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الجوع حتى الموت 
حصار مدينة معضمية الشام

بدأ  والذي  المعضمية،  بلدة  على  النظامية  القوات  فرضته  الذي  الحصار  نواحي  التقرير  يعرض 
النزوح  الوفاة جوعاً، وعن حاالت  يتحدث عن حاالت  كما  الثاني/ 2012،  تشرين  بتاريخ 18/ 

وقصف القوات الحكومية للمدنيين.
شهود  فيهم  بمن  طبيب،  بينهم  المعضمية  أهالي  من  أشخاص   6 مع  مقابالت  إلى  التقرير  يستند 

شاهدوا، أو سمعوا القوات الحكومية وهي تقبض على أقاربهم ثم تقوم بإعدامهم.
قام بإعداد التقرير فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في ريف دمشق، والفريق اللوجستي خارج 

سورية، وكل ذلك بالتعاون والتنسيق مع األهالي والنشطاء داخل معضمية الشام.  
تقع معضمية الشام غرب مدينة دمشق في الغوطة الغربية، وهي تابعة إدارياً إلى منطقة داريا التابعة 

لريف دمشق، ويبلغ عدد سكانها الحالي 12 ألف نسمة.
ويحدها من الشمال ثالثة أفواج عسكرية تابعة للفرقة الرابعة، ومن الجنوب الشرقي معسكر تابع 
سرايا  »كتائب  و  الضباط«  »مساكن  معسكر  الغرب  من  النظام،  لجيش  تابعة  فلسطينية  لمنظمة 
الصراع« وثكنة »يوسف العظمة«، التابعين لقوات النظام، ومن الشرق مطار المزة العسكري.  

الموقع على الخارطة.
قامت  حيث   2012 الثاني/  تشرين   /18 تاريخ  منذ  المنطقة  على  الحكومية  القوات  حصار  بدأ 
بتطويق المدينة من جميع الجهات بالحواجز واآلليات العسكرية، مع التركيز الشديد على مداخل 
المدينة، والطرق الرئيسة، حيث تم نشر قرابة  20 حاجزاً، ينتشر عليهم جنود من الفرقة الرابعة 

والمخابرات الجوية مدعومين بدبابات تي 72 و تي 82 وعربات الشيلكا.
رواية الشاهد محمود أبو علي وهو من أهالي المعضمية، وباإلمكان التواصل مع الشاهد عبر حسابه 

mrkazmoadamiaalsham :على السكايب بالصوت والصورة
إلى  إضافة  والمحروقات  واألدوية،  والطبية،  الغذائية،  المواد  جميع  في  شح  من  تعاني  »المدينة 
القصف العنيف الذي تتعرض له المدينة يومياً، كما استخدم النظام السالح الكيماوي ضدنا وقد أصبنا 
بعدها بحالة رعب شديد، أبناء المدينة تعرضوا لمختلف أنواع الموت حتى الموت جوعاً، هناك 7 
أطفال استشهدوا في اآلونة األخيرة نتيجة الجوع، إضافة لالنقطاع الكامل للتيار الكهربائي والمياه 

واالتصاالت«.
رواية الشاهد »أمير المعضماني« وهو من سكان المدينة، باإلمكان التواصل مع الشاهد عبر حسابه 

Adsport19821 :على السكايب بالصوت والصورة
»المشافي والمستوصفات مدمرة بنسبة 80% تقريباً، والمدارس والمساجد بعضها سويت باألرض، 

منازل المدنيين لم تسلم من القصف حيث تم تدمير 75% من المدينة.
 الجوع مسيطر على المنطقة بشكل كامل، قوات النظام تمنع دخول األطعمة واألدوية والمحروقات، 

المآسي في المعضمية أكبر من أن نحصيها بعدد«.

