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أوالً: مقدمة:

بلدة زاكية هي بلدة صغيرة من بلدات الغوطة الغربية، تقع في الجنوب الغربي لمدينة دمشق وتبعد حوالي 30 كم تقريباً ولكن 
موقعها الجغرافي الوعر جعلها شبه منقطعة عمن حولها من البلدات، يبلغ عدد سكانها / 28000/ نسمة.

وتعتبر بلدة زاكية من القرى الهادئة نسبياً في الغوطة الغربية، وذلك لخلوها من أي اشتباكات بين القوات الحكومية و قوات 
المعارضة، وقد تعرضت في بعض األحيان لبعض عمليات القصف العشوائي من داخل الفرقة السابعة الموجودة على أطراف 
النظام السوري أربعة حواجز عسكرية تتموضع على الطريق  النظام السوري بحصارها عبر نشر  البلدة، كما قامت قوات 
الرئيسي شرقي البلدة، أما الطريق الغربي للبلدة والذي يعتبر المنفذ الوحيد للفالحين، فهو دائم التعرض للقصف من قبل الفوج 

137 ومن حاجز »الدرخبية«، مما تسبب في حرمان الفالحين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.

الهدوء النسبي للبلدة جعل منها مالذاً لعشرات آالف النازحين من مختلف بلدات ريف دمشق الغربي السيما )بلدة عين البيضا 
– بلدة الثورة – بلدة الطيبة (، التي تعتبر من المناطق الساخنة نسبياً، وبالتالي تضاعف عدد سكان هذه البلدة ليصل إلى قرابة 

55 ألف شخص، العديد منهم يسكن داخل مراكز إيواء أو مدارس أو مساجد أو حتى محالت تجارية.

ثانياً: تفاصيل الحادثة:

في يوم السبت الموافق 22/آذار/2014 لم يدخل فريق الهالل األحمر السوري إلى بلدة زاكية التي كان يتردد إليها باستمرار، 
وباعتبار المنظمات اإلغاثية منظمات محايدة فلم يصدر عن الهالل األحمر السوري أي تصريح أو بيان، خاصة أنه يعمل 
في ظروف استثنائية، كون النظام السوري أدخل العشرات من المخبرين داخل صفوفه منذ سنوات بعيدة، وبدأت ترد الشبكة 

السورية لحقوق اإلنسان العديد من المناشدات ونداءات اإلغاثة عبر ناشطين موجودين داخل البلدة.

أبو خالد وهو أحد مسؤولي المكتب اإلغاثي داخل بلدة زاكية، تحدث إلى الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

الهالل األحمر  يقدمها  التي  المعونات  يعتمدون على  كانوا  والنازحين على نحو خاص  األهالي  أي معونات،  نتلقى  نعد  »لم 
السوري بشكل خاص، حيث يقوم بتوزيع ما اليقل عن 4200 سلة غذائية كل شهرين مرة، تحتوي السلة على عدة كيلوات من 
زيت ورز، وسكر، وعدس وغير ذلك، وهذا هو الشهر الخامس على التوالي لم نتلَق أي معونة، ويتهدد البلدة خطر موت العديد 

من األهالي بسبب الجوع ونقص المواد الطبية«

الناشط الميداني »ماهر حمدان« أخبر الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

»لعل سبب منع المنطقة من اإلغاثة المقدمة من الهالل األحمر جاء بعد اندالع معارك شهدتها مؤخراً عدة مناطق مجاورة لبلدة 
زاكية وهي: عين البيضا/ الثورة/ الطبية، ونزوح عدد من أهالي تلك البلدات إلى بلدة زاكية، لدينا حالياً مئات العائالت كاملة 

بما فيها من نساء وأطفال عاجزة تماماً عن تأمين لقمة عيشها«

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
https://www.google.com/maps?q=33.335691,36.159911&hl=ar&num=1&t=h&z=15 
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ثالثاً: المرفقات والملحقات: 

صورة إلحدى مدارس بلدة زاكية بعد تحولها لمركز إيواء للنازحين 

مقاطع مصورة في إحدى مدارس بلدة زاكية، بعد تحولها لمأوى لمئات النازحين من األطفال والنساء، توضح جانباً من الظروف 
اإلنسانية التي يعيشونها.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:

العقاب  أشكال  المدنيين، وهذا شكل من  الحصار هم من  وأغلب ضحايا  بكاملها،  ومناطق  مدناً  يحاصر  السوري  النظام  إن 
الجريمة مستمرة بحق  باعتباره جريمة حرب، ومازالت هذه  الدولي شديد الوضوح في مسألة الحصار  الجماعي، والقانون 
الغوطة الشرقية على الرغم من صدور قرار مجلس األمن 2139 بتاريخ 22/شباط/2014 والذي طالب فيه »برفع الحصار 
فوراً عن المناطق المأهولة«، وتوعد باتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم االستجابة، وتطالب الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 

بهذه اإلجراءات اإلضافية حيث لم تستجب الحكومة السورية.

كما أن قرار مجلس األمن 2165 الصادر بـ14/تموز/2014 أتاح المجال أخيراً إلدخال المساعدات دون قيد أو شرط، ولكن 
هذه المساعدات تقتصر على المناطق الحدودية فقط، وتطالب الشبكة السورية لحقوق اإلنسان إيجاد آليات بالسرعة القصوى 
إليصال المساعدات إلى مناطق الداخل مثل الغوطة الشرقية، وداريا، ومناطق في محافظة حمص، ألنها األماكن األكثر تضرراً 

كونها خضعت للحصار األطول واألشد.

في هذا الصدد يجب على األمم المتحدة الكشف أين وصلت التحقيقات المتعقلة بقضية الفساد التي كشف عنها السيد جاري 
كوينالن ممثل أستراليا الدائم في األمم المتحدة ومجلس األمن أن 90% من المساعدت تذهب إلى غير مستحقيها وإلى المناطق 
الموالية للنظام السوري، وهي مناطق في وضع جيد، في حين أن مناطق مثل الغوطة الشرقية ال تكاد تصلها أية مساعدات، البد 
على دول أصدقاء سوريا من متابعة أين تذهب األموال التي يقومون بالتبرع بها، وأن اليستخدمها النظام السوري في تمويل 

الحاضنة الشعبية للميليشيات السورية التي تقاتل إلى جانبه، فيما يفترض أنها مساعدات للمنكوبين.

البد من أن تتحرك الجامعة العربية على أقل تقدير فيما يتعلق بالجانب اإلغاثي وتقوم بتخصيص صندوق لدعم التعليم وتوفير 
للشعب  توسع من مساعداتها  أن  المانحة  الدول  حاداً، ويجب على  تعاني خلالً  التي  الصحية  الرعاية  إلى جانب  مستلزماته، 
السوري ألن ذلك هو السبيل الوحيد للتخفيف من التداعيات الكارثية للحصار، كل ذلك في انتظار مجلس األمن أن يتصرف 

بقدر أكبر من المسؤولية تجاه الكارثة السورية.

http://sn4hr.org/
sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuaXUtbE4xVDEyM3M/edit?usp=sharing 
http://youtu.be/EKY0vJXj8OA

