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أواًل: مقدمة ومنهجية:

كثــر احلديــث يف اآلونــة األخــرة عــن حــراك سياســي يهــدف إىل إيصــال املســاعدات إىل املناطــق احملاصــرة يف ســوراي متهيــداً لرفــع احلصــار عنهــا، ويف 21/ 
كانــون الثــاين/ 2016 صــدر تقريــر األمــن العــام لألمــم املتحــدة الــدوري عــن األوضــاع يف ســوراي، الــذي احتــوى علــى عــدد كبــر مــن املغالطــات واألخطــاء، 
يف موضــوع احلصــار وغــره، )مايهمنــا هنــا هــو تفنيــد قضيــة حصــار األهــايل، وســننتقد أخطــاء أخــرى يف تقاريــر الحقــة(، يــوم اجلمعــة 3/ حزيــران/ 2016 
عقــد جملــس األمــن الــدويل جلســة لنقــاش إمكانيــة إلقــاء املســاعدات جــواً، والبــد لنــا يف ظــل هــذه األجــواء مــن تبيــان عــدد مــن احلقائــق، يبــدو أهنــا غائبــة أو 
هنــاك مــن تعمــد تغييبهــا، وعلــى الرغــم مــن أننــا أصــدران عــدداً مــن الدراســات والتقاريــر حتدثنــا فيهــا عــن الضحــااي الذيــن ماتــوا بســبب احلصــار إثــر نقــص املــواد 
الغذايــة والطبيــة حصــراً، ورصــدان يف تقاريــر مناطــق حمــددة مثــل الغوطــة الشــرقية وداراي ومحــص وديــر الــزور وغرهــا، إضافــة إىل اآلاثر االجتماعيــة واالقتصاديــة 

النامجــة عــن احلصــار، فإننــا يف هــذا التقريــر ســوف نعــرض جــدواًل جلميــع املناطــق الــي مازالــت قيــد احلصــار حــى اآلن، كــي يكــون مرجعــاً يف تقريــر واحــد.

لقــد اعتمــدان يف منهجيــة بنــاء هــذا التقريــر علــى الــداات املرتاكمــة منــذ عــام 2011 وحــى اآلن نتيجــة للمراقبــة اليوميــة مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق 
اإلنســان لعلميــات النــزوح الناجــم عــن القصــف والتدمــر، وعــر شــبكة عالقــات ضخمــة مــع اجملتمعــات احملليــة والكــوادر الطبيــة واإلعالميــة، ومنتلــك قوائــم 
أبمســاء الضحــااي وصورهــم وتفاصيــل وفاهتــم، وأبمســاء الشــهود وأماكــن تواجدهــم، وحتدثنــا معهــم عــن الغــرض مــن أخــذ الشــهادات، وأخفينــا هويــة بعضهــم، 
وقــد واجهتنــا صعــوابت تتزايــد كل عــام ابســتمرار، مــن قطــع الكهــرابء واالتصــاالت وهتديــد لألمــن وصعوبــة التنقــل، وحــاالت اإلحبــاط الســائدة يف اجملتمــع 
الســوري من عدم جدوى عمليات التوثيق، وهلذا فإن ماورد يف هذا التقرير الميثل ســوى احلد األدىن من االنتهاكات الي وقعت بشــكل فعلي، واليتطرق 

إىل اجلانــب الســيكولوجي وال التداعيــات املرتتبــة علــى ماحلــق مــن تدمــر منهجــي لبنيــة اجملتمــع.

انطلقنــا يف حتديــد وصــف احلصــار علــى منطقــة يف ســوراي مــن تعريــف القانــون الــدويل اإلنســاين، حيــث تُعتــر املنطقــة حماصــرة عندمــا تقــوم قــوات عســكرية 
إبغــالق املعابــر، ومنــع دخــول وخــروج املدنيــن واملرضــى والطعــام والــدواء.

القصــد مــن كلمــة األمــم املتحــدة يف التقريــر، مجيــع وكاالت األمــم املتحــدة الــي تعمــل يف ســوراي، اإلغاثيــة واإلنســانية، وُيشــرف عليهــا مكتــب منســق الشــؤون 
اإلنسانية.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
»أدى احلصــار وماترتــب عليــه مــن عمليــات جتويــع مســتمرة وقصــف مركــز وجمــازر وتوقــف خمتلــف أشــكال احليــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة 
إىل نــزوح معظــم ســكان املناطــق احملاصــرة، كمــا دفــع عــدد منهــم مبالــغ طائلــة للمهربــن مقابــل خروجهــم مــن »اجلحيــم«، وهــذا تســبب 
ابلتــايل يف تغيــر بنيــة هــذه اجملتمعــات بشــكل مســتمر، ويف إفراغهــا مــن الكتلــة النقديــة، مــا يــؤدي إىل انتشــار الســرقات والفوضــى هبــدف 

البقــاء علــى قيــد احليــاة، وهــذه بعــض أهــداف احلصــار الــي يســعى النظــام الســوري إليهــا، ومت تنفيــذ بعضهــا علــى خلفيــة طائفيــة«.
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ثانيًا: حصيلة ضحايا الحصار:

للحصــار تداعيــات متعــددة لكــن يبقــى القتــل هــو أعظــم االنتهــاكات علــى اإلطــالق، وقــد طبــق النظــام الســوري سياســة احلصــار بشــكل ممنهــج ومــدروس 
وطويــل األمــد، مــا تســبب يف حرمــان ســكان جمتمعــات أبكملهــا مــن الطعــام والــدواء، وشــكََّل هتديــداً جــدايً جلميــع املصابــن ابألمــراض املزمنــة، وتُعــاين 
النســاء احلوامــل مــن فقــر الــدم، ومــن عمليــات إجهــاض مبكــر، كمــا ُولِــَد عــدد مــن األطفــال وهــم مصابــون بنقــص تغذيــة حــاد وتــويف البعــض منهــم، واضطــر 

األهــايل ألكل النبــااتت واحليــواانت األليفــة.

ألف: حصيلة ضحااي احلصار لكافة املناطق اليت حاصرهتا أطراف النزاع منذ بداية االنتفاضة الشعبية حىت اآلن:

وثقنــا مقتــل مــا اليقــل عــن 818 شــخصاً مســجلن لدينــا ابالســم والصــورة والتاريــخ، بينهــم 282 طفــاًل و126 ســيدة، بســبب نقــص الطعــام والــدواء، 
يتوزعــون حبســب اجلهــة الفاعلــة إىل: 

القوات احلكومية وحلفاؤها )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:
نقص الطعام: وثقنا مقتل 414 شخصاً، بينهم 138 طفاًل، و57 سيدة.  •  
نقص الدواء: وثقنا مقتل 372 شخصاً، بينهم 129 طفاًل، و62 سيدة.   •  

تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(:
نقص الطعام: وثقنا مقتل 23 شخصاً، بينهم 12 طفاًل و5 سيدات.  •  

نقص الدواء: وثقنا مقتل 9 أشخاص، بينهم 3 أطفال، وسيداتن.   •  

ابء: حصيلة الضحااي يف املناطق اليت مازالت قيد احلصار حىت اآلن:

انتهــى حصــار عــدد مــن املناطــق لعــدة أســباب، مــن أبرزهــا، عــودة القــوات احلكوميــة للســيطرة علــى تلــك املناطــق ابلقــوة العســكرية أو نتيجــة تســوايت وهــدن، 
كان نتيجــة معظمهــا إفــراغ املنطقــة مــن ســكاهنا علــى حنــو كامــل.

مايهمنــا حاليــاً أنــه حــى حلظــة طباعــة هــذا التقريــر مــازال هنــاك 14 منطقــة حماصــرة، )اعتمــدان مصطلــح منطقــة حماصــرة لــكل مدينــة وماحوهلــا مــن القــرى، أو 
جمموعــة مــن املــدن والبلــدات الــي تتصــل جغرافيــاً فيمــا بينهــا، وختضــع للحصــار ذاتــه(، يعيــش يف املناطــق مــا اليقــل عــن مليــوين شــخص، قرابــة 2036700، 

أي مــا يُعــادل أربــع أضعــاف احلصيلــة الــي أشــارت إليهــا األمــم املتحــدة يف تقريــر األمــن العــام األخــر.

تتوزع هذه املناطق حبسب اجلهة الي تفرض احلصار إىل:
• 11 منطقة ختضع للحصار من قبل القوات احلكومية فقط. 

• منطقتان ختضعان حلصار مزدوج من قبل القوات احلكومية وتنظيم داعش معاً. 
• منطقة واحدة ختضع للحصار من قبل قوات سوراي الدميقراطية )بشكل رئيس حزب االحتاد الدميقراطي فرع حزب العمال الكردستاين(.  
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تسبب احلصار املفروض على هذه املناطق حى اآلن يف مقتل 558 شخصاً، يتوزعون حبسب اجلهة الفاعلة إىل: 
القوات احلكومية وحلفاؤها )اجل يش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

•   نقص الطعام: وثقنا مقتل 290 شخصاً، بينهم 129 طفاًل، و62 سيدة.
•   نقص الدواء: وثقنا مقتل 262 شخصاً، بينهم 102 طفاًل، و54 سيدة.

تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(:
•   نقص الطعام: وثقنا مقتل 23 شخصاً، بينهم 12 طفاًل و5 سيدات.