يستند التقرير 

إلى مقابالت مع 

6 أشخاص من 
أهالي املعضمية 

بينهم طبيب، 

مبن فيهم شهود 

شاهدوا، أو سمعوا 

القوات احلكومية 

وهي تقبض على 

أقاربهم ثم تقوم 

بإعدامهم..
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دعت العديد من الحكومات ومسؤولي األمم المتحدة رفيعي المستوى، ومنظمات حقوقية من ضمنها الشبكة السورية لحقوق 
اإلنسان، الحكومة السورية إلى منح حق الوصول اإلنساني إلى القصير أثناء القتال الدائر فيها، في مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران. 

لكن مجلس األمن لم يصدر بياناً بشأن حق الوصول قبل انتهاء القتال بسبب العرقلة الروسية. 
رفضت الحكومة السورية دعوات دولية عديدة إلجالء المدنيين ورفضت منح حق الدخول لمراقبين مستقلين كان بوسعهم تسهيل 

عمليات اإلجالء. 
في 2 يونيو/ حزيران، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم: إن سوريا لن تمنح اللجنة الدولية للصليب األحمر حق الدخول 

إال بعد انتهاء القتال .
لقد منعت القوات الحكومية دخول األغذية والخبز والطحين والدواء وحليب األطفال والمحروقات، إلى مدينة المعضمية في 
سياسة لتجويع السكان، كما منعت ما يعرف باللجان الشعبية )الشبيحة(، دخول المساعدات األممية إلى المنطقة؛ ما أدى إلى 

إغالق األسواق بشكل كامل.
يقول مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان فضل عبد الغني: »إن النظام السوري يقوم بعمليات ممهنجة في التجويع واإلفقار؛ 
كي يقوم األهالي بعقد مقارنة بين ما كانت عليه أحوالهم قبل قيامهم على النظام السوري، وبين ما أضحت عليه اآلن، وبالتالي 
األفواه، وإهانة  والقمع، وتكميم  االستبداد  النظر عن  يأكلون ويشربون بغض  كانوا  كانوا عليه، حيث  ما  إلى  العودة  يتمنون 
الكرامة، ويفعل ذلك في المناطق التي خرجت عن سيطرته، فمثالً ربطة الخبز في مدنية دمشق 20 ليرة بينما في ريف دمشق 

قد تصل إلى 300 ليرة إن وجدت«.

وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 11 مواطناً في معضمية الشام منذ بداية الحصار عليها، بينهم 10 أطفال، وسيدة؛ 
بسبب نقص المواد الغذائية واألدوية.

يقول مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان: »هؤالء لم يقتلوا بسبب القصف أو اإلعدام بل جاعوا حتى الموت«.
الرابط يحتوي جميع األسماء والصور والتفاصيل.

أخبرنا األستاذ ياسر، وقد زار بنفسه عدداً كبيراً من العائالت التي غادرت مدينة معضمية الشام:
»زرت أكثر من 8 عائالت ممن خرجوا من مدينة المعضمية عن طريق الهالل األحمر، واستفسرت منهم عن أمور ومواضيع 

كثيرة، عسكرية وخدمية، وطبية، وإنسانية، وإغاثية وحتى شخصية.
التعامل بين الناس في المعضمية يكون عن طريق المقايضة وليس بيع و شراء، وذلك لعدم وجود عملة أو نقود في المدينة. 

ال طعام في المدينة، الناس تأكل األعشاب، وأوراق األشجار والنباتات. 
طبعاً الناس عبارة عن هياكل عظمية بمعنى الكلمة داخلها روح فقط الغير، يموتون من الجوع، المواد اإلغاثية ال تصل إلى 

المدينة بسبب حصار قوات النظام. 
طبعاً ال وجود للماء، وال الكهرباء، وال االتصاالت. 

