
13

العدد الثاني والعشرون- كانون الثاني/ يناير 2023ملف العدد

على حافة املجاعة: الغذاء زمن الحصار في سورية وتجربة التأقلم

حالة حصار الغوطة الشرقية 2018-2013

عمار السمر)1(

: املقدمة
ً

أواًل

عاش	سكان	غوطة	دمشق	الشرقية	مثل	كثير	من	املناطق	السورية	)حمص،	مخيم	اليرموك	وغيرها(	تجربة	
حصار	مريرة	في	سياق	حرب	نظام	األسد	على	الشعب	السوري	بعد	اندالع	الثورة	السورية	2011،	حين	استخدم	
تلك	 أهالي	 أجساد	 في	 عميًقا	 	حفرت	

ً
أياًما	عصيبة فكانت	 السوريين،	 لتركيع	 والتجويع	سالحين	 الحصار	 النظام	

املناطق،	ونفوسهم،	وتركت	أثًرا	ال	يمحى.

ستخدم	
ُ
من	املعروف	أنه	في	أوقات	الحروب	تتأثر	مناحي	الحياة	جميعها،	وأولها	الغذاء	وعاداته،	فكيف	إذا	ما	ا

الغذاء	سالًحا.	ففي	حين	كانت	األمم	املتحدة	واملنظمات	اإلنسانية	تؤكدان	وجود	أزمة	غذائية	في	عموم	سورية،	
وعجز	ماليين	السوريين	عن	تأمين	غذائهم،	فرض	نظام	األسد	حصاًرا	خانًقا	على	عدد	من	املناطق	السورية،	ومنها	
الغوطة	الشرقية	التي	استمر	حصارها	خمس	سنوات،	ما	جعله	من	أطول	الحصارات	في	العصر	الحديث	متجاوًزا	
حصار	مدينة	لينغراد	السوفياتية	في	الحرب	العاملية	الثانية،	وحصار	مدينة	سراييغو	من	ِقبل	الصرب.	وتفاقمت	

آثار	الحصار	وتبعاته	مع	استمرار	القصف	والهجمات	العسكرية.)2(

ومما	زاد	من	تبعات	الحصار	أنه	شمل	مستلزمات	الحياة	جميعها	بما	فيها	شبكات	املياه	والكهرباء	واالتصاالت	
آثاره،	 للتأقلم	مع	الحصار،	والتقليل	من	 في	الغوطة	تجربة	فريدة	 ...إلخ.	وعلى	الرغم	من	ذلك	ظهرت	 والصحة	
تجربة	أسهم	فيها	األهالي	واملنظمات	اإلنسانية	والخيرية،	إضافة	إلى	اإلدارة	املدنية	والقوى	العسكرية	املعارضة.	
ولكن	على	الرغم	من	ذلك	استمرت	املعاناة	ألن	النظام	وحلفاءه	استخدما	الحصار	والتجويع	والهجمات	العسكرية	
التحتية	 والبنى	 املدنيين	 فاستهدفا	 لالستسالم،	 ودفعها	 الثائرة،	 املناطق	 على	 ممنهجة	إلعادة	سيطرتهم	 سياسة	
في	 يعيشون	 املحاصرة	 املناطق	 كان	سكان	 وبينما	 الحلول.	 وإيجاد	 التأقلم	 عمليات	 ما	صعب	 مباشًرا،	 ا	

ً
استهداف

مجاعة	غير	معلنة	تحت	القصف	بما	فيه	األسلحة	الكيماوية،	اكتفى	العالم	بمشاهدة	املأساة،	واإلدانة	اللفظية،	
واكتفت	األمم	املتحدة	بإصدار	التقارير	والتحذير،	بينما	وقع	الحمل	األكبر	في	االستجابة	على	املنظمات	األهلية.

	سورية	والعراق،	عمل	سابًقا	في	مركز	
ً
)1(	عمار	السمر:	دكتوراه	في	تاريخ	العرب	الحديث	واملعاصر،	أكاديمي	وباحث	في	تاريخ	العرب	الحديث	واملعاصر،	وخاصة

ا	في	جامعتي	الفرات	ودمشق،	وفي	املعهد	الفرن�شي	للشرق	األدنى	)IFPO(	في	دمشق	وبيروت.	عضو	هيئة	تدريسية	في	)جامعة	
ً
الوثائق	التاريخية	بدمشق،	وأستاذ

2022.	مشارك	في	برنامج	كارا	سوريا	لألكاديميين،	وشارك	في	عدد	من	املؤتمرات	واملشروعات	العلمية.	له	كتاب،	وعدد	من	األبحاث	 باموكالي(	في	تركيا	حتى	عام	
والدراسات	املنشورة،	آخرها	)حالة	العقارات	وحقوق	امللكية	في	الرقة(.

.	https://2u.pw/mYOA4W	،ويكيبيديا	التاريخ.	في	الحديثة	الحصار	عمليات	أطول	من	واحد	بأنه	الشرقية	الغوطة	حصار	ويكيبيديا	تعرف	2((

https://2u.pw/mYOA4W
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لقد	أثرت	األزمة	الغذائية	في	األهالي	وفي	أطفالهم	بدنًيا	ونفسًيا،	وغيرت	من	عاداتهم	الغذائية	واالجتماعية،	
وأظهرت	كثير	من	الشهادات	والفيديوهات	قصًصا	تكسر	القلب	ألطفال	جائعين	يأكلون	من	القمامة،	وآباء	وأمهات	

يبكون	لعجزهم	عن	إسكات	جوع	أطفالهم،	بينما	مواطنوهم	في	العاصمة	القريبة	يعيشون	حياتهم	الطبيعية.	

والغوطة	الشرقية	املالصقة	لدمشق	مساحتها	حوالى	110كم²،	وتضم	عشرات	البلدات	والقرى،	أهمها:	دوما	
وحرستا	وعربين	وسقبا	وحمورية	وزملكا	واملليحة	وعقربا	وحّزة	وكفر	بطنا،	وبعضها	مدن	كبيرة	من	مثل	دوما.	
ِدر	عدد	سكان	الغوطة	مع	بداية	الثورة	بـ2,200,000،	وانخفض	العدد	إلى	حوالى	400,000	نسمة	خالل	زمن	

ُ
وقد	ق

الحصار	)2013 - 2018(.)3(

الشرقية	خالل	زمن	 الغوطة	 في	 بالغذاء	 املتعلقة	 املعيشية	 األحوال	 الدراسة	معالجة	مشكلة	 ستحاول	هذه	
الحصار،	واآلثار	البدنية	والنفسية	واالجتماعية	التي	خلفها	نقص	الغذاء	في	املحاَصرين،	وستستعرض	رد	الفعل،	
الغذائية	وتقاليدهم	 في	عاداتهم	 الغذاء	 تأثير	نقص	 التأقلم،	وكيفية	تدبير	املحاصرين	أمورهم.	وكيفية	 وتجربة	

االجتماعية،	مبينة	الجهات	املسؤولة	عن	الحصار	والتجويع.

	اتباع	مناهج	مختلطة،	تتضمن	الوصفي	واملقارن	والتحليلي،	 	منهجًيا؛	للوصول	إلى	معالجة	عميقة	للمشكلة،	تمَّ
وذلك	عن	طريق	االستقصاء	عن	املعلومات	من	مصادرها	األصلية،	أي	ممن	عايشوا	الحصار،	ومقارنة	شهاداتهم	
حالة	 دراسة	 الشرقية	 الغوطة	 عّد	 مع	 الدولية،	 والتقارير	 السابقة	 الدراسات	 مع	 ومقاطعتها	 ببعض،	 بعضها	
	االعتماد	على	عدد	من	 تمثل	باقي	املناطق	السورية	التي	تعرضت	للحصار	وللتجويع.	ومن	أجل	إنجاز	الدراسة،	تمَّ
باهتمام	املؤسسات	 في	سورية	 الحصار	والتجويع	سالحين	 السابقة،	فقد	حظي	استخدام	 والتقارير	 الدراسات	
السكان	 على	 الحصار	 تداعيات	 تبين	 تقارير	 وتصدر	 يجري،	 ما	 تراقب	 فصارت	 والبحثية،	 واإلنسانية	 الدولية	
املدنيين.	وتعد	التقارير	الدورية)4(	التي	أصدرها	مشروع	)5(Watch	Siege	)مراقبة	الحصار(	بين	)2018-2015(	من	
	أعداده،	فقد	زودت	املجتمع	الدولي	بمعلومات	موثقة	عن	املناطق	املحاصرة	في	سورية،	وكان	تقريرهم	 أهم	ما	تمَّ
األخير	صادًما	بعنوانه	)بعيًدا	عن	األنظار،	بعيًدا	عن	األذهان))(،	تداعيات	حصار	سوريا(	الذي	يشرح	ما	خلفته	
خمس	سنوات	من	حصار	قوات	األسد	للغوطة	والنهاية	املفجعة	باالستيالء	عليها	بعد	أن	أنهكها	الحصار	والتجويع.

	
ً
	أساًسا	للدراسة،	ألنها	قدمت	صورة	أكثر	دقة

ً
وإضافة	إلى	الدراسات	السابقة	شكلت	املقابالت	الشخصية	مادة

وعمًقا	عما	كان	يجري،	وتعرفنا	من	خاللها	إلى	تفاصيل	لم	تذكرها	الدراسات	السابقة،	وشملت	عدًدا	ممن	عاشوا	
الحصار	في	الغوطة،	وكانوا	على	اطالع	على	ما	يجري،	وفي	مواقع	صنع	القرار،	إضافة	إلى	كونهم	أصحاب	عائالت،	
ومنظمات	 خيرية	 جمعيات	 في	 وعاملون	 املحلية(،	 املجالس	 الصحة،	 )التعليم،	 املعارضة	 إدارة	 في	 عاملون	 منهم	
	ألنفسهم	

ً
إنسانية،	إضافة	إلى	أطباء	عاديين	ونفسيين.	وقد	ُوضعت	أسماء	رمزية	ملعظمهم	بناًء	على	رغبتهم،	حماية

)3(	د.م،	"الغوطة	الشرقية..	منطقة	سورية	تتعرض	لإلبادة"،	الجزيرة	نت،	https://2u.pw/Q0r04z		كذلك؛

w.r,	"Syria:	UN	urges	an	end	to	hostilities,	warns	of	grave	and	deepening	humanitarian	crisis",	UN	News,(-2-2018 , https://2u.pw/kY45Lh

.	https://2u.pw/bYw2Re	:الرابط	عبر	جميعها	املشروع	تقارير	إلى	الوصول	يمكن	4((

)5(		املشروع	مبادرة	من	)منظمة	السالم	PAX(	الهولندية	بالشراكة	مع	معهد	سوريا	في	واشنطن.

)6(	"Siege	Watch:	Final	Report	Out	of	Sight,	Out	of	Mind:	The	Aftermath	of	Syria’s	Sieges",	PAX	and	The	Syria	Institute,		,(2018)https://2u.pw/
hKrdiB 

https://2u.pw/Q0r04z
https://2u.pw/kY45Lh
https://2u.pw/bYw2Re
https://2u.pw/hKrdiB
https://2u.pw/hKrdiB
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وأقربائهم.

ثانًيا: الحصار؛ الجوع أو الركوع

الطرقات	 على	 املنتشرة	 العسكرية)7(	 الحواجز	 على	 األسد	وخطته	 رفعته	قوات	 الركوع(	شعار	 أو	 )الجوع	 	
لم	يكن	محض	شعار	 أنه	 ليتبين	 الحصار	عليها،	 إطباق	 التي	خرجت	من	تحت	سيطرتها	قبل	 املناطق	 إلى	 املؤدية	
ستخدم	

ُ
ا أنه	لم	يكن	جوًعا	بل	تجويًعا،	 بل	سياسة	ممنهجة	طبقت	بوحشية	في	السنوات	الالحقات.	والحقيقة	

سالًحا،	عرفه	بعضهم	بأنه	)أرخص	سالح	للدمار	الشامل	متاح	للجيوش(	ألنه	رخيص	وسهل.)8( 

حصار	الغوطة	الشرقية	الذي	بدأ	بدايات	عام	2013	مر	بمراحل	عدة،	تتوافق	مع	سير	املعارك	في	الغوطة)9(،	
بالتدخل	الخارجي	الذي	كان	له	دور	أساس	في	مجمل	التطورات	في	 تأثر	 وعلى	مجمل	الجغرافية	السورية،	وقد	

سورية.	ولتسهيل	الدراسة	يمكننا	تقسيمة	نظرًيا	إلى	خمس	مراحل	كبرى:

1. املرحلة األولى:	بدأت	عام	2012	بعد	سيطرة	فصائل	املعارضة	السورية	على	الغوطة،	فبدأ	النظام	بالتضييق	
شيًئا	فشيًئا	على	املنطقة،	والحد	من	حركة	أهلها	الذين	أساًسا	كانوا	يخشون	الخروج	منها	خشية	االعتقال.	وفي	
أواخر	2012	أغلق	النظام	معابر	الغوطة	الشرقية	كلها	إال	من	طرف	بلدة	املليحة	ومخيم	الوافدين	القريب	من	
2013	بالسماح	 2013	بدأ	بالتضييق	على	معبر	املخيم	واملليحة،	لكنه	استمر	حتى	صيف	 مدينة	دوما.	وفي	بداية	
	املوظفين	الرسميين	لقبض	رواتبهم	مع	السماح	لهم	بإدخال	

ً
بدخول	األشخاص	إليهما،	وخروجهم	منهما،	وخاصة

بعض	املواد	الغذائية	لالستعمال	الشخ�شي	فقط،	وتال	ذلك	منع	دخول	السيارات،	وخروجها.	ثم	أغلق	النظام	
معبر	املليحة،	ومنع	دخول	أي	مواد	إلى	الغوطة	مع	السماح	بإخراج	املواد	منها	فقط،	فكان	ُيخَرج	الحليب	واألبقار	
كانت	خطة	مدروسة	إلفراغ	 يبدو	 ما	 األبقار.)11(	فعلى	 الحية	بصورة	خاصة)10(،	وحينئذ	أخرج	كثير	من	رؤوس	

الغوطة	من	مقومات	الحياة	والثروة	الحيوانية	قبل	إطباق	الحصار.

لنظام	 اإليراني	 الدعم	 تنامي	 مع	 وتزامنت	 	،2015 وحتى	 	2013 منتصف	 من	 استمرت	 الثانية:	 املرحلة   .2
األسد.)12( وعمد	فيها	النظام	إلى	اإلغالق	الكامل	للغوطة	حتى	جاع	أهلها.	فقد	أغلق	النظام	معبر	املليحة	بعد	استيالء	
2014.	وُسمح	للنساء	واألطفال	فرادى	بالخروج	تحت	الخطر	 قواته	مع	حزب	هللا	على	البلدة	في	آب/	أغسطس	

)7(	منها	)حاجز	املالهي(	عند	مدخل	بلدة	املليحة،	الذي	كان	أحد	معبرين	سمحت	قوات	النظام	ألهالي	الغوطة	باالنتقال	عبرهما	إلى	العاصمة	قبل	إطباق	الحصار	
عليها	عام	2013.	وفي	أحد	األيام	ومن	دون	سابق	إنذار،	بدأ	الحاجز	بمصادرة	ربطات	الخبز	من	العائدين	من	دمشق	حتى	صارت	تلة	من	الخبز	قرب	الحاجز،	وكانت	

األفران	متوقفة.	مشاهدة	شخصية	بدايات	2013.	)الباحث(

https://2u.pw/2WNTWI	،)2020(	،العالمي	الغذاء	برنامج	موقع	املستقبل،	على	وأخرى	املا�شي	على	نظرة	والجوع:	النزاعات	وآخرون،	هولينجورث	ماثيو	)8(

التالي:	 الرابط	 على	 	،)2018-4-17( بلدي،	 عنب	 صحيفة	 	،")2018-2013( بين	 ما	 الغوطة	 في	 والسيطرة	 العسكرية	 التغيرات	 توضح	 تفاعلية	 "خريطة	 	 	)9(
 https://2u.pw/4q7KzJ

)10(	بعد	إغالق	النظام	الغوطة	املورد	الرئيس	للحليب	في	دمشق،	ارتفعت	أسعاره	كثيًرا،	فكان	هذا	غالًبا	سبًبا	إضافًيا	للسماح	بإخراج	الحليب	لتخفيف	األسعار.	
حتى	إن	بعض	الناس	في	دمشق	اتهموا	ثوار	الغوطة	بمنع	وصول	الحليب	وارتفاع	أسعاره.	)الباحث(

)11(	عمار	السمر،	"مقابلة	مع	أبو	آدم"،	)عبر	واتساب(،	))1-12-2022(.	وأبو	آدم	عامل	سابق	في	منظمة	إغاثية	عاملة	في	الغوطة	الشرقية	خالل	فترة	الحصار،	
حتى	خروجه	عائلته	مع	قوافل	املهجرين	قسرًيا	إلى	الشمال	السوري	عام	2018.

)12( -Siege	Watch	Final	Report,	p19.

https://2u.pw/4q7KzJ
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عبر	معبر	املخيم	لشراء	بعض	املواد	الغذائية	من	املخيم	حصًرا.	وظهرت	في	هذه	املدة	بسطات	املواد	الغذائية	في	
الشوارع،	وكانت	أسعارها	مرتفعة.)13(

	بجبهات	أخرى.	عّد	سكان	
ً
3. املرحلة الثالثة:	))201-2015(،	وفيها	خبت	حدة	املعارك،	وكان	النظام	مشغوال

املخيم	 بإدخالها	عن	طريق	معبر	 النظام	 بعد	سماح	 الغذائية	 املواد	 لتوافر	 نظًرا	 انفراجة	 املرحلة	 الغوطة	هذه	
عبر	بعض	التجار،	ولكنه	لم	يفوت	فرصة	استغالل	حاجة	الناس،	ففرض	أتاوات	مرتفعة	على	كل	كيلو	يدخل	إلى	
الغوطة،	ما	أدى	إلى	غالء	األسعار.	وهذه	املرحلة	لم	تكن	على	سوية	واحدة،	فقد	كان	النظام	يغلق	املعبر	ويفتحه	

فجأة	كي	يبقى	الناس	في	حال	قلق	دائم.)14( 

4. املرحلة الرابعة:	استمرت	من	)201	وحتى	أواخر2017،	وبدأ	فيها	النظام	باستنزاف	الغوطة	وتدمير	املوارد	
الغذائية	املحلية	التي	تساعد	على	التأقلم	مع	الحصار،	على	الرغم	من	ترافق	هذه	املرحلة	مع	التوقيع	على	)اتفاق	
فاستغل	اقتتال	فصائل	املعارضة	داخل	الغوطة،	 خفض	التصعيد()15(	الذي	كانت	الغوطة	الشرقية	جزًءا	منه. 
وشن	هجوًما	كبيًرا	في	أيار/	مايو	)201،	سيطر	فيه	على	البلدات	والقرى	في	القطاع	الجنوبي	واملرج،	))1(	من	مثل	
التي	خففت	 الغوطة	 في	 الخبز(	 أو	)سلة	 الغذائية(	 )السلة	 كانتا	تعدان	 اللتين	 العصافير،	وزبدين	وغيرهما(	 )دير	
	القمح،	وخسارة	املنطقة	قبل	موسم	الحصاد	خاصة	

ً
آثار	الحصار.)17(	فهناك	كانت	األرا�شي	تزرع	الغالل	وخاصة

عبًئا	 ليصبحوا	 املحاصرة،	 البلدات	 داخل	 إلى	 أهاليها	 نزوح	 إلى	 إضافة	 الغوطة،	 في	 الغذائي	 لألمن	 تهديًدا	 شكلت	
بدخول	 يسمح	 فأحياًنا	 ونفسًيا،	 بدنًيا	 املحاصرين	 باستنزاف	 النظام	 واستمر	 منتجين.)18(	 كانوا	 أن	 بعد	 إضافًيا	

املواد،	وأحياًنا	يمنعها،	مع	حرصه	أال	يكون	هناك	مخزون	احتياطي.

5. املرحلة الخامسة:	بدأت	قبل	الحملة	العسكرية	األخيرة	للنظام	على	الغوطة	في	شباط/	فبراير	2018،	وانتهت	
بسيطرته	عليها،	وتهجير	من	بقي	من	أهلها	إلى	الشمال	السوري،	فقبل	الحملة	بأشهر	عدة	سيطر	النظام	على	حيي	
املخيم	 معبر	 النظام	 وأغلق	 الغوطة.	 إلى	 املواد	 إدخال	 إحدى	طرق	 كانت	 التي	 األنفاق	 فتوقفت	 والقابون،	 برزة	
أيًضا،	وبذلك	منع	دخول	أي	�شيء	إلى	الغوطة	تمهيًدا	لالنقضاض	عليها،	فنفدت	خالل	4	أشهر	املواد	املوجودة،	
مناشدات	 تنفع	 ولم	 ليرة.)19(	 	8000 املثال	 السكر	على	سبيل	 كيلو	 ثمن	 فبلغ	 ارتفاًعا	جنونًيا،	 األسعار	 فارتفعت	
األطراف	الدولية،	ومنها	األمم	املتحدة،	في	تخفيف	الحصار	أو	إيقاف	الهجوم،)20(	فقد	كان	النظام	يطبق	سياسته	

املمنهجة	بالتجويع	بموازاة	عملياته	العسكرية.

)13(		عمار	السمر،	"مقابلة	مع	أبو	آدم".

)14(		عمار	السمر،	"مقابلة	مع	أبو	آدم".

)15(		اتفاق	توصلت	إليه	الدول	الراعية	ملفاوضات	"آستانة	4"	)تركيا	وروسيا	وإيران(	في	4-5-2017.	ونص	على	إقامة	أربع	مناطق	آمنة	في	سورية،	منها	الغوطة	
https://2u.pw/n05s63	،)2017-5-7(	،نت	الجزيرة	بسوريا،	التصعيد"	"وقف	التفاق	الكامل	النص	انظر:	للمزيد،	للتمديد.	قابلة	أشهر	ستة	ملدة	الشرقية،

))1(	انظر	الشكل	رقم	)1(	قطاعات	الغوطة	الشرقية.	كذلك	الشكل	)2(	خارطة	الغوطة	املحاصرة	)201.

)17(	Siege	Watch	Final	Report,	p19.

.https://2u.pw/3YJubu	.)201(-5-20(	،الجديد	العربي	صحيفة	النظام"،	بيد	الجنوبي	"القطاع	علي،	عدنان	كذلك؛	

)18( -Siege	Watch	Third	Quarterly	Report	on	Besieged	Areas	in	Syria,	PAX	and	The	Syria	Institute,	May	-	July	2016,	https://2u.pw/fXa2nN 

)19(		عمار	السمر،	"مقابلة	مع	أبو	آدم".

)20(	"Syria:	UN	urges	an	end	to	hostilities,	warns	of	grave	and	deepening	humanitarian	crisis",	UN	News,()		February	2018(, https://news.
un.org/en/story/2018/02/1002071 

https://2u.pw/n05s63
https://2u.pw/3YJubu
https://2u.pw/fXa2nN
https://news.un.org/en/story/2018/02/1002071
https://news.un.org/en/story/2018/02/1002071
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ا: الغذاء على وقع الحصار؛ تأمين الغذاء وااًلتجار بالجوع 
ً
ثالث

تأثره	 إلى	 ونوعيته	وكميته،	إضافة	 الغذاء	 في	 أثر	 ما	 ا	خالل	مراحله،	
ً
الحصار	صعوًدا	وهبوط تذبذبت	شدة	

باملناخ	وفصول	السنة،	فقد	كان	الحصار	في	الشتاء	أشد	وطأة	من	الصيف،	ألن	زراعات	الغوطة	الشرقية	تتكون	
بالدرجة	األولى	من	الخضار	والفواكه	صيفية.)21(	وقد	كانت	املدة	األولى	من	الحصار	هي	األق�شى،	ألنه	بدأ	في	شتاء	
2013،	عندما	كانت	املحاصيل	قليلة،	إضافة	إلى	أنه	لم	تكن	هناك	مخزونات	كافية	من	الغذاء،	فعاش	املحاصرون	
زرع	في	الغوطة	من	مثل	)القرنبيط/الزهرة،	والسلق،	وامللفوف،	والسبانخ(.	وكانت	

ُ
على	املحاصيل	الشتوية	التي	ت

املشكلة	الكبرى	في	الخبز	الذي	ُحرمت	منه	الغوطة	في	البداية	ملدة	)-7	أشهر،	فاستبدل	الناس	ورق	امللفوف	به. 
املفقود)23(،	 القمح	 لطحين	 بدائل	 إيجاد	 األهالي	 حاول	 	،2014 وبدايات	 	2013 أواخر	 الحصار	 اشتداد	 ومع	 	)22(

صنعة	جميعها	من	مثل	)الحبوب	والطحين	والزيوت	والخضار	
ُ
ولكن	النقص	كان	في	املواد	الغذائية	املزروعة	وامل

،	وبعضه	لم	يكن	كافًيا.	وصار	هم	املحاصرين	تأمين	هذه	
ً
والفواكه	واألدوية(،	عدا	ما	كان	ُيزرع	في	الغوطة	عادة

املواد،	فوجد	النظام	في	ذلك	فرصة	الستغاللهم	واإلتجار	بجوعهم.

كان التهريب	والرشوة	ودفع	األتاوات	واإلنتاج	املحلي	الطرق	األساس	للوصول	إلى	املواد	األساسية	في	الغوطة،	
وهذه	الطرق	جميعها	كانت	عرضة	للتغيير	وفًقا	لألوضاع.	وقد	اعتمد	التهريب	إلى	حد	كبير	على	األنفاق	التي	كانت	
تصل	الغوطة	من	جهة	بلدة	حرستا	مع	حيي	برزة	والقابون	الدمشقيين	اللذين	كانا	تحت	سيطرة	املعارضة	التي	
وقعت	على	اتفاق	وقف	إطالق	نار	هش	مع	النظام.	وقد	ُحفرت	أول	األنفاق	لغايات	عسكرية	من	قبل	أحد	الفصائل،	
ا	خاصة	بها	حتى	صار	هناك	خمسة	أنفاق	رئيسة،	بعضها	كانت	صالحة	لعبور	

ً
قبل	أن	تحفر	الفصائل	أغلبها	أنفاق

الشاحنات	الصغيرة.)24(	وعلى	الرغم	من	ذلك،	لم	تنخفض	األسعار	كثيًرا،	ألن	الجميع	أراد	الربح	من	إدخال	املواد	
إلى	الغوطة،	فقد	كان	ضباط	النظام	يتلقون	رشاوى	باهظة	إلدخال	املواد	من	دمشق	إلى	حي	برزة،	وكانت	الفصائل	
العسكرية	املشرفة	على	األنفاق	تتقا�شى	أجوًرا	على	العبور	من	التجار	الذين	كانوا	بدورهم	يربحون،	وبعضهم	
كان	واجهة	للفصائل،	لتصل	السلعة	بأضعاف	ثمنها	إلى	املستهلك.	واستمر	هذا	الحال	حتى	استيالء	النظام	على	حيي	
برزة	والقابون	في	منتصف	أيار/	مايو	2017.)25(	وهو	ما	فاقم	األوضاع	أكثر،	وساعد	النظام	على	إحكام	حصاره	

على	الغوطة	تمهيًدا	القتحامها.	

خالل	مدة	الحصار	كانت	كميات	املواد	الغذائية	ونوعياتها	وأسعارها	متقلبة،	واألسعار	دوًما	تفوق	بأضعاف	
التقلب،	وهي:	الحصار	)أهم	هذه	 النظام،	وقد	أسهمت	عوامل	عدة	في	هذا	 ما	هي	عليه	في	دمشق	حيث	يسيطر	
العوامل(،	وانخفاض	قيمة	الليرة	السورية،	والهجمات	العسكرية،	واالستيالء	على	األرا�شي	الزراعية	في	القطاع	

اليمان	الطبي،	خالل	فترة	الحصار	حتى	 )21(	عمار	السمر،	مقابلة	شخصية	مع	وائل	دغمش،	رئيس	املكتب	الطبي	املوحد	في	الغوطة	الشرقية،	ومدير	مجمع	
)201،	)عبر	واتساب(،	)2022-12-19(.