•   نقص الدواء: وثقنا مقتل 9 أشخاص، بينهم 3 أطفال، وسيداتن. 

https://umap.openstreetmap.fr/en/map/16-2016_90408#18/


اجلمعة 17 حزيران 2016مقتل 792 شخصاً بسبب حصار النظام السوري وتنظيم داعش لألهايل

7

ثالثًا: حصار وقصف:
إضافــة إىل املــوت بســبب نقــص الطعــام والــدواء الناجــم عــن احلصــار، فــإن املناطــق احملاصــرة تتعــرض ملــا تتعــرض لــه املناطــق الغــر حماصــرة واخلارجــة عــن ســيطرة 

النظــام، مــن عمليــات قصــف وقنــص واســتهداف ابلغــازات الســامة والذخائــر العنقوديــة والراميــل املتفجــرة.

ألف: األسلحة الكيميائية:

جدول يوضح توزع اهلجمات ابألسلحة الكيميائية على املناطق احملاصرة منذ بدء احلصار حىت حلظة إعداد التقرير

جدول يوضح توزع اهلجمات ابلرباميل املتفجرة على املناطق احملاصرة منذ بدء احلصار حىت حلظة إعداد التقرير

املنطقة

مدينة داراي
مدينة املعضمية

ريف محص الشمايل
الغوطة الشرقية
خميم الرموك 

حي جوبر

املنطقة

مدينة داراي
مدينة املعضمية

ريف محص الشمايل
الغوطة الشرقية
خميم الرموك 

حي جوبر
حي الوعر

بلدة مضااي

اتريخ بدء احلصار

منذ منتصف تشرين الثاين/ 2012
منذ منتصف تشرين الثاين/ 2012

منذ هناية 2012
تشرين األول/ 2012

متوز/ 2013
شباط/ 2013

اتريخ بدء احلصار

منذ منتصف تشرين الثاين/ 2012
منذ منتصف تشرين الثاين/ 2012

منذ هناية 2012 
تشرين األول/ 2012

متوز/ 2013
شباط/ 2013

منذ منتصف تشرين األول/ 2013
متوز/ 2015

عدد اهلجمات 

8
2
3

32 إحداها جمزرة الكيماوي يف 21/ آب/ 2013
1

24

ألقى الطريان املروحي احلكومي ما اليقل عن:

 4863
1783

764
126

32
364

43
254

تعرضت املناطق اخلاضعة للحصار ملا اليقل عن 70 هجمة ابألسلحة الكيمائية من قبل القوات احلكومية، تتوزع كالتايل: 
 ابء: الرباميل املتفجرة:

تعرضت املناطق اخلاضعة للحصار للقصف مبا اليقل عن 8229 برمياًل متفجراً ألقتها املروحيات احلكومية، توزعت كالتايل:
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 اتء: ضحااي القصف:

وثقنــا علــى يــد القــوات احلكوميــة وحلفائهــا مقتــل مــا اليقــل عــن 17145 مدنيــاً داخــل املناطــق احملاصــرة منــذ اتريــخ خضوعهــا للحصــار حــى حلظــة إعــداد 
التقريــر، يتوزعــون علــى املناطــق احملاصــرة علــى النحــو التــايل:

الغوطة الشرقية – ريف دمشق: 11414 مدنياً، بينهم 852 طفاًل، و904 سيدات.• 
ريف محص الشمايل: 2382  مدنياً، بينهم 522 طفاًل، و631 سيدة. • 
مدينة معضمية الشام – ريف دمشق: 637 مدنياً، بينهم 82 طفاًل، و77 سيدة.• 
مدينة داراي – ريف دمشق: 817 مدنياً، بينهم 67 طفاًل، و98 سيدة.• 
حي الوعر - محص: 434 مدنياً، بينهم 57 طفاًل، و61 سيدة.• 
بلدة مضااي - ريف دمشق: 159 مدنياً، بينهم 19 سيدة، و26 طفاًل.• 
مدينة التل – ريف دمشق: 6 مدنين، بينهم 3 أطفال وسيدة.• 
خميم الرموك لالجئن الفلسطينين – دمشق: 578 مدنياً، بينهم 32 طفاًل، و93 سيدة.• 
حي جوبر - دمشق: 691 مدنياً، بينهم 66 طفاًل، و114 سيدة.• 
بلدة قدسيا – ريف دمشق: 3 مدنين.• 
قرية اهلامة – ريف دمشق: 4 مدنين.• 
حي القابون - دمشق: 14 مدنياً، بينهم طفالن، و3 سيدات.• 
حي برزة - دمشق: 8 مدنين، بينهم سيدة.• 
مدينة منبج – حلب: 7 مدنين، بينهم 4 أطفال وسيدة. • 
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رابعًا: مغالطات األمم المتحدة في قضية الحصار في سوريا:
ورد يف الفقرة الواحدة والثالثن من تقرير األمن العام 21/ كانون الثاين/ 2016، والذي استعرضه يف جملس األمن بتاريخ 23/ آذار/ 2016 مايلي:

ــة الســورية، يوجــد حنــو 700  ــة العربي »31 - مــن بــن 4.6 ماليــن شــخص يعيشــون يف املناطــق الــيت يصعــب الوصــول إليهــا يف اجلمهوري
517 شــخص حتــت احلصــار يف 18 موقعــاً. ويشــمل هــذا الرقــم حــوايل 700 377 شــخص حتاصرهــم حكومــة اجلمهوريــة العربيــة الســورية 
يف مواقــع خمتلفــة يف ريــف دمشــق؛ و 000 10 شــخص حتاصرهــم احلكومــة ومجاعــات املعارضــة املســلحة غــري احلكوميــة يف خميــم الريمــوك يف 
دمشــق؛ وحــوايل 000 110 شــخص يف مدينــة ديــر الــزور حياصرهــم تنظيــم الدولــة اإلســالمية؛ وحــوايل 000 20 شــخص حتاصرهــم مجاعــات 

املعارضــة املســلحة غــري احلكوميــة وجبهــة النصــرة يف قريــيت الفوعــة وكفــراي يف حمافظــة إدلــب«.

لكــن الواقــع يف املناطــق احملاصــرة يناقــض بشــكل صــارخ اإلحصائيــات الــواردة يف تقريــر األمــن العــام، فهــي أقــل بثالثــة مــرات، والنعلــم ملصلحــة مــن يتــم ختفيــض األرقــام 
احلقيقيــة للســكان احملاصريــن وتزويــد جملــس األمــن بعملومــات مغلوطــة، ويتحمــل مكتــب األمــم املتحــدة يف دمشــق -برائســة الســيد يعقــوب احللــو، منســق الشــؤون 
اإلنســانية- جــزءاً كبــراً مــن املســؤولية، كمــا أن التقريــر يســاوي تقريبــاً الواقــع املعــاش وطبيعــة احلصــار جلميــع املناطــق واليراعــي الفروقــات اهلائلــة فيمــا بينهــا، وبشــكل 

خــاص عمليــات القصــف اليومــي للطائــرات احلربيــة التابعــة للنظــام الســوري وحلفائــه.

وإننــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان نؤكــد احلقائــق التاليــة ونطلــب مــن األمــن العــام لألمــم املتحــدة الســيد ابن كــي مــون التحقــق منهــا، وحنــن مســتعدون للمســامهة 
يف ذلــك:

أواًل: يتحمل النظام السوري ما اليقل عن %88 من مسؤولية املناطق احملاصرة.
اثنيــاً: هنــاك مــا اليقــل عــن 2036700 شــخص حماصــر وليــس 5177000 )يف كانــون الثــاين/ 2015 أعلنــت األمــم املتحــدة أن 393700 شــخص حماصــر 

فقــط(.
اثلثــاً: تُعــاين املناطــق الــي حياصرهــا النظــام الســوري مــن صعــوابت وحتــدايت أعظــم أبضعــاف مضاعفــة ممــا تعانيــه املناطــق الــي حُتاصرهــا جهــات أخــرى، تتمثــل بشــكل 

رئيــس يف عمليــات القصــف والقتــل اليومــي والتدمــر واجملــازر، وفقــدان األطبــاء نتيجــة لقتلهــم ابلقصــف، وإلقــاء مئــات الراميــل املتفجــرة.
رابعــاً: كمــا يعلــم ســعادة األمــن العــام ومنســق الشــؤون اإلنســانية يف ســوراي فــإن إبمــكان طائــرات النظــام الســوري وحلفائــه إيــران وروســيا إلقــاء املســاعدات بشــكل شــبه 
يومــي علــى املناطــق احملاصــرة مــن قبــل قــوات املعارضــة الســورية وتنظيــم داعــش، ألهنمــا الميتلــكان مضــاد طــران، بينمــا التصــل أيــة مســاعدات للمناطــق الــي حياصرهــا 