معظم العائالت فقدت العديد من أبنائها«.
باإلضافة إلى حصار المدينة بالحواجز لم تتوقف القوات الحكومية عن قصفها بشكل يومي مما أدى إلى تهدم %60 من المباني 
السكنية بشكل كامل وغالباً ما كان القصف يستهدف المرافق العامة )المشافي، المدارس، المساجد، والمستوصفات(، إضافة إلى 

قصف البلدة بالسالح الكيماوي بـتاريخ 21/ آب/ 2013 
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الوضع الطبي:
جميع المشافي والمستوصفات والمراكز الطبية، تعرضت للقصف من قبل القوات الحكومية وأغلبها تم قصفها واستهدافها على 
نحو متعمد؛ ما أخرجها عن الخدمة فجميعها مغلق بشكل كامل عدا مركزين طبيين يعمل بهما خمسة أطباء، و40 ممرضاً، 
ويعانون من شح في المواد الطبية أدى إلى أن  بعض المعدات المصنعة لالستخدام مرة واحدة، تستخدم لمرات عدة بعد تعقيمها، 

وذلك بسبب الحصار المفروض على المدينة .
أخبرنا الدكتور عمر الحكيم، وهو يعمل في المركز الطبي في معضمية الشام أنه باإلمكان التواصل مع الشاهد عبر حسابه على 

mohanad198938 :السكايب بالصوت والصورة
»تعرضت المدينة لقمع شديد من قبل قوات النظام والشبيحة منذ بداية االحتجاجات السلمية ومنذ نحو 10 أشهر، وبعد تصدي 
عناصر المعارضة المسلحة لمحاولة قوات النظام القتحام البلدة بدأ الحصار الشديد، وأصبحت الحالة اإلنسانية معدومة، حيث 
تعاني المدينة من نفاذ كل المواد الغذائية، لم يتبقى لألهالي ما يأكلونه سوى بعض النباتات، المدينة خالية من المواد الغذائية 
نهائياً، ما يقارب 12000 مدني محاصر من 10 شهور، بينهم 7 أالف طفل وامرأة. الكهرباء مقطوعة من 10 شهور، الطحين 

مفقود من 7 شهور، الخبز اليابس مفقود من 5 شهور، واآلن نفذت كل المواد التموينية.
إضافة إلى فقدان المواد الطبية كاملة، معالجة المصابين تكون بمواد بدائية، واألدوات المعدة لالستخدام لمرة واحد نستخدمها 
لمرات عدة، األدوية تكاد تكون معدومة، والمضادات الحيوية ال تعطى إال حبة واحدة للمريض في حاالت الضرورة القصوى. 

المدينة اآلن على أبواب كارثة إنسانية حقيقية«.

الوضع التعليمي:
في معضمية الشام 22 مدرسة جميعها مغلقة، 15 مدرسة منها دمرت بشكل كامل 
نتيجة القصف من قبل القوات النظامية، والبقية تعرضت لدمار شبه كامل، ما أدى 

إلى إخراجها عن الخدمة.
كما يوجد في المدينة 11 مسجداً جميعها تعرضت للقصف، وتدمرت أجزاء كبيرة 

منها، وقد استخدم األهالي المساجد الغير مدمرة للتعليم واإلقامة. 

مباردة إلخراج المدنيين:
في يوم السبت 16/ تشرين األول/ 2013، قامت عناصر من الصليب األحمر 
بالتقدم لمساعدة األهالي للنزوح من المدينة، لقد أنذرت قوات النظام أهالي المدينة 
بأن عليهم إخالءها، وقد أعلنها اإلعالم الرسمي منطقة عسكرية، أثناء قيام األهالي 

بالنزوح وعند مدخل المدينة الغربي استهدفتهم قوات النظام بالمدفعية الثقيلة، ما أدى إلى سقوط شهيد:
زياد شهابي/ ريف دمشق/ معضمية الشام

كما أدى القصف أيضاً إلى وقوع نحو 20 مصاباً. 
رواية الناشط اإلعالمي مراد الشامي، الذي كان موجوداً حين محاولة إجالء المدنيين. 

