــل الغوطــة الشــرقية تــويَف منهــم 7 مرضــى، بينهــم 4 أطفــال وســيدة، منــذ إغــالق املعــر يف 

آذار/ 2017 نتيجــة عــدم توفُّــر اجلرعــات الكافيــة لعالجهــم

الرضيعــة ســحر ضفــدع فقــَدت حياهتــا نتيجــة نقــص الغــذاء والرعايــة الطبيَّــة بســبب احلصــار املفــروض علــى 
الغوطــة الشــرقية 22/ 10/ 2017

  1 تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 18 تشرين األول 2017

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bUVmRDA5d09rUGs/view
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يقول الطبيب جمد دااليت الباحث يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف الغوطة الشرقية:
إنَّ األدويــة المتوفِـّـرة حاليــاً فــي الغوطــة قليلــة جــدًا، نحــن بحاجــة ألدويــة ُمعيَّنــة كحقــن الفيتامينــات الالزمــة لمرضــى 
ــة للعمليــات الجراحيــة، كمــا أننــا نُعانــي نقصــاً كبيــراً فــي أكيــاس الــدم،  اإلصابــات العصبيــة، وأدويــة التخديــر الضروري
وبعــض المســتلزمات النَّوعيــة كالصفائــح العظميــة والفكيَّــة، والشــنط الدماغيــة، نحــاول تصنيــع صفائــح معدنيــة لتعويــض 

العجــز، لكنَّهــا ُتســبِّب بعــض المضاعفــات الطبيَّــة.
المشــافي والمراكــز الطبيَّــة التــي ســلمت مــن اســتهداف النظــام الســوري تعمــل حاليــاً بالحــد األدنــى مــن المســتلزمات 

واألدوات، وبعضهــا انقطــع عنهــا الدَّعــم الخارجــي بعــد إغــالق المعبــر، وبالتالــي هــي علــى مشــارف اإلغــالق.
ويبقى مصابو السرطان واألمراض المزمنة هم أكثر الفئات تضرُّراً في ظلِّ عدم توافر الجرعات الكافية لعالجهم”.

طفلة مصابة بالسرطان تتلقى عالجاً كيميائياً حمدوداً يف مركز طيب يف الغوطة الشرقية، تشرين األول 2017

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SEdZN0Etb0FKbTQ/view
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ثالثاً: االستنتاجات والتوصيات:
ــد ومنهجــي احلصــار ضــَد طــرٍف آخــر يف النــزاع املســلح الغــر دويل بشــكل  لقــد فرضــت قــوات النظــام الســوري علــى حنــو ُمتعمَّ

يتجــاوز أيــة ضــرورة عســكرية وتناســباهتا، وبــدل تســهيل املســاعدات قامــت مبنعهــا.

قصفــت قــوات النظــام الســوري املناطــق احملاصــرة بشــكل كثيــف، ومنعــت مغــادرة املدنيــن، وأجرهتــم علــى العيــش يف ظــروف ال 
إنســانية، حتــَت خطــر املــوت إمــا جوعــاً مــن نقــص الغــذاء والــدواء، أو مــن خطــر القصــف، وهــذا ُيشــكل جرميــة حــرب مبوجــب 

القانــون الــدويل اإلنســاين.
 

يهــدف النظــام الســوري مــن خــالل احلصــار الــذي يفرضــه علــى ســكان الغوطــة الشــرقية إىل إيصاهلــم إىل مرحلــة اســتنزاف كامــل؛ 
ما يؤدي إىل قبوهلم بأية تســويات ودفعهم إىل هجر املنطقة، كما حصل يف أحياء حلب الشــرقية ومدينة داريا بريف دمشــق، 
وحي الوعر مبدينة محص وغرها، أو أن يرضخوا للتَّســليم بشــرعية النظام الســوري وحليفه اإليراين، يدعمه يف ذلك عدم وجود 

أي رادع حقيقــي مــن قبــل اجملتمــع الــدويل حــى حلظــة إعــداد هــذا التقريــر.
 

التوصيات:
إلى مجلس األمن الدولي:

تطبيــق القــرارات ذات الصلــة مبوضــوع إيصــال املســاعدات اإلنســانية ورفــع احلصــار، ذات األرقــام )2139، 2165، 2191، 
2254، 2258(، بشــكل فعــال ومنتظــم.

إلى المجتمع الدولي:
• اإليفاء بااللتزامات املالية الي وعَد بتقدميها إلغاثة الشعب السوري، والغوطة الشرقية من أكثر املناطق تضرراً يف سوريا.

• الضغــط لالنتقــال مــن حالــة إدخــال مؤقــت للمســاعدات وختفيــف االحتقــان عــدة أســابيع فقــط، إىل فتــح طريــق مســتمر 
إلدخــال املــواد الطبيــة والغذائيــة.

• تقــدمي دعــم عاجــل للمنظمــات اإلغاثيــة والطبيــة احملليــة العاملــة يف الغوطــة الشــرقية، بالتَّنســيق مــع املكتــب اإلقليمــي ملنظمــة 
الشــؤون اإلنســانية التابعــة لألمــم املتحــدة.
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إلى النظام الروسي:
باعتبــاره طرفــاً راعيــاً التفــاق التهدئــة يف الغوطــة الشــرقية، ويف اتفاقيــات األســتانة، يتوجــب عليــه الضغــط علــى احللــف اإليــراين 
الســوري لتطبيــق بنــود اتفاقيــة خفــض التَّصعيــد، وإدخــال مســاعدات غذائيــة وطبيــة كافيــة والبــدء بعمليــات إخــالء اجلرحــى 

واملرضــى.

إلى المبعوث األممي إلى سوريا:
إدانــة مرتكــيب احلصــار واجملــازر بشــكل واضــح، فهــم املتســبب األساســي يف تدمــر اتفاقيــات خفــض التَّصعيــد، وحتطيــم أي تقــدُّم 

يف العمليــة السياســية.

شكر 
خالص الشكر والتقدير جلميع األهايل والنشطاء الذين سامهت مشاركتهم بشكل فعال يف خروج هذا التقرير.
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