النظــام، وحنــن ابلتأكيــد مــع رفــع احلصــار عــن املناطــق احملاصــرة مجيعــاً، لكننــا نؤكــد أهنــا ليســت مجيعــاً علــى ســوية واحــدة وهــذا مــا مل تتــم اإلشــارة إليــه.
خامســاً: علــى الرغــم مــن أن معــاانة املناطــق الــي تقــوم قــوات النظــام الســوري مبحاصرهتــا ُتشــكل أضعــاف مــا تُعانيــه املناطــق الــي حتاصرهــا أطــراف أخــرى، فــإن هنــاك 
عــدم عدالــة يف توزيــع املعــوانت الغذائيــة، حيــث حتصــل املناطــق اخلاضعــة لســيطرة النظــام الســوري علــى نســبة التقــل عــن 90 % مــن إمجــايل املســاعدات، وكانــت هــذه 
النســبة أكــر يف الســنوات املاضيــة، وقــد طالبنــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ومنــذ عــام 2013 األمــم املتحــدة بفتــح حتقيــق شــفاف يف هــذا املوضــوع اخلطــر، 
والــذي تســبب يف وفــاة أو إعاقــة مئــات األشــخاص بســبب نقــص املعــوانت، لكــن لألســف دون أيــة إجابــة حــى اآلن، ومــاداَم برانمــج الغــذاء العاملــي يعتــر أن مكتــب 
الشــؤون اإلنســانية التابــع لألمــم املتحــدة هــو البــاب الوحيــد لتوزيــع املســاعدات، فــإن مكتــب الشــؤون اإلنســانية يف دمشــق لــن يتحــرك ولــن يقــوم أبي حتقيــق ولــن يكــرتث 

أليــه تقاريــر حقوقيــة أو إعالميــة أو سياســية.
ُ األمم املتحدة حبسب أهوائه، بل يذهلا ويُهينها يف كثر من األحيان، مقابل صمت مطبق ورضوخ شبه اتم. سادساً: النظام السوري ُيسرِّ

ســابعاً: مازالــت األمــم املتحــدة تعتــر اهلــالل األمحــر الســوري ذراعــاً منفــذاً يف املناطــق الــي يســطر عليهــا النظــام الســوري، وذلــك حتــت التهديــد واالبتــزاز مــن قبــل النظــام 
الســوري، ومــن املشــهور أن رئيــس اهلــالل األمحــر الســوري عبــد الرمحــن عطــار مــن أتبــاع حــزب البعــث، ومــن املؤيديــن لبشــار األســد، وعلــى الرغــم مــن أن هنــاك متطوعــن 
يقدمــون أعمــااًل جليلــة إال أن صناعــة القــرار االســرتاتيجي بيــد النظــام الســوري الــذي قتــل منهــم مــا اليقــل عــن 33 عضــواً، بينهــم 4 ســيددات، واعتقــل وأخفــى مــا 
اليقــل عــن 41 آخريــن مســجلن لدينــا بكامــل بياانهتــم يف عميلــة تصفيــة وإرهــاب واضحــة لبقيــة أعضــاء اهلــالل األمحــر الســوري، كــي اليتجــرأ أحــد علــى املخالفــة أو 

جمــرد االعــرتاض.
اثمناً: مل تصدر عن األمم املتحدة أية إحصائية حلصيلة الضحااي بسبب احلصار، إثر نقص املواد الغذائية أو الطبية.

اتسعاً: مل تنشر األمم املتحدة جدواًل ابملناطق احملاصرة، وتقديرات عدد السكان املتبقن فيها.
عاشــراً: مــازال النظــام الســوي يشــرتط علــى األمــم املتحــدة احلصــول علــى موافقتــه إلدخــال املســاعدات إىل املناطــق الــي يقــوم هــو مبحاصرهتــا وقصفهــا، وهــذه مفارقــة 

شــنيعة.

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1601118.pdf
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خامسًا: المناطق التي مازالت قيد الحصار حتى اآلن:
•   11 منطقة ختضع للحصار من قبل القوات احلكومية فقط. 

•   منطقتان ختضعان حلصار مزدوج من قبل القوات احلكومية وتنظيم داعش معاً. 
•   منطقة واحدة ختضع للحصار من قبل قوات سوراي الدميقراطية )بشكل رئيس حزب االحتاد الدميقراطي فرع حزب العمال الكردستاين(.  

جـــــدول يوضــــح املنـــاطـــق اخلاضعــــة للحصـــــــــار يف سوريـــــــــا حىت 16/ حزيران/ 2016
املنطقة

بلدة مضااي 
بريف دمشق

الغوطة الشرقية 
بريف دمشق

400,000تشرين األول/ 2012
أربعمئة ألف نسمة

سجلنا مقتل 258 شخصاً 
بسبب احلصار:

- نقص الطعام: 122 
شخصاً، بينهم 85 طفاًل، 

و9 سيدات. 
- نقص الدواء: 136 

شخصاً، بينهم 88 طفاًل، 
و21 سيدة.

النظــام  قــام   2012 األول/  تشــرين  يف 
جزئــي  حصــار  بتطبيــق  ابلبــدء  الســوري 
علــى الغوطــة الشــرقية، مســح بدايــة إبدخــال 
ومنــع  واحملروقــات،  الغذائيــة  املــواد  بعــض 
تشــرين   /19 ومنــذ  لكــن  الطبيــة،  املــواد 
إدخــال  احلواجــز  منعــت   2013 األول/ 
يف  تســبب  مــا  اإلطــالق،  علــى  شــيء  أي 
انتشــار حــاالت مــن ســوء التغذيــة واجلفــاف، 
التلــوث  بســبب  األوبئــة  مــن  عــدد  وانتشــار 
البيئــي الناتــج عــن تراكــم النفــاايت، وتضــرر 

احلــي.  الصــرف  شــبكات 

اتريخ بدء احلصار

متوز/ 2015

عدد احملاصرين

 43,000
ثالث وأربعون ألف نسمة

عدد الضحااي

سجلنا مقتل 44 شخصاً 
بسبب احلصار:

- نقص الطعام: 36 
شخصاً، بينهم 17 أطفال، 

و7 سيدات. 
- نقص الدواء: 8 أشخاص، 

بينهم سيداتن.

مالحظات

فــرض النظــام الســوري حصــاراً علــى البلــدة 
منــذ هنايــة عــام 2013، ومــع بدايــة متــوز/ 
منعــت  حيــث  احلصــار؛  اشــتد   2015
احلواجــز العســكرية احملاصــرة للبلــدة األهــايل 
أو  طبيــة  أو  غذائيــة  مــواد  أيــة  إدخــال  مــن 
قــوات  قامــت  ذلــك  إىل  إضافــة  حمروقــات، 
النظــام الســوري بــزرع مئــات األلغــام املضــادة 
لألفــراد يف األراضــي الزراعيــة احمليطــة ابلبلــدة.
يف  اهلدنــة  اتفاقيــة  توقيــع  مــن  الرغــم  وعلــى 
أحــد  كان  والــي   2015 أيلــول/   /24
بنودهــا فــك احلصــار عــن بلــدة مضــااي، إال 
أنــه مل يتــم الســماح بدخــول املــواد الغذائيــة 
واحــدة  مــرة  إال  اهلدنــة  ســراين  بــدء  منــذ 
بتاريــخ 18/ تشــرين األول/ 2015 حيــث 
األمــم  برعايــة  مســاعدات  قافلــة  دخلــت 
البســكويت  مــادة  تســببت  وقــد  املتحــدة، 
ابقــي  مــع  وزعــت  الــي  الصالحيــة  املنتهيــة 
املســاعدات يف مــا اليقــل عــن 200 حالــة 

مضــااي.  بلــدة  يف  تســمم 
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مدينة التل 
بريف دمشق

حي برزة 
بدمشق

مدينة معضمية 
الشام

بريف دمشق

مدينة داراي 
بريف دمشق

حي القابون 
بدمشق

ريف محص الشمايل 
)مدينة الرسنت 
مدينة تلبيسة 
مدينة احلولة 

قرية عز الدين 
قرية تر معلة  

بلدة الدار 
الكبرة 

 قرية دير فول  
قرية الزعفرانة(

متوز/ 2015

منذ حزيران 2015

منذ منتصف تشرين 
الثاين/ 2012

منذ منتصف  
تشرين الثاين/ 2012

منذ حزيران 2015 

منذ هناية 2012 
واشتد مع هناية 

2015

 600
ستمئة ألف نسمة 

35,000
مخس وثالثون ألف نسمة.

42000
اثنان وأربعون ألف نسمة

 12000
اثنا عشر ألف نسمة

30,000
ثالثون ألف نسمة

 250.000
مئتان ومخسون ألف نسمة

سجلنا مقتل 3 أشخاص 
بسبب احلصار:

- نقص الطعام: 3 
أشخاص بينهم طفل 

وسيدة.

سجلنا مقتل 9 أشخاص 
بسبب احلصار:

- نقص الطعام: 
6أشخاص، بينهم طفالن. 

- نقص الدواء: 3 
أشخاص، بينهم طفلة 

وسيدة.

سجلنا مقتل 6 أشخاص 
بسبب احلصار:

- نقص الطعام: 6 
أشخاص بينهم طفالن.

سجلنا مقتل 27 شخصاً 
بسبب احلصار:

- نقص الطعام: 9 
أشخاص، بينهم 3 أطفال 

وسيدة. 
- نقص الدواء: 18 

شخصاً، بينهم 3 أطفال 
وسيداتن.

ال ُيسمح إبدخال ملح الليمون والطحن 
واملازوت والغاز هنائياً. بينما ُيسمح إبدخال 

بقية املواد الغذائية بكميات حمدودة جداً 
للشخص الواحد. 