Morad.773  :باإلمكان التواصل مع الشاهد عبر حسابه على السكايب بالصوت والصورة
»تمت محاصرة مدينة معضمية الشام مع بداية معركة داريا، وذلك بسبب موقع المدينة المهم جداً، حيث أنها بين مطار المزة 
العظمة،  يوسف  وضاحية  الصراع،  وسرايا  الشرطة،  مساكن  ومستوطنات  الشرقي  والحي  السومرية،  ومساكن  العسكري 

ومساكن الفرقة الرابعة إضافة للفرقة الرابعة والفوج 100.
إن منطقة المعضمية منطقة عسكرية وال يوجد أي طريق دخول أو خروج منها أو إليها منذ بداية معركة داريا.

أي ال يوجد حاجز عسكري تفتيش أو بغير تفتيش، كل المداخل عليها قناصة وممنوع العبور من وإلى المدينة. أي تعتبر سجناً، 
وكل من يحاول الخروج يتم قنصه فوراً، أو استهدافه بدبابات الشيلكا، والرشاشات الثقيلة، والقناصات الحرارية، وحواجز 

اللجان الشعبية العلوية. 

صورة ثابتة للمسجد العمري
 بتاريخ 14/ آب/ 2013
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منذ أربعة أشهر قد حددنا أكثر من عشرة مواعيد إلخراج المدنيين مع لجنة األمم المتحدة، وكانت هناك اتصاالت كثيرة مع 
الصليب األحمر، وتعهدوا لنا بإدخال المساعدات، لكنهم لم يدخلوا األغذية ولم يفكوا الحصار. 

تدخل الصليب األحمر ووازرة المصالحة، بشيء وحيد، وهو إخالء المدينة.
دخلت راهبة اسمها فادية اللحام، وطلبت ضماناً من المدينة، وكنت أحد الذين ساعدوها وأمّناها على أساس أنها تخرج من يريد 
وقلنا لها تصرفي براحتك، وفي أول يوم بتاريخ 12/ تشرين األول/ 2013، خرج نحو 1000 مدني، وفي اليوم التالي تجمع 

نحو 2000 ولكن لم يخرج سوى 500 منهم وقالوا لهم البقية غداً. 
اليوم عندما تجمع الناس وصلت فاديا وصديقاتها وقالت أنا جهزت باصات للشباب من أجل الخروج وليس فقط النساء وقالوا 

لها أكملي باألطفال والنساء مؤقتاً. 
وبعد مدة قصيرة لم تتجاوز العشر دقائق، بدأ القصف على حواجز المعارضة المسلحة، التي تبعد أكثر من 200 متر عن حاجز 
النظام، ومن ثم بدأ القصف على المدنيين العالقين في المنتصف وكان الشهداء من عناصر المعارضة المسلحة، ومن ثم من 

األطفال والنساء. آالف المدنيين ال يزالون محاصرين في المدينة«.
رواية إحدى النازحات التي كانت موجودة حين القصف، ورفضت الكشف عن هويتها: 

»في بادئ األمر حصل االتفاق بين يوم وليلة، ولم يكن أحد يعلم به، من دّبره هما شخصان من المعضمية )سمير الغندور، 
وعلي الغندور(، وهما خارج المعضمية وكان هذا برأيهم هو الحل األنسب، وكان الواسطة بين النظام وأهالي المعضمية هو، 

الصليب األحمر، والراهبة فاديا اللحام.
بالفعل أول ثالثة أيام جرى إجالء لعدد من المدنيين، وكانت األعداد ال بأس بها.

من خرج لوحده استطاع الخروج، أما من صعد في باصات القوات الحكومية فلم يستطيعوا  مغادرة األماكن التي وضعوهم فيها 
إال بعد أن يكفلهم شخص من خارج المعضمية. )أي من كفله أحدهم خرج، ومن لم يجد له كفيالً بي في الداخل(

وعند خروج الناس من المعضمية يقوم األمن بتفتيش على الهويات، ويبحث عن اسم الشخص إذا كان مطلوباً أو ال، وقد جرت 
حاالت اعتقال عدة. ومن خرجوا من المعضمية ليسوا من أهالي المعضمية فقط بل من أهالي داريا أيضاً.