)22(		املصدر	السابق	نفسه.

)23(		عمار	السمر،	مقابلة	مع	أبي	آدم....،	ومقابلة	مع	وائل	دغمش...

https://2u.pw/u2QEWT	،)2023-7-9(	،بلدي	عنب	جريدة	الغوطة"،	في	األنفاق	حفر	تطور	تظهر	خريطة"	)24(

	،)2017-7-9( 	،281 ع:	 بلدي،	 عنب	 جريدة	 وجيوب"،	 أنفاق	 االقتصادية..	 الغوطة	 "خريطة	 التحقيقات،	 فريق	 انظر:	 وتجارتها.	 األنفاق	 حول	 للمزيد	 	)25(
 https://2u.pw/oO2Gte

https://2u.pw/u2QEWT
https://2u.pw/oO2Gte
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الجنوبي	واملرج))2(،	وإغالق	األنفاق،	إضافة	إلى	نشاط	املنظمات	اإلنسانية،	ومنها	تلك	التابعة	لألمم	املتحدة	على	
الرغم	من	محدودية	هذا	النشاط.	وقد	تراوحت	أسعار	املواد	الغذائية	ما	بين	بداية	الحصار	ونهايته	بين	2000 - 
4000	ليرة،	ويمكن	القول	إنها	بلغت	وسطًيا	2500	ليرة،	نستثني	منها	مدة	))-7	أشهر(	خالل	عام	)201،	وهي	ذروة	
إدخال	محي	الدين	املنفوش	املواد،	حين	صار	املعدل	الوسطي	لألسعار	قريًبا	مما	هو	عليه	في	العاصمة	)400 - 450 

ليرة(	للكيلو	من	املواد	الغذائية	األساسية	)القمح،	الشعير،	السكر،	البرغل،	امللح،	الرز،	الشعيرية،	الزيت(.)27(

	على	كل	كيلو	
ً

سمح	النظام	ألشخاص	مرتبطين	به	إدخال	املواد	الغذائية	مع	فرض	أتاوات	عليها،	فرض	مثال
يدخل	الغوطة	أتاوة	1500	ليرة،	فتوحدت	أسعار	املواد	الغذائية	األساسية	بـ	2000	ليرة	للكيلو،	وكان	هذا	السعر	
آنذاك	يمثل	5-4	أضعاف	سعرها	الحقيقي	في	العاصمة.)28(	وبهذه	الطريقة	صار	النظام	يسحب	الدوالر	من	الغوطة	
)أواخر	2017	سعر	الدوالر	حوالى	500	ليرة	سوري(.)29(	وأصبح	النظام	املتحكم	بعملية	إدخال	املواد	الغذائية	عبر	
معبر	مخيم	الوافدين	فقط،	وبطريق	أشخاص	مرتبطين	به	حصًرا،	وفي	الوقت	الذي	يحدده،	كما	كان	يحدد	أنواع	
	منع	دخول	حليب	األطفال،	على	الرغم	من	الحاجة	املاسة	إليه.	ولم	يكتف	النظام	بذلك،	

ً
املواد	التي	تدخل،	فمثال

بل	كانت	املواد	التي	يسمح	بدخولها	من	أسوأ	األنواع.)30(

وقد	اشتهر	في	البداية	تجار	من	دوما	بإدخال	املواد	وفق	تفاهمات	غير	معلنة	مع	ضباط	النظام	الذين	تقاسموا	
)31(2015،	وذلك	قبل	 2014	وبداية	 معهم	األرباح،	وكان	أهل	الغوطة	يأتون	إلى	دوما	ألخذ	احتياجاتهم	بين	عام	
أن	يشتهر	املنفوش،	ويرتبط	اسمه	بتجارة	الغذاء	في	الغوطة	املحاصرة،	حتى	أصبح	بعد	إغالق	األنفاق	منتصف	

