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اجلمعة 8 كانون الثاين 2015

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

استخدمت القوات احلكومية )األمن واجليش وامليليشيات األجنيبة واحمللية املوالية هلا( سالح احلصار والتجويع كأداة من أدوات احلرب 
على حنو ممنهج؛ وذلك يف عدة مناطق خضعت لسيطرة املعارضة املسلحة، وامتد حصار بعض املناطق لسنوات.

 بلدة مضااي الواقعة بريف دمشق فرض النظام السوري حصاراً عليها منذ هناية عام 2013، ومع بداية شهر متوز/ 2015 اشتد 
احلصار؛ حيث منعت احلواجز العسكرية احملاصرة للبلدة )حاجز كازية نبع بردى، حاجز الوزير، حاجز املطحنة، حاجز الشعبة...( 
وبعض الثكنات العسكرية كمعسكر الطالئع ومعسكر التكية، منعوا األهايل من إدخال  أية مواد غذائية أو طبية أو حمروقات، إضافة 

إىل ذلك قامت قوات النظام السوري بزرع مئات األلغام املضادة لألفراد يف األراضي الزراعية احمليطة ابلبلدة.
وعلى الرغم من توقيع إتفاقية اهلدنة يف 24/ أيلول/ 2015 واليت كان أحد بنودها فك احلصار عن بلدة مضااي، إال أنه مل يتم السماح 
بدخول املواد الغذائية منذ بدء سراين اهلدنة إال مرة واحدة بتاريخ 18/ تشرين األول/ 2015 حيث دخلت قافلة مساعدات برعاية 
األمم املتحدة، وقد تسببت مادة البسكويت املنتهية الصالحية اليت وزعت مع ابقي املساعدات يف ما اليقل عن 200 حالة تسمم يف 
بلدة مضااي، ويف هذا الصدد أصدران تقريراً طالبنا فيه األمم املتحدة بفتح حتقيق وحماسبة املسؤولني عن توزيع املواد الغذائية الفاسدة، 

والذي مل تظهر أي نتائج له حىت اآلن.

خالل ستة أشهر من اشتداد احلصار تدهورت احلالة اإلنسانية يف البلدة اليت تضم قرابة 43 ألف شخص- بينهم قرابة 300 عائلة 
نزحت من مدينة الزبداين – ابلتوازي مع احلصار الذي تسبب يف ندرة املواد؛ ما أدى إىل ارتفاع األسعار بشكل صارخ، فقد وصل 
سعر كيلو األرز إىل قرابة 115 دوالراً، وسعر كيلو حليب األطفال إىل قرابة 180 دوالراً، نتيجة لذلك تفاقمت حاالت سوء التغذية 
والتجفاف، الحقاً اضطر األهايل إىل أكل احلشائش، وأوراق األشجار، وأدى نفاذ األدوية واملستلزمات الطبية إىل وفاة عدد من 

أصحاب األمراض املزمنة.
منذ بداية متوز/ 2015 حىت حلظة إعداد هذا التقرير وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ابالسم والتفاصيل مقتل 63 مدنياً، 

يتوزعون على النحو التايل:
ألف: سبب مباشر للحصار:

سجلنا مقتل 29 شخصاً إثر نقص املواد الغذائية والطبية:
•    21 شخصاً، بينهم 8 أطفال، و3 سيدات قضوا جوعاً. 

•    8 أشخاص، بينهم سيداتن، قضوا نتيجة نقص الدواء وقلة الرعاية الطبية. 

ابء: حماوالت للخروج من احلصار:
سجلنا مقتل 34 شخصاً، أثناء حماولتهم اخلروج من البلدة عرب األراضي الزراعية يتوزعون على النحو التايل:

22 شخصاً، قتلوا نتيجة انفجار األلغام األرضية. 
8 أشخاص برصاص احلواجز العسكرية احمليطة ابلبلدة. 

4 أشخاص قضوا برصاص قناصني متمركزين يف املناطق احمليطة ابلبلدة. 

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/2011 
قبل  من  معتمدة  رحبية،  مستقلة، غري حكومية، غري  منظمة  وهي 

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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أظهرت  مجعاء  لإلنسانية  صادمة  وصور  واتصاالت  إعالمية  وبعد محالت 
بعض أهايل البلدة عظاماً ابلية من شدة اجلوع، أصدر مكتب األمم املتحدة 
 2015 الثاين/  كانون   /7 بتاريخ  متأخراً  بياانً  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق 
طالب فيه بتسهيل دخول املواد الغذائية إىل مجيع املناطق السورية احملاصرة، 
ومن وجهة نظران كمنظمة وطنية أصدران عدداً واسعاً من الدراسات والتقارير 
حول املناطق احملاصرة مجيعها، وحتدثنا مع العشرات من أهلها، كان األوىل 
أن يتحدث البيان وخيص ابلذكر منطقة مضااي ابعتبارها احلالة األكثر سوءاً، 
ومراعاة للحالة احلرجة اليت تعانيها، فهذا سوف يركز التوجهات األممية على 
هذه املنطقة حتديداً، فال ميكن حبال من األحوال مقارنة مجيع املناطق مع 
من  بينها  فيما  أيضاً  متفاوتة  بنسب  املناطق  تلك  تشهده  ما  على  مضااي 

حاالت حصار وجتويع.

ويف هذا الصدد أيضاً فإننا يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان كمدافعني عن حقوق اإلنسان نشعر ببالغ األسى من عدم 
إصدار املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ممثلة ابملفوض السامي السيد رعد بن زيد احلسني بياانً أو خرباً عرب موقعها اإللكرتوين 

يتحدث فيه عن هذا الوضع الكارثي االستثنائي.

تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن هذا احلصار حيمل صبغة طائفية 
كون حزب هللا اللبناين مشاركاً إىل جانب النظام السوري بشكل فعال يف 
عمليات احلصار، وقد أخربان عدد من األهايل عن عمليات شراء أراضي 
ومنازل مقابل احلصول على طعام يُبقيهم على قيد احلياة، وابلتايل فإن هذا 
له تداعيات تؤدي إىل عمليات تشريد قسري للسكان خوفاً على حياهتم 
على  لألهايل  إجباراً  طياهتا  يف  حتمل  العمليات  وهذه  جوعاً،  املوت  من 
هجر املنطقة، ورمبا يستوطن يف هذه املنازل واألراضي عناصر من حزب هللا 
اللبناين الذين اشرتوها وهذا يعترب مبثابة تغيري دميغرايف واستطيان على خلفية 
مذهبية سوف يكون له مستقباًل بال أدىن شك تداعيات كارثية على استقرار 
اجلمهورية العربية السورية يف املرحلة االنتقالية، وإن هذا التشريد القسري أيضاً 
يرقى إىل جرمية حرب أخرى إضافة إىل جرمية احلرب املتمثلة ابحلصار حبسب 
القانون الدويل اإلنساين وقرارات جملس األمن اخلاصة بسوراي رقم 2139 
و2165 وأخرياً 2254، واليت مل يطبق منها شيء تقريباً لألسف الشديد.
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