احلواجز العسكرية احمليطة ابملنطقة، متنع 
دخول كميات كافية من املواد الغذائية ما 

أدى إىل ارتفاع كبر يف أسعار املواد املتوفرة 
يف املنطقة.  

مع بداية 2016 نزح إىل املنطقة 
10000 عشرة آالف نسمة من قرى 
ريف محاة اجلنويب نتيجة اقتحام القوات 

احلكومية هلا. 

ُيسمح إبدخال املواد الغذائية إىل احلي كل 
6 أشهر، ملدة 15 يوماً فقط، يتمكن فيها 

األهايل من إدخال املواد الغذائية وبعدها 
يعود احلصار املطبق على احلي. 

بــدأ احلصــار منــذ هنايــة عــام 2012 واســتمر 
حــى توقيــع اهلدنــة يف كانــون األول/ 2013
 2015 أاير/  يف  جمــدداً  احلصــار  عــاد  مث 
واشــتد كثــراً منــذ كانــون األول وحــى اآلن. 
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حي الوعر 
مبدينة محص 

حيي اجلورة 
والقصور 
بدير الزور

خميم الرموك 
لالجئن 

الفلسطينين، 
دمشق

 منذ منتصف تشرين 
األول/ 2013

منذ هناية آذار/ 2015

متوز/ 2013

100.000
مئة ألف نسمة.

200.000
مئتا ألف نسمة.

8.000
مثانية آالف نسمة.

تطبيــق  مت   2016 الثــاين/  كانــون   /7 يف 
تنــص  الــي  الوعــر،  حــي  يف  اهلدنــة  اتفاقيــة 
والتموينيــة  الغذائيــة  املــواد  إدخــال  علــى 
التجاريــة.  احملــال  ومســتلزمات  واحملروقــات 
القــوات  أغلقــت   2016 آذار/   /10 ويف 
ومنعــت  للحــي  الوحيــد  املعــر  احلكوميــة 

طبيــة. أو  غذائيــة  مــواد  أيــة  دخــول 

منــذ بدايــة كانــون الثــاين/ 2015 منــع تنظيــم 
إىل  واملوظفــن  الطــالب  دخــول   داعــش 
احلــي، مث يف منتصــف كانــون الثــاين 2015 
أو  طبيــة  أو  غذائيــة  مــواد  أيــة  دخــول  منــع 

شــاحنات جتاريــة إىل احلــي.
ويف 18/ آذار/ 2015 قطع تنظيم داعش 
تســبب  الــذي  األمــر  الكهــرابء؛  خدمــة 
ابنقطــاع ميــاه الشــرب بســبب توقــف حمطــات 
امليــاه عــن العمــل وتفاقــم الوضــع بســبب قلــة 
احملروقــات الالزمــة لتشــغيل احملطــات وارتفــاع 

أســعارها.
القــوات  بــدأت   2015 آذار/  هنايــة  يف 
مــن  اخلــروج  مــن  املدنيــن  مبنــع  احلكوميــة 
بعــض  ابســتثناء  والقصــور  اجلــورة  أحيــاء 

احلرجــة. املرضيــة  احلــاالت 

تفــرض القــوات احلكوميــة حصــاراً علــى خميــم 
الرموك منذ متوز/ 2013، واستمر احلصار 
بعــد ســيطرة تنظيــم داعــش علــى %90 مــن 
مســاحة املخيــم يف آذار/ 2016، يف حــن 
النصــرة علــى 10%  تنظيــم جبهــة  يســيطر 

مــن مســاحة املخيــم.
لســيطرة  اخلاضعــة  املنطقــة  ســكان  يعــاين 
تنظيــم جبهــة النصــرة – يبلــغ عددهــم قرابــة 
مــزدوج   حصــار  مــن  شــخص-   2000
)يعــاين  احلكوميــة  القــوات  قبــل  مــن  األول 
منــه املخيــم كامــاًل(  واآلخــر مــن قبــل تنظيــم 
داعــش الــذي مينــع دخــول املــواد الغذائيــة إىل 

النصــرة. جبهــة  ســيطرة  مناطــق 

سجلنا مقتل 14 شخصاً 
بسبب احلصار:

- نقص الطعام: 14 
شخصاً، بينهم 7 أطفال 

وسيداتن. 

سجلنا مقتل 32 شخصاً 
بسبب احلصار:

- نقص الطعام 23 بينهم 
12 طفاًل، 5 سيدات.

- نقص الدواء: 9 بينهم 3 
أطفال، وسيداتن.

سجلنا مقتل 171 شخصاً 
بسبب احلصار:

- نقص الطعام: 82 
شخصاً، بينهم 8 أطفال 

و39 سيدة. 
- نقص الدواء: 89 

شخصاً، بينهم 10 أطفال 
و27 سيدة.
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حي جوبر 
بدمشق

بلدة قدسيا 
وقرية اهلامة 
بريف دمشق

مدينة منبج 
حبلب

14 منطقة، 
توزعت 

حسب اجلهة 
الي فرضت 

احلصار:
- 11 منطقة 

حماصرة من 
قبل القوات 

احلكومية.

- 2 منطقتان 
حماصراتن من 

قبل تنظيم 
داعش.

- 1 منطقة 
واحدة حماصرة 

من قبل 
قوات سوراي 
الدميقراطية.

شباط/ 2013

متوز/ 2015

10/ حزيران/ 2016

قرابة 100 مئة عائلة.

60.000
ستون ألف نسمة.

200.000
مئتا ألف نسمة.

2036700
مليوانن وست وثالثون 

ألفاً وسبعمئة نسمة. 

تفــرض القــوات احلكوميــة حصــاراً علــى احلــي 
املــواد  إدخــال  ومتنــع   2013 شــباط/  منــذ 

الغذائيــة والطبيــة واحملروقــات.

علــى  حصــاراً  احلكوميــة  القــوات  تفــرض 
دخــول  ومتنــع   2015 متــوز/  منــذ  املنطقــة 
حمــدودة  حبركــة  وتســمح  الغذائيــة  املــواد 

احلكوميــن. واملوظفــن  للطــالب 

)بشــكل  الدميقراطيــة  ســوراي  قــوات  تفــرض 
رئيــس حــزب االحتــاد الدميقراطــي فــرع حــزب 
العمــال الكردســتاين(  حصــاراً علــى املدينــة 
متنــع  حيــث   2016 حزيــران/   /10 منــذ 
خــروج املدنيــن مــن املدينــة، وحتظــر إدخــال 

الغذائيــة. املــواد 

سجلنا مقتل 14 شخصاً 
بسبب احلصار:

- نقص الطعام: 8 
أشخاص، بينهم طفالن 

وسيدة. 
- نقص الدواء: 6 

أشخاص، بينهم سيدة.

تســبب احلصــار يف مقتــل 558 
حبســب  يتوزعــون  شــخصاً، 

إىل:  الفاعلــة  اجلهــة 
وحلفاؤهــا  احلكوميــة  القــوات 
امليليشــيات  األمــن،  )اجليــش، 
الشــيعية  امليليشــيات  احملليــة، 

األجنبيــة(:
- نقــص الطعــام: وثقنــا مقتــل 
 129 بينهــم  شــخصاً،   290

ســيدة. و62  طفــاًل، 
مقتــل  وثقنــا  الــدواء:  نقــص   -
 102 بينهــم  شــخصاً،   262

ســيدة. و54  طفــاًل، 
علــى  )يطلــق  داعــش  تنظيــم 
نفســه اســم الدولــة اإلســالمية(:
- نقــص الطعــام: وثقنــا مقتــل 
طفــالن  بينهــم  أشــخاص،   4

وســيداتن.
- نقــص الــدواء: وثقنــا مقتــل 2 

شخصًا.
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ونشــر إىل احلالــة اخلاصــة الــي مشلــت اتفاقيــة الزبــداين –كفــراي والفوعــة، هــذه املناطــق مل نشــملها يف هــذا التقريــر كوهنــا ختضــع التفاقيــة خاصــة، وكانــت 
الزبــداين قبــل االتفاقيــة ختضــع حلصــار قــوات النظــام الســوري مبشــاركة قــوات حــزب هللا اللبنــاين، وختضــع كفــراي والفوعــة حلصــار فصائــل يف املعارضــة املســلحة.

مت توقيــع اتفاقيــة )كفــراي الفوعــة – الزبــداين مضــااي( يف 24/ أيلــول/ 2015 ومبوجبهــا مت الســماح ملــا اليقــل عــن 800 شــخص بينهــم مدنيــون ومســلحون 
مــن املعارضة ابخلــروج مــن الزبــداين إىل مناطــق بقــن ومضــااي، يف حــن أنــه مت نقــل اجلرحــى إىل مدينــة إدلــب. 

حالياً يوجد يف املدينة مايقارب 170 مسلحاً فقط من فصائل املعارضة املسلحة.

تقــوم ميلشــيات حــزب هللا اللبنــاين حبــرق منــازل املدنيــن يف املناطــق الــي ُتســيطر عليهــا علــى أطــراف مدينــة الزبــداين حيــث مت تســجيل حــرق مــا اليقــل عــن 
30 منــزاًل يف احلــارة الغربيــة منــذ بدايــة شــهر حزيــران/ 2016. 