2017	وحده	من	يحتكر	تجارة	الغذاء	بموافقة	النظام	عبر	مخيم	الوافدين،	فما	قصته؟

محي	الدين	املنفوش،	من	بلدة	مسرابا	بالغوطة،	صاحب	شركة	)املراعي	الدمشقية(	إلنتاج	األلبان	واألجبان،	
وقد	أصبح	مصنعه	في	مناطق	سيطرة	املعارضة.	في	البداية	سمح	له	النظام	بإدخال	مستلزمات	اإلنتاج	إلى	مصنعه،	
وباملقابل	كان	عليه	إخراج	منتجات	معمله	إلى	سوق	دمشق،	وقد	استفاد	سكان	الغوطة	جزئًيا	من	إنتاجه.)32(	ثم	
بدأ	بإدخال	املواد	الغذائية	من	مثل	الرز	والبرغل	والشعير	وفق	تفاهمات	غير	معلنة	مع	النظام.	وقد	وفر	ما	بين	
)201	ومنتصف2017	املواد	الغذائية،	وانخفضت	أسعارها،	ولكنها	عادتإلى	االرتفاع	أضعاف	مضاعفة.)33(	ولم	
أيًضا	نصيب	من	صرافة	العمالت	األجنبية،)34(  له	 الغذائية	بل	كان	 باملواد	 يقتصر	نشاط	املنفوش	على	اإلتجار	

وربما	كانت	هذه	إحدى	طرق	النظام	للحصول	على	تلك	األموال.

)26(	-Siege	Watch	Third	Quarterly	Report.

)27(		عمار	السمر،	مقابلة	شخصية	مع	أبو	كمال،	رئيس	إحدى	الجمعيات	الخيرية	العاملة	في	الغوطة	خالل	الحصار،	)عبر	واتساب(،	)2022-12-13(.

)28(	مناقشات	مع	عاملين	بالشأن	اإلغاثي	في	الغوطة	خالل	زمن	الحصار،	)بيروت،	)201(.	للمزيد	حول	األسعار	وفروقاتها	خالل	حصار	الغوطة.	

)29(	غض	النظام	النظر	عن	وصول	التحويالت	املالية	بالعملة	الصعبة	للغوطة،	ألن	هذه	األموال	كانت	تصل	إليه	عبر	تحكمه	بالصرافة	وبيع	املواد	الغذائية	
وفرض	األتاوات	عليها.	وفي	ذلك	الوقت	قمنا	بعملية	حسابية	مع	زمالء	في	إحدى	املنظمات	الناشطة	في	الغوطة،	فوجدنا	أن	النظام	يستحوذ	على	أكثر	من	75	باملئة	

مما	ترسله	عن	طريق	فروق	أسعار	املواد	الغذائية.	)الباحث(		

)30(		عمار	السمر،	مقابلة	مع	أبي	آدم

)31(		عمار	السمر،	مقابلة	مع	أبي	كمال	وأبي	آدم.

)32(	عمار	السمر،	مقابلة	مع	أبي	كمال.

)33(	املصدر	السابق	نفسه.

https://2u.pw/t9UaJ0		،)2020-1-12(	،بلدي	عنب	جريدة	أوروبا"،	في	نظيف”	“مستثمر	إلى	الغوطة	حصار	عراب	من	املنفوش:	الدين	"محيي	عقاد،	أويس	)34(

https://2u.pw/t9UaJ0
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	وتختلف	آراء	أهل	الغوطة	في	املنفوش،	فمنهم	من	يراه	تاجر	حرب	تابًعا	للنظام،	استغل	جوعهم.	ومنهم	من	
مكن	 ما	 األضحى،	 عيد	 في	 املوا�شي	 أدخل	 إنه	 بتجارته،	حتى	 الغوطة	 تنفست	 فقد	 هو،	 النظر	عمن	 بغض	 يقول	
بعض	املنظمات	والجمعيات	الخيرية	تنفيذ	مشروعات	أضاحي	وتوزيع	اللحوم	على	العائالت،	)35(	وأًيا	كان،	فمن	
خالل	معرفتنا	بطبيعة	نظام	األسد،	وضباطه،	وفسادهم،	وجشعهم،	فال	يمكن	إال	أن	يكونوا	شركاء	للمنفوش	

في	تجارته.

رابًعا: عادات الغذاء والطعام تحت الحصار

أصاب	 الذي	 الفقر	 إلى	 إضافة	 الحرب،	 بسبب	 السوريين	 عليها	 تعود	 التي	 الغذائية	 العادات	 من	 كثير	 تغير	
ضيف	إلى	الفقر	الحصار،	وهو	ما	أصاب	

ُ
معظمهم،	وجعلهم	عاجزين	عن	تأمين	أبسط	احتياجاتهم.	فكيف	إذا	ما	أ

وأنواعه،	 الطعام،	وأوقاته،	 يرافقه،	فتغيرت	كمية	 الغذاء	وما	 في	 بعمق	عاداتهم	 الشرقية،	وغير	 الغوطة	 أهالي	
ومواده،	وتحضيره.	تغيرت	أبسط	عاداتهم	في	الطعام	والشراب،	فصار	كوب	الشاب	املعروف	في	عادات	السوريين	
النفسية	 الحالة	 في	 عميًقا	 أثرت	 بساطتها	 من	 الرغم	 على	 األشياء	 وهذه	 كثيرين،	 إلى	 بالنسبة	 حلًما	 الغداء	 بعد	

لألهالