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األربعاء 27 نسيان 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: املقدمة.

اثنياً: التفاصيل.
اثلثا: االستنتاجات والتوصيات.

استمرار حصار داراي وحي الوعر خرق متكرر التفاق وقف األعمال العدائية ولقرارات جملس األمن

أواًل: المقدمة:
يعترب بند وصول املساعدات اإلنسانية أبسط بنود بيان وقف األعمال العدائية من وجهة نظران، وعلى 
الرغم من ذلك فإن مامت إجنازه يف هذا الصدد أمر اليكاد يذكر، مقارنة مع رفع احلصار )لن نقارن 
الرغم من صدور عدة قرارات سابقة  املعيار ابلتأكيد(، على  فهي ليست  مع حاالت املوت جوعاً 
جمللس األمن الدويل حتدثت عن ضرورة إيصال املساعدات اإلنسانية منذ القرار رقم 2139 الصادر 
يف 22/ شباط/ 2014 والقرار رقم 2165 الصادر يف 14/ متوز/ 2014، لكن التطبيق الفعلي 
مل يتحقق، مث حتركت العملية التفاوضية عرب قرار جملس األمن رقم 2254 الصادر يف 18/ كانون 
األول/ 2015 مث قرار جديد جمللس األمن حيمل الرقم 2268 صدر يف 26/ شباط/ 2016 أعاد 
التأكيد على: »أن يُتاح فوراً للوكاالت اإلنسانية إمكانية الوصول بسرعة وأمان ودون عراقيل إىل مجيع 
أحناء سورية ومن خالل أقصر الطرق، وأن ُيسمح فوراً بوصول املساعدات اإلنسانية إىل مجيع من هم 
يف حاجة إليها، ال سيما يف مجيع املناطق احملاصرة واليت يصعب الوصول إليها«، وأخرياً بيان وقف 
األعمال العدائية الذي يفرتض به أن يؤسس لعملية بناء ثقة تؤدي إىل انتقال سياسي حنو الدميقراطية.

احمللية  وامليليشيات  واألمن  )اجليش  احلكومية  القوات  تستجيب  أن  يُفرتض  ذلك  على كل  بناء   
واألجنبية املوالية( وهي املتسبب الرئيس يف حصار وجتويع املناطق املعارضة هلا، لكننا يف هذا التقرير 
نؤكد أن منطقة داراي مل تدخلها أية مساعدات حىت اآلن، كما توقف إدخال املساعدات عن حي 
الوعر منذ 10/ آذار/ 2106 ومازال متوقفاً حىت اآلن، وهذا اليعين أن بقية املناطق أفضل حااًل؛ 
ألن املساعدات التكاد تكفي أواًل، واثنياً وهو األهم البد من رفع احلصار بشكل كامل وفقاً لقوانني 
القانون الدويل اإلنساين وقرارات جملس األمن عن مجيع املناطق، ونؤكد على املناطق اليت ذكرها قرار 
جملس األمن األخري رقم 2268، الفقرة رقم /6/، وعلى جملس األمن أن يتحمل مسؤولياته يف هذا 
وأية  التنفيذيني  املتحدة وشركائها  األمم  على  تشرتط  مازالت  احلالية  السورية  احلكومة  الصدد؛ ألن 
منظمات إغاثية احلصول على موافقة لدخول املناطق احملاصرة، وغالباً مايتم الرفض بعد املرور إبجراءات 

غاية يف التعقيد املتعمد، بداًل من تسهيل وصول تلك املساعدات.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
»إن كل حصار ومنع إدخال للمساعدات اإلنسانية يُعترب خرقاً واضحاً مستمراً 
ومتكرراً بشكل حلظي التفاق وقف األعمال العدائية، وهذا سوف يؤدي إىل 
اهنيار االتفاق، -البد أن النظام السوري يتحمل املسؤولية املباشرة عن ذلك-، 
معرة  اجملازر يف  وارتكاب  احلصار،  استمرار  إليه عرب  مايطمح  أن هذا  ويبدو 
تعذيب  الدفاع املدين يف األاترب، واستمرار  نبل وقصف مقر  النعمان وكفر 

املعتقلني حىت املوت، وأخرياً جتويع احملاصرين«.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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ثانيًا: التفاصيل:
ألف: مدينة داراي:

تتبع مدينة داراي حمافظة ريف دمشق وتُعد من أكرب مدن الغوطة الغربية، ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، فرضت القوات احلكومية حصاراً 
على املدينة منذ منتصف تشرين الثاين/ 2012 وذلك بعد محلة عسكرية واسعة عليها، ومازال مستمراً حىت اآلن، يف بداية شباط/ 2016 متكنت 
القوات احلكومية من فصل مدينة داراي عن بلدة املعضمية نتجية عدة أشهر من تصعيد العملية العسكرية على الغوطة الغربية، وتسبب ذلك يف 
زايدة معاانة ما اليقل عن 8300 شخص مازالوا حماصرين وفقاً للمجلس احمللي لداراي، وتدهورت احلالة الصحية واملعيشية لألهايل الذين اعتمدوا 

على بعض املزروعات واحلشائش وما إىل ذلك.
تُعد داراي املنطقة الوحيدة اليت مل تدخلها أية مساعدات أو قوافل إغاثية، كما مل يرفع احلصار عنها ومل تتغري منهجيته، ويف يوم السبت 16/ نيسان/ 
2016 دخل وفد من مكتب الشؤون اإلنسانية يف األمم املتحدة مدينة داراي، واكتفى ابملشاهدة واملراقبة ولقاء األهايل ونشطاء الدفاع املدين، 

دون إدخال أية معونة.

السيد معن أحد أعضاء الكادر الطيب داخل املدينة، حتدثت معه الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، وأفادان بشهادته:

»مل يدخل املدينة أي قافلة مساعدات منذ تشرين الثاين/ 2012، حىت بعد تطبيق اتفاقية اهلدنة مل يدخل املدينة أية أغذية أو 
أدوية، خدمات املياه والكهرابء متوقفة منذ 4 سنوات ونعتمد على مياه اآلابر، والوضع الطيب والصحي ابت مزرايً وخاصة بعد 

فصل املدينة عن بلدة املعضمية، اليت كانت تشكل لنا منفذاً بسيطاً لدخول بعض املواد الغذائية.
حاليا لدينا ما يزيد عن 600 مولود بال لقاحات، ومشفى ميداين واحد ملا يزيد عن 8000 شخص، يف ظل نقص كبري يف 
املواد واملستلزمات الطبية واألدوية، لدينا مئات املرضى ممن لديهم أمراض مزمنة كالقصور الكلوي والسكري إضافة إىل تشخيص 

عدة حاالت ملرضى السرطان«.

ابء: حي الوعر:
يقع حي الوعر غرب مدينة محص ممتداً على مساحة 3 كم2، وخيضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، يقطن فيه قرابة 100 ألف نسمة معظمهم 

انزحون من أحياء محص اجلنوبية وأحياء محص القدمية.
تفرض القوات احلكومية حصاراً على احلي منذ 10/ تشرين األول/ 2013 ومازال مستمراً حىت اآلن، ومتنع احلواجز العسكرية احمليطة ابحلي إدخال 

األغذية واألدوية واحملروقات ابستثناء حاالت اندرة، تكون حتت الضغط واالبتزاز.
حييط حبي الوعر عدة نقاط ومراكز عسكرية: الكلية احلربية واملشفى العسكري، والقوات العسكرية املتمركزة يف بساتني الوعر، إضافة إىل امليليشيات 

املسلحة الشيعية املتمركزة يف قرييت الزرزورية واملزرعة.

يوم السبت 1/ تشرين الثاين/ 2015 مت عقد اتفاق هدنة بني القوات احلكومية من جهة وفصائل املعارضة املسلحة من جهة أخرى وبرعاية األمم 
املتحدة، من أبرز شروط اتفاق اهلدنة وقف إطالق النار بني الطرفني مقابل فتح معرب دوار املهندسني بشكل كامل أمام دخول املواد الغذائية والطبية 

وحركة املدنيني من وإىل احلي، إضافة إىل إطالق سراح  قرابة 7000 معتقل. مت تنفيذ بعض شروط االتفاق كوقف إطالق النار وفتح املعرب.

صمد اتفاق اهلدنة حىت السبت 10/ آذار/ 2016، حيث عاودت القوات احلكومية إغالق املعابر بشكل كامل، منعت دخول املواد الغذائية 
والطبية، وحركة املدنيني ابستثناء طالب اجلامعات واملوظفني احلكوميني؛ ما تسبب بزايدة معاانة املدنيني وتراجع الوضع املعيشي والصحي للسكان 

وفُقدت املواد األساسية كاخلبز وامللح والسكر.
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مهند أحد سكان حي الوعر، وانشط حملي أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بروايته:

»منع احلاجز العسكري الذي يغلق املعرب دخول أي معوانت غذائية أو مواد طبية، ومل تفلح وفود األمم املتحدة والصليب األمحر 
إبدخال حىت أكياس الدم املفقودة يف احلي.

الوضع الطيب ابت كارثياً فالشاش املعقم قد نفذ متاماً ويضطر األطباء يف املشايف امليدانية الستخدام قطع من قماش األكفان أو 
الستائر، فضاًل عن أن اإلبر الطبية ابتت تستخدم عدة مرات، كما إن املواد الالزمة لتشغيل أجهزة التحال الدموي نفذت؛ ما 

أدى إىل تدهور وضع مرضى القصور الكلوي.
مادة اخلبز ابتت من أحالم سكان حي الوعر الذين يعيشون اليوم بال طعام وال دواء وال كهرابء منذ ما يزيد عن 42 يوماً، 
مل يقتصر خرق اهلدنة على إغالق املعرب، فقد مت استهداف احلي مرتني خالل شهر نيسان إحدامها بصاروخ أرض - أرض 

واألخرى بقذيفة هاون«.

ثالثًا: االستنتاجات والتوصيات:
أثبت هذا التقرير وتقارير ودراسات سابقة أعدهتا الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عن احلصار واملناطق احملاصرة، أن احلكومة السورية احلالية تنتهج 
بشكل ممنهج وخمطط حصار السكان بشكل مجاعي، هبدف تركيعهم وإجبارهم على االستسالم أو املوت جوعاً، ويتعرض املرضى واألطفال والنساء 

وخاصة احلوامل لتهديدات مضاعفة، وكل ذلك يعترب انتهاكاً صارخاً للقانون الدويل اإلنساين ويرقى إىل جرائم حرب.

إىل جملس األمن الدويل:
تطبيق القرارات ذات الصلة مبوضوع إيصال املساعدات اإلنسانية ورفع احلصار، ألهنا مازالت حرباً على ورق.

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

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