1. مدينة معضمية الشام، ريف دمشق:
تقــع مدينــة معضميــة الشــام غــرب مدينــة دمشــق وتبعــد عنهــا قرابــة 4 كــم، 
ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة ويقطــن فيهــا حاليــاً مــا اليقــل 

عــن 42 ألــف مــدين.
تفــرض القــوات احلكوميــة حصــاراً علــى مدينــة معضميــة الشــام منــذ منتصــف 
تشــرين الثــاين/ 2012، يف كانــون األول/ 2013، مت توقيــع اتفاقيــة بــن 
القــوات احلكوميــة مــن جهــة وفصائــل املعارضــة املســلحة مــن جهــة آخــرى 
تقتضــي إبيقــاف العمليــات العســكرية مقابــل إدخــال املــواد الغذائيــة والتموينيــة.
الوحيــد  املعــر  احلكوميــة  القــوات  أغلقــت   2015 األول/  كانــون   /25
للمدينــة بشــكل كامــل ومنعــت دخــول املــواد الغذائيــة والطبيــة وخــروج احلــاالت 

2 - مدينة داراي، ريف دمشق:
تتبــع مدينــة داراي حمافظــة ريــف دمشــق وتُعــد مــن أكــر مــدن الغوطــة الغربيــة، 
ختضــع لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، فرضــت القــوات احلكوميــة حصــاراً 
علــى املدينــة منــذ منتصــف تشــرين الثــاين/ 2012 بعــد محلــة عســكرية واســعة 
عليهــا ويف بدايــة شــباط/ 2016 اســتطاعت القــوات احلكوميــة فصــل مدينــة 
داراي عــن بلــدة املعضميــة نتيجــة عــدة أشــهر مــن تصعيــد العمليــة العســكرية 
علــى الغوطــة الغربيــة؛ وتســبب ذلــك يف زايدة معــاانة مــا اليقــل عــن 8300 
شــخص مازالوا حماصرين وفق اجمللس احمللي للمدينة وتدهورت احلالة املعيشــية 

لألهــايل الذيــن اعتمــدوا  علــى بعــض املزروعــات واحلشــائش.
 مل تشــهد املدينــة دخــول أي قوافــل إغاثيــة منــذ بدايــة احلصــار املفــروض عليهــا، 

اإلنســانية احلرجــة مــن املدينــة.
تسبب احلصار املفروض على مدينة معضمية الشام مبقتل 3 أشخاص بسبب نقص الغذاء بينهم طفل وسيدة.

يف بدايــة حزيــران/ 2016 دخلــت بعــض القوافــل اإلغاثيــة برعايــة األمــم املتحــدة، مل تتضمــن القوافــل ســوى كميــة قليلــة مــن املــواد الغذائيــة والتموينيــة ال 
تكفــي مُثــَن عــدد احملاصريــن.

https://umap.openstreetmap.fr/en/map/16-2016_90408#14/33.4568/36.1961
https://umap.openstreetmap.fr/en/map/16-2016_90408#14/33.4571/36.2414
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تسبب احلصار املفروض على مدينة داراي يف مقتل 9 أشخاص يتوزعون إىل:
•  نقص الطعام: 6 أشخاص، بينهم طفالن. 

•  نقص الدواء: 3 أشخاص، بينهم طفلة وسيدة. 

مسيــة إحــدى املعلمــات يف مدينــة داراي يف الغوطــة الغربيــة أخــرت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــن األوضــاع املعيشــية يف ظــل احلصــار املفــروض علــى 
املدينــة:

»يف آب/ 2012 حاصــر النظــام املدينــة، ومل يتبقــى لنــا ســوى منفــذ واحــد علــى مدينــة املعضميــة، يف البدايــة اعتمــدان علــى املــؤون 
املوجــودة داخــل املدينــة وبعــد ذلــك حــاول األهــايل فتــح طرقــات للتســلل لكــن النظــام اكتشــفها وأغلقهــا، كنــا نعتمــد يف غذائنــا علــى إنتــاج 
حماصيــل داراي مــن النبــااتت الورقيــة كالســبانخ وورق العنــب والكزبــرة والبقدونــس، لكــن بعــد قيــام النظــام بفصــل داراي عــن املعضميــة يف 
شــباط/ 2016 اســتحال الوصــول إىل تلــك املنتجــات وعــاد احلصــار ليشــد واثقــه علينــا، أســعار املــواد الغذائيــة إن وجــدت مرتفعــة جــداً، 
الســكر 18000 لــرة ســورية،  الــرز 8000 لــرة ســورية، الرغــل 8000 لــرة ســورية، القمــح 6000 لــرة ســورية، الفــول 7000 لــرة 

ســورية، ورق العنــب 1800 لــرة ســورية.
أصبــح إنتــاج داراي مــن احلليــب شــحيحاً، ونصيــب العائلــة الواحــدة 1 كــغ، كل 10 أايم يف حــن أن حليــب األطفــال مفقــود متامــاً 

ونســتعيض عنــه مبــاء األرز، حنــن هنــا نعــاين مــن نقــص يف الغــذاء وانعــدام يف احلياة، النظــام يقتلنــا ببــطء«. 

3 - ريف محص الشمايل:
يضــم 3 نقــاط رئيســة )مــدن تلبيســة والرســنت واحلولــة(، خيضــع ريــف محــص 
الشــمايل لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة ويقطــن فيــه حاليــاً مــا اليقــل عــن 

250 ألــف نســمة.
تفــرض القــوات احلكوميــة حصــاراً علــى مــدن وبلــدات الريــف الشــمايل حلمــص 
منــذ هنايــة عــام 2012 وحتظــر إدخــال األغذيــة واألدويــة واحملروقــات إال يف 
حــاالت اندرة حتــت الضغــط واالبتــزاز، واشــتدت وطــأة احلصــار يف هنايــة عــام 
2015 بعــد أن ســيطرت القــوات احلكوميــة علــى بعــض قــرى ريــف محــاة 

اجلنــويب ونــزوح اآلالف ابجتــاه ريــف محــص الشــمايل.
سجلنا مقتل 27 شخصاً بسبب احلصار:

• نقص الطعام: 9 أشخاص، بينهم 3 أطفال وسيدة. 
• نقص الدواء: 18 شخصاً، بينهم 3 أطفال وسيداتن.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد عبــاس مــن ســكان مدينــة احلولــة يف الريــف الشــمايل حلمــص، أفــادان بشــهادته عــن احلصــار الــذي 
يُعانيــه مــع أهــايل املنطقــة:

»منطقتنا أكثر املناطق تضرراً من هذا احلصار إذ ال منفذ هلا إال طريق تُرايب واحد، معروف بطريق املوت، وهو مرصود من قبل عناصر 
الشبيحة الي تتمركز يف قريي كفرانن وتسنن، وحُييط هبا أكثر من 23 حاجزاً عسكرايً.

التضييــق يشــمل املواد الغذائيــة والطبيــة واحملروقــات، والوضــع الطــي هــو األكثــر تضــرراً، يعتمــد الســكان علــى الزراعــة بشــكل رئيــس لتأمــن 
احتياجاهتــم الغذائيــة، إضافــة إىل بعــض املــواد الــي تدخــل عــر الطريــق الــرتايب، لكــن الزراعــة تواجــه أيضــاً مصاعــب كبــرة لعــدم توفــر البــذور 

واألمســدة واملبيــدات احلشــرية.
يســتخدم الســكان احلطــب كمــواد للتدفئــة والطهــي، حيــث يبلــغ ســعر كيلــو احلطــب قرابــة 60 لــرة ســورية يف حــن يصــل ســعر أســطوانة 

الغــاز إىل مــا يزيــد عــن 20 ألــف لــرة ســورية، وســعر ليــرت املــازوت بــن 650 إىل 1100 لــرة ســورية«. 

https://umap.openstreetmap.fr/en/map/16-2016_90408#12/34.8316/36.7362
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أخران السيد ابسم وهو أحد سكان مدينة الرسنت عن ظروف معيشته واألهايل يف ظل احلصار املفروض على املدينة:

»أســعار املــواد الغذائيــة واحملروقــات واألدويــة مرتفعــة للغايــة يف الريــف الشــمايل حلمــص وإن كان وضــع مدينــة الرســنت أفضــل مــن غرهــا 
لكوهنــا علــى اتصــال أكــر مــع مناطــق يف الريــف الشــمايل حلمــص ولبعدهــا نســبياً عــن هجمــات القــرى املواليــة للنظــام.

تدخــل إلينــا بعــض املــواد بــن احلــن واآلخــر بعــد دفــع رشــاوى للحواجــز العســكرية وبذلــك ترتفــع أســعار املــواد الغذائيــة فقــد يصــل ســعر 
كيلــو الطحــن إىل مــا يزيــد عــن 400 لــرة.

ُتســاعد بعــض اجلمعيــات احملليــة علــى إقامــة مشــاريع زراعيــة لتخفيــف احلالــة الســيئة يف املــدن، ولكــن أيضــاً تعتمــد مقــدرة هــذه اجلمعيــات 
علــى طــرق إدخــال املــواد إىل املدينــة«. 

4 - حي الوعر، محص:
كــم2،   3 مســاحة  علــى  ممتــداً  محــص  مدينــة  غــرب  الوعــر  حــي  يقــع 
وخيضــع لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، يقطــن فيــه قرابــة 100 ألــف 
نســمة، معظمهم انزحــون مــن أحيــاء محــص اجلنوبيــة وأحيــاء محــص القدميــة.
تشــرين األول/   /10 منــذ  احلــي  علــى  القــوات احلكوميــة حصــاراً  تفــرض 
األغذيــة  إدخــال  احمليطــة ابحلــي  العســكرية  احلواجــز  متنــع  حيــث   2013
واألدويــة واحملروقــات ابســتثناء حــاالت اندرة، تكــون حتــت الضغــط واالبتــزاز.
يــوم الســبت 1/ تشــرين الثــاين/ 2015 مت عقــد اتفــاق هدنــة بــن القــوات 
أبــرز  ومــن  املتحــدة،  األمــم  برعايــة  املســلحة  املعارضــة  احلكوميــة وفصائــل 
دوار  معــر  فتــح  مقابــل  الطرفــن  بــن  النــار  إطــالق  وقــف  اهلدنــة  شــروط 

املهندســن بشــكل كامــل أمــام دخــول املــواد الغذائيــة والطبيــة وحركــة املدنيــن مــن وإىل احلــي، إضافــة إىل إطــالق ســراح مــا اليقــل عــن 7000 معتقــل، مت 
تنفيــذ بعــض شــروط االتفــاق كوقــف إطــالق النــار وفتــح املعــر. 

صمــد اتفــاق اهلدنــة حــى يــوم الســبت 10/ آذار/ 2016 عــاودت القــوات احلكوميــة إغــالق املعــر ومنعــت دخــول املــواد الغذائيــة والطبيــة وكذلــك حركــة 
املدنيــن ابســتثناء طــالب اجلامعــات واملوظفــن احلكوميــن، مــا تســبب يف زايدة معــاانة املدنيــن وتراجــع الوضــع املعيشــي والصحــي للســكان، وفُقــدت املــواد 

األساســية كاخلبــز وامللــح والســكر.
سجلنا مقتل 14 شخصاً، بينهم 7 أطفال وسيداتن قضوا بسبب نقص الطعام منذ بداية احلصار على احلي.

5 - بلدة مضااي، ريف دمشق:
فرضــت القــوات احلكوميــة حصــاراً علــى البلــدة منــذ هنايــة عــام 2013، 
ومــع بدايــة متــوز/ 2015 اشــتد احلصــار؛ حيــث منعــت احلواجــز العســكرية 
احملاصــرة للبلــدة األهــايل مــن إدخــال أيــة مــواد غذائيــة أو طبيــة أو حمروقــات، 
املضــادة  األلغــام  مئــات  بــزرع  احلكوميــة  القــوات  قامــت  ذلــك  إىل  إضافــة 

لألفــراد يف األراضــي الزراعيــة احمليطــة ابلبلــدة.
وعلــى الرغــم مــن توقيــع اتفاقيــة اهلدنــة يف 24/ أيلــول/ 2015، الــي كان 
أحــد بنودهــا فــك احلصــار عــن بلــدة مضــااي، إال أنــه مل يتــم الســماح بدخــول 
املــواد الغذائيــة منــذ بــدء ســراين اهلدنــة إال مــرة واحــدة بتاريــخ 18/ تشــرين 
األول/ 2015 حيــث دخلــت قافلــة مســاعدات برعايــة األمــم املتحــدة، 
وقــد تســببت مــادة البســكويت املنتهيــة الصالحيــة الــي وزعــت مــع ابقــي 

املســاعدات يف مــا اليقــل عــن 200 حالــة تســمم.

https://umap.openstreetmap.fr/en/map/16-2016_90408#15/34.7387/36.6722
https://umap.openstreetmap.fr/en/map/16-2016_90408#14/33.6899/36.1046
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خــالل 11 شــهراً مــن اشــتداد احلصــار تدهــورت احلالــة اإلنســانية يف البلــدة الــي تضــم مــا اليقــل عــن 43 ألــف شــخص وتفاقمــت حــاالت ســوء التغذيــة 
والتجفــاف.

سجلنا مقتل 44 شخصاً بسبب احلصار:
•   نقص الطعام: 36 شخصاً، بينهم 17 أطفال، و7 سيدات. 

•   نقص الدواء: 8 أشخاص، بينهم سيداتن قضوا بسبب نقص الدواء 

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع حســام مضــااي مديــر املكتــب اإلعالمــي للهيئــة اإلغاثيــة املوحــدة يف مضــااي والزبــداين والــذي أفــادان عــن 
صعوبــة األوضــاع املعيشــية يف البلــدة:

»بــدأ احلصــار وعــددان 20 ألفــاً، وبعــد مــدة زاد عــددان إىل مــا يفــوق الضعــف بعــد نــزوح األهــايل مــن املناطــق اجملــاورة لنــا؛ األمــر الــذي 
فاقــم وضــع احلصــار يف البلــدة، األغذيــة الــي تدخــل عــر األمــم املتحــدة بقوليــات، أرز، ســكر، فاصوليــاء، طحــن، بســكويت، زبــدة الفــول 
الســوداين، ومينــع دخــول الروتــن احليــواين وحليــب األطفــال، مل يدخــل بيــض وال أيــة مــادة حيوانيــة تدعــم الكالســيوم، وســألت مــرة شــخصاً 

مــن اهلــالل األمحــر ملــاذا مل حتضــروا حليبــاً فأجابــين أبهنــا حتتــاج موافقــة أمنيــة.
نســتعمل ميــاه الينابيــع عــر تعبئــة الغالــوانت وختزينهــا، ونســتعيض ابحلطــب عــن احملروقــات املفقــودة، عندمــا أتــى الشــتاء قــام األهــايل بقطــع 
األشــجار مــن أجــل التدفئــة والطهــو علــى احلطــب وبعــد مــدة نفــدت األخشــاب، فبــدأ النــاس يســتعينون أباثث املنــازل فيخلعــون األبــواب 

أو قطعــاً مــن غــرف النــوم إلشــعاهلا.
جلــأان منــذ مــدة إىل تكريــر البالســتيك الســتخراج مــادة شــبيهة مبــادة الــكاز اســتعملناها يف الطهــو، ولتكريــر البالســتيك رائحــة كريهــة جــداً 

وأتثــرات صحيــة كبــرة علــى اجلهــاز التنفســي.
أســعار املــواد الغذائيــة خياليــة فكيلــو الكوســا 6000 لــرة ســورية، البنــدورة 25000 لــرة ســورية، تدخــل بعــض املــواد عــر رشــاوى 
يتقاضاهــا عناصــر حــزب هللا مــا يــؤدي إىل ارتفــاع أســعارها فكيلــو الزعــرت 30.000، كيلــو احلليــب اجملفــف  40.000 لــرة ، كيلــو 

الشــاي 40.000 لــرة، علبــة التونــة 5.000 لــرة، كيلــو اللحمــة 25.000«. 
 

6 - الغوطة الشرقية يف ريف دمشق:
تضــم 4 نقــاط رئيســة )مدينــة دومــا، مدينــة حرســتا، مدينــة عربــن، انحيــة 
كفربطنــا( ختضــع لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، ويقطــن فيهــا مــا اليقــل 

عــن 400 ألــف شــخص.
تفــرض القــوات احلكوميــة حصــاراً علــى مــدن وبلــدات الغوطــة الشــرقية منــذ 
تشــرين األول/ 2012، بــدأ حبصــار جزئــي يســمح إبدخــال بعــض املــواد 
الغذائيــة واحملروقــات ومنــع دخــول املــواد الطبيــة، ويف 19/ تشــرين األول/ 
2013 منعــت احلواجــز العســكرية احمليطــة ابلغوطــة الشــرقية إدخــال أيــة مــواد 
غذائيــة؛ مــا تســبب بنقــص حــاد يف الطعــام والــدواء، وتفاقمــت األحــوال 
املعيشــية، وانتشــرت حاالت من ســوء التغذية والتجفاف، إضافة إىل انتشــار 
عــدد مــن األوبئــة بســبب تراكــم النفــاايت وتضــرر شــبكات الصــرف الصحــي.
تســبب احلصــار املفــروض علــى الغوطــة الشــرقية يف مقتــل 258 شــخصاً 

احلصــار: بســبب 
•  نقص الطعام: 122 شخصاً، بينهم 85 طفاًل، و9 سيدات. 
•  نقص الدواء: 136 شخصاً، بينهم 88 طفاًل، و21 سيدة.

https://umap.openstreetmap.fr/en/map/16-2016_90408#12/33.5108/36.4368
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حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع  السيد  س-د من سكان الغوطة، الذي أفادان بروايته عن معيشته واألهايل يف الغوطة الشرقية:

»مت إنشــاء معــر يُدعــى معــر الوافديــن منــذ أقــل مــن ســنة متــر عــره املــواد الغذائيــة فقــط، أمــا احملروقــات واملــواد الطبيــة فنعتمد علــى املــواد الــي 
هُتــّرُب عــر األنفــاق الــي تصــل الغوطــة الشــرقية حبيــي القابــون وبــرزة وأمههــا نفــق حرســتا إال أن األغذيــة الــي متــر عــر األنفــاق يتــم احتــكار 

معظمهــا وال نســتفيد منهــا.
أســعار املــواد الغذائيــة الــي تدخــل مرتفعــة عــن أســعارها خــارج منطقــة احلصــار، واملشــاريع الزراعيــة الــي كنــا نعتمــد عليهــا أثنــاء احلصــار 
توقفــت مجيعهــا بعــد ســيطرة النظــام علــى القطــاع اجلنــويب مــن الغوطــة الشــرقية كمنطقــة املــرج؛ مــا أدى إىل ارتفــاع أســعار اخلضــار والفواكــه 

بشــكل كبــر.
قــام األهــايل ببنــاء نواعــر معدنيــة علــى فــروع هنــر بــردى وأضافــوا هلــا منوبــة كهرابئيــة »دينامــو« لتوليــد طاقــة كهرابئيــة بعــد أن قطــع النظــام 
التيــار الكهرابئــي عــن مناطــق الغوطــة، أمــا ابلنســبة للميــاه فيتــم االعتمــاد علــى ميــاه اآلابر ونســتخرج امليــاه بشــكل يــدوي أو بتشــغيل 

مضخــات كهرابئيــة«.

7 - حيــي اجلــورة والقصــور يف مدينــة ديــر الــزور: )حصــار 
مشــرك، النظــام الســوري وتنظيــم داعــش(

ختضــع أحيــاء اجلــورة والقصــور الواقعــة غــرب املدينــة، وحــي هرابــش املالصــق 
ملطــار ديــر الــزور العســكري يف اجلهــة الشــرقية لســيطرة القــوات احلكوميــة منــذ 
بدايــة االحتجاجــات الشــعبية يف آذار/ 2011 يف حــن أن تنظيــم داعــش 

ُيســيطر علــى ابقــي املدينــة.
يتحمــل كل مــن تنظيــم داعــش والقــوات احلكوميــة مســؤولية املعــاانة الكبــرة 
واألوضــاع اإلنســانية الصعبــة الــي يُعــاين منهــا مــا يزيــد عــن 200 ألــف نســمة 
داخــل أحيــاء ديــر الــزور احملاصــرة؛ الذيــن يعانــون مــن حصــار مــزدوج ال خيــار 

هلــم فيــه.
الطــالب  دخــول  داعــش  تنظيــم  منــع   2015 الثــاين/  بدايــة كانــون  منــذ 
واملوظفــن إىل احلــي، مث منــع دخــول أيــة مــواد غذائيــة أو طبيــة أو شــاحنات 
جتارية إىل احلي يف منتصف كانون الثاين/ 2015، ويف 18/ آذار/ 2015 

قطــع تنظيــم داعــش خدمــة الكهــرابء؛ األمــر الــذي تســبب ابنقطــاع ميــاه الشــرب بســبب توقــف حمطــات امليــاه عــن العمــل وفاقــم الوضــع قلــة احملروقــات الالزمــة 
لتشــغيل احملطــات وارتفــاع ســعرها.

يف هنايــة آذار/ 2015 بــدأت القــوات احلكوميــة مبنــع املدنيــن مــن اخلــروج مــن أحيــاء اجلــورة والقصــور ابســتثناء بعــض احلــاالت املرضيــة احلرجــة، واســتغلت 
القــوات احلكوميــة حاجــة الســكان الشــديدة واألوضــاع املعيشــية الســيئة وفتحــت ابب التطــوع يف جلــان الدفــاع الوطــين مقابــل راتــب شــهري يــرتاوح بــن 15 

– 30 ألــف لــرة ســورية، إضافــة إىل بعــض املعــوانت الغذائيــة الــي تصــل للقــوات احلكوميــة عــر الطائــرات إىل مطــار ديــر الــزور العســكري.
قــام األهــايل بزراعــة منطقــة البغيلــة لالســتفادة مــن بعــض النبــااتت وهــي منطقــة خصبــة تقــع يف ابديــة القريــة مــن اجلهــة الغربيــة بــن مناطــق ســيطرة تنظيــم داعــش 

ومناطق ســيطرة القوات احلكومية، لكن القناصة التابعة لتنظيم داعش كانوا يقومون ابســتهداف أي شــخص يف هذه املنطقة. 
  تسبب احلصار الذي يفرضه تنظيم داعش على أحياء اجلورة والقصور وهرابش يف مقتل 32 شخصاً بسبب احلصار:

نقص الطعام: 23 شخصاً، بينهم 12 طفاًل، و5 سيدات.   •  
نقص الدواء: 9 أشخاص، بينهم 3 أطفال، وسيداتن.    •  

https://umap.openstreetmap.fr/en/map/16-2016_90408#14/35.3454/40.1200
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8 - مدينة التل، ريف دمشق:
تقــع مدينــة التــل مشــال دمشــق، وختضــع لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، 
ويقطــن فيهــا مــا اليقــل عــن 600 ألــف نســمة معظمهــم انزحــون مــن الغوطــة 

الشــرقية والغربيــة وبلــدات القلمــون.

متــوز/ 2015  منــذ  التــل  علــى مدينــة  القــوات احلكوميــة حصــاراً  تفــرض 
ومتنــع إدخــال املــواد الغذائيــة واألدويــة واحملروقــات وتســمح خبــروج الطــالب 

فقــط. واملوظفــن احلكوميــن 

9 - خميــم الريمــوك لالجئــن الفلســطينين، دمشــق: )قســم 
منــه حماصــر مــن قبــل النظــام الســوري، قســم آخــر حماصــر 

مــن قبــل النظــام الســوري وتنظيــم داعــش(:
يقــع املخيــم جنــوب مدينــة دمشــق، علــى بعــد 8 كــم منهــا، ويقطــن فيــه 

حاليــاً مــا اليقــل عــن 8 آالف شــخص.

تفــرض القــوات احلكوميــة حصــاراً علــى خميــم الرمــوك منــذ متــوز/ 2013 
واســتمر احلصــار بعــد ســيطرة تنظيــم داعــش علــى %90 مــن مســاحة املخيــم 
يف آذار/ 2016، يف حــن ُيســيطر تنظيــم جبهــة النصــرة علــى %10 مــن 

مســاحة املخيــم.

يُعــاين ســكان املنطقــة اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم جبهــة النصــرة –يبلــغ عددهــم قرابــة 2000 شــخص- مــن حصــار مــزدوج  أحدمهــا مــن قبــل القــوات احلكوميــة 
)يُعــاين منــه املخيــم كامــاًل( واآلخــر مــن قبــل تنظيــم داعــش الــذي مينــع دخــول املــواد الغذائيــة إىل مناطــق ســيطرة جبهــة النصــرة.

سجلنا مقتل 171 شخصاً بسبب احلصار:
•   نقص الطعام: 82 شخصاً، بينهم 8 أطفال، و39 سيدة. 
•   نقص الدواء: 89 شخصاً، بينهم 10 أطفال، و27 سيدة.

10 - حي جوبر: 
يقــع حــي جوبــر مشــال شــرق مدينــة دمشــق، خيضــع لســيطرة فصائــل املعارضــة 

املســلحة، ويقطــن فيــه حاليــاً قرابــة 100 عائلــة.
تفــرض القــوات احلكوميــة حصــاراً علــى احلــي منــذ شــباط/ 2013، ومتنــع 

إدخــال املــواد الغذائيــة والطبيــة واحملروقــات.
سجلنا مقتل 14 شخصاً بسبب احلصار:

•   نقص الطعام: 8 أشخاص، بينهم طفالن وسيدة. 
•   نقص الدواء: 6 أشخاص، بينهم سيدة.

https://umap.openstreetmap.fr/en/map/16-2016_90408#14/33.6031/36.3177
https://umap.openstreetmap.fr/en/map/16-2016_90408#15/33.4725/36.3045
https://umap.openstreetmap.fr/en/map/16-2016_90408#14/33.5199/36.3361
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11 - منطقة قدسيا:
دمشــق،  غــرب  مشــال  تقعــان  اهلامــة،  وقريــة  قدســيا  بلــدة  مــن  تضــم كاًل 
وختضعــان لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، ويقطــن فيهمــا قرابــة 60 ألــف 

شــخص معظمهــم انزحــون مــن مناطــق الغوطــة الغربيــة.
للقــوات  التابعــة  والثكنــات  العســكرية  احلواجــز  عشــرات  ابملنطقــة  حُتيــط 

اجلمهــوري. احلــرس  وثكنــات  الدفــاع  معامــل  احلكوميــة كمؤسســة 
تفــرض القــوات احلكوميــة حصــاراً علــى املنطقــة منــذ متــوز/ 2015، ومتنــع 
دخــول املــواد الغذائيــة وتســمح حبركــة حمــدودة للطــالب واملوظفــن احلكوميــن.

12 - حي القابون، دمشق:
يقــع مشــال شــرق مدينــة دمشــق وخيضــع لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة 

ويقطــن فيــه حاليــاً مــا اليقــل عــن 30 ألــف شــخص.
تفــرض القــوات احلكوميــة حصــاراً علــى احلــي منــذ حزيــران/ 2015 وحتظــر 
دخــول ملــح الليمــون والطحــن واملــازوت والغــاز هنائيــاً. بينمــا تســمح إبدخــال 

بقيــة املــواد الغذائيــة بكميــات حمــدودة جــداً للشــخص الواحــد.
سجلنا مقتل 6 أشخاص بينهم طفالن بسبب نقص الطعام.

13 - حي برزة، دمشق:
خيضــع احلــي لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، ويقطــن فيــه حاليــاً مــا اليقــل 

عــن 35 ألــف شــخص.
تفــرض القــوات احلكوميــة حصــاراً علــى احلــي منــذ حزيــران/ 2015 حيــث 
تســمح إبدخــال املــواد الغذائيــة يف فــرتات متباعــدة وألايم حمــدودة )كل 6 

أشــهر تســمح القــوات احلكوميــة إبدخــال املــواد الغذائيــة لعــدة أايم(.

14 -  مدينة منبج، حلب:
ختضــع مدينــة منبــج لســيطرة تنظيــم داعــش ويقطــن فيهــا حاليــاً مــا اليقــل عــن 
230 ألــف نســمة، تفــرض قــوات ســوراي الدميقراطيــة حصــاراً علــى املدينــة 
منــذ 10/ حزيــران/ 2015 حيــث متنــع خــروج املدنيــن مــن املدينــة، وحتظــر 

إدخــال املــواد الغذائيــة أو الطبيــة.

https://umap.openstreetmap.fr/en/map/16-2016_90408#15/33.5624/36.2269
https://umap.openstreetmap.fr/en/map/16-2016_90408#15/33.5454/36.3363
https://umap.openstreetmap.fr/en/map/16-2016_90408#15/33.5599/36.3238
https://umap.openstreetmap.fr/en/map/16-2016_90408#14/36.5246/37.9534
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سادسًا: أبرز حاالت الوفاة بسبب الحصار:
األربعاء 4/ أيلول/ 2013 وثقنا مقتل الطفل عماد شحادة صوان من مدينة معضمية الشام؛ نتيجة نقص املواد الطبية. 

اإلثنن 20/ كانون الثاين/ 2014 قضى عبد اهلادي شحادة نتيجة نقص املواد الغذائية والطبية يف مدينة داراي بريف دمشق.
األحد 2/ شباط/ 2014 سجلنا مقتل الطفل حممد نصر بعد والدته بيومن؛ بسبب نقص املواد الغذائية والطبية يف حي الوعر مبدينة محص.

األحد 3/ نيسان/ 2015 قضى الطفل لؤي منصور من مدينة معضمية الشام نتيجة نقص املواد الطبية.
اإلثنــن 19/ كانــون الثــاين/ 2015 ســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل الســيد حممــد حســام جــرودي مــن انحيــة كفــر بطنــا نتيجــة نقــص 

املــواد الغذائيــة والطبيــة. 
اجلمعة 6/ آذار/ 2015 وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل السيدة مسرة بكار من دوما؛ نتيجة نقص املواد الدوائية.

اخلميــس 23/ نيســان/ 2015 وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وفــاة الســيدة مــرمي مصطفــى خميــر يف مدينــة املعضميــة بريــف دمشــق؛ نتيجــة نقــص 
الغــذاء والــدواء بســبب احلصــار املفــروض علــى الغوطــة الشــرقية.

سابعًا: االستنتاجات والتوصيات:
يوجــب القانــون الــدويل علــى أطــراف النــزاع أن تعطــي موظفــي اإلغاثــة اإلنســانية احلريــة يف التنقــل، وتضمــن هلــم احلمايــة، وتســهل ابلتــايل حصــول املدنيــن 

علــى املســاعدات.
لقــد فرضــت قــوات النظــام الســوري وعلــى حنــو متعمــد ومنهجــي احلصــار ضــد طــرف آخــر يف النــزاع املســلح الغــر دويل، وبــدل تســهيل املســاعدات قامــت 

مبنعهــا وقصــف املناطــق احملاصــرة وتدمــر جمتمعاهتــا، وهــذا ُيشــكل جرميــة حــرب مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين.
انتهــك النظــام الســوري وتنظيــم داعــش بشــكل صــارخ القانــون الــدويل اإلنســاين عــر ارتــكاب جرميــة احلصــار املنهجــي، الــي ترقــى إىل جرميــة حــرب متكاملــة 

األركان.
انتهــك النظــام الســوري بشــكل اليقبــل الشــك مجيــع قــرارات جملــس األمــن الــي تطرقــت إىل موضــوع احلصــار بــدءاً مــن القــرار رقــم 2139 الصــادر يف 22/ 
شــباط/ 2014 وانتهــاًء ابلقــرار رقــم  2268 الصــادر يف 22/ شــباط/ 2016 ومابينهمــا، القــرار رقــم 2165 الصــادر يف 14/ متــوز/ 2014، والقــرار 

رقــم 2191 الصــادر يف 17/ كانــون األول/ 2014، والقــرار رقــم 2258 الصــادر يف 18/كانــون األول/ 2015.

التوصيات:
إىل األمم املتحدة:

فتــح حتقيــق شــامل لــكل هــذه املزاعــم مــن االهتامــات، ويف حــال ثبــوت أي تقصــر أو خطــأ متعمــد، يتوجــب نشــر نتائــج تلــك التحقيقــات، وإطــالع اجملتمــع 
الســوري عليهــا، وحماســبة املتورطــن، ونرجــو أن يتــم ذلــك يف أســرع وقــت ألن مصداقيــة فريــق األمــم املتحــدة يف ســوراي أصبحــت موضــع شــك كبــر منــذ 

عــدة ســنوات.

إىل جملس األمن الدويل:
تطبيــق القــرارات ذات الصلــة مبوضــوع إيصــال املســاعدات اإلنســانية ورفــع احلصــار )2139، 2165، 2191، 2254، 2258(، ألهنــا مازالــت حــراً 

علــى ورق.
مطالبــة األمــن العــام بتقــدمي تقريــر مفصــل عــن املناطــق احملاصــرة، وأعــداد املتواجديــن فيهــا، وكيفيــة توزيــع املســاعدات واملناطــق الــي وصلتهــا، ونشــر التقريــر 

ابلســرعة املمكنــة إلطــالع اجملتمــع الســوري علــى التفاصيــل.

إىل احلكومة األمريكية والروسية:
الضغط على النظام السوري من أجل حتقيق كامل ألبسط مطلب يف اتفاق وقف األعمال العدائية.

إىل الدول الداعمة:
االعتماد بشكل أكر على املنظمات السورية احمللية الي أثبتت نزاهتها وحياديتها وشفافيتها املالية.

https://www.youtube.com/watch?v=dzY8n-vrdDs&feature=youtu.be
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuN3BPVmQtb1ZPSzA/view
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ثامنًا: المرفقات:
تقرير محلة سوراي بعنوان »عن االحنياز: األمم املتحدة تفقد نزاهتها وحياديتها واستقالليتها يف سوراي«

تقرير منظمة العفو عن حصار الغوطة الشرقية »تركوا ليموتوا حتت احلصار«

التقارير الصادرة عن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عن احلصار
»استمرار حصار داراي وحي الوعر خرق متكرر التفاق وقف األعمال العدائية ولقرارات جملس األمن«

»اهلدنة القاتلة “مقتل 63 مدنياً، بينهم 21 بسبب اجلوع يف مضااي”«

يف انتظار جملس األمن

»أحياء اجلورة والقصور بن فكي كماشة«

»سوراي: مطالبة عاجلة حبماية املدنين العالقن يف املواجهات املسلحة يف خميم الرموك احملاصر«

»األوضاع اإلنسانية ملخيم الرموك يف سوراي«

»املوت جوعًا«

الضحااي الذين قتلوا بسبب احلصار ومنع ادخال الدواء

تقرير خاص حول األوضاع اإلنسانية الكارثية حلي احلجر األسود يف دمشق

حصار احلكومة السورية ألحياء يف مدينة دمشق

مدينة قدسيا و العيش يف ظل النهب و احلصار

اجلوع حى املوت… حصار مدينة معضمية الشام

شكر
خالص الشكر لألهايل والنشطاء احمللين الذين سامهت شهاداهتم بعمليات التحقيق بشكل فعال.

http://takingsides.thesyriacampaign.org/?lang=ar
https://www.amnesty.org/en/documents/document/?indexNumber=mde24%2f2079%2f2015&language=ar
http://sn4hr.org/arabic/?p=6169
http://sn4hr.org/arabic/?p=5423
http://sn4hr.org/arabic/?p=5423
http://sn4hr.org/arabic/?p=1952
http://sn4hr.org/arabic/?p=3870
http://sn4hr.org/arabic/?p=3860
http://sn4hr.org/arabic/?p=3827
http://sn4hr.org/arabic/?p=743
http://sn4hr.org/arabic/?p=904
http://sn4hr.org/arabic/?p=3012
http://sn4hr.org/arabic/?p=918
http://sn4hr.org/arabic/?p=920
http://sn4hr.org/arabic/?p=3172

	أولاً: مقدمة ومنهجية:
	ثانياً: حصيلة ضحايا الحصار:
	ثالثاً: حصار وقصف:
	رابعاً: مغالطات الأمم المتحدة في قضية الحصار في سوريا:
	خامساً: المناطق التي مازالت قيد الحصار حتى الآن:
	سادساً: أبرز حالات الوفاة بسبب الحصار:
	سابعاً: الاستنتاجات والتوصيات:
	ثامناً: المرفقات:
	شكر