اليوم تقريباً 3000 شخص حاولوا الخروج، و وقفوا عند نقطة تجمع الباصات. وبعدها بدء القصف من الفرقة الرابعة منطقة 
تجمعهم، عند معامل آسيا من جهة جديدة عرطوز أي الجهة الغربية للمدينة، وبالتحديد عند مدارس األوائل عند أوتوستراد 

األربعين.
أول األمر، النظام ضرب قذيفة هاون واحدة، على بعد خمسين متراً من مكان وجود المدنيين.

بعد القذيفة مباشرة انسحب فريق الصليب األحمر والراهبة، وبعد انسحابهم مباشرة بدأ القصف بالمدفعية على المدنيين أنفسهم، 
وهنا سقط منهم عدد كبير من الجرحى والشهداء، وعندها تدخل الجيش الحر وبدأ يحاول إجالء المدنيين، وإسعاف الجرحى، 

وأخذ الشهداء.
وبدأت مواجهات بين الجيش الحر، وبين قوات النظام الذي حاول سحب مدنيين ليستخدمهم دروعاً بشرية، و هم باألصل دروع 

بشرية في تلك المنطقة ألنها محتلة من قبل النظام...
مات اثنان من قوات النظام، وجرح خمسة.

والجيش الحر في النهاية استطاع نقل المدنيين من داريا والمعضمية إلى داخل المعضمية عن طريق البساتين. ومنطقة البساتين 
من أكتر المناطق المستهدفة عادة ألن الجيش الحر مرابط يتحصن فيها. أي أنهم عادوا إلى الحصار وبشكل أسوأ، والقصف 

مازال مستمراً حتى اللحظة وهو قصف عنيف جداً.
من خرج من األهالي بسيارته وصل إلى أهله، أما من خرج مع النظام فقد أخذه النظام إلى مدرسة في ضاحية قدسيا«.
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اإلثباتات:
والنساء  األطفال  من  المدنيين  اســـتخـــدام  يصور  فيديو 

كدروع بشرية في معضمية الشام أثناء نزوحهم.
فيديو يصور الجرحى جراء قصف تجمع للمدنيين في أثناء 

نزوحهم برفقة الصليب األحمر 
فيديو يصور القصف على منطقة تجمع النازحين

إن القوات الحكومية تفرض حصاراً خانقاً على تلك القرى ما يجعل من الصعوبة الشديدة إدخال المواد الطبية والتموينية، ويحرم 
المئات من العائالت من المغادرة واالنتقال إلى مناطق آمنة، وهذا كله خرق صارخ للقانون الدولي اإلنساني الذي يحكم النزاع 
في سورية حيث يتوجب عليهم السماح بمرور المواد الغذائية والطبية، وإن كان هناك ضرورة ألخذ موافقة الحكومة السورية، 
وأيضاً باإلمكان السماح لهم بالقيام بعمليات تفتيش تام لتلك القوافل، أما أن يتم منعها تعسفياً كما يحصل اآلن فهذا غير جائز، 
أهالي  العاجل إلغاثة  التدخل اإلنساني  الدولي  المجتمع  المدنيين، وهنا يجب على  للسكان  الجماعي  العقاب  من  ويشكل نوعاً 
مدينة معضمية الشام من الجوع حتى الموت، وممارسة ضغط حقيقي على الحكومة السورية إلدخال كافة المساعدات الطبية 
إليه كما انصاعت  الممارس على الحكومة السورية بحيث تنصاع  المدنيين، وأن يكون الضغط  والغذائية، والسماح بإخراج 

وسلمت مخزونها من األسلحة الكيميائية تحت التهديد بالقوة.

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
http://www.youtube.com/watch?v=YBDPt_ZGGTg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Am6QoYOQsNM&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=vpFjjg7ti8c&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=DQK-yNCX-Qw&feature=youtu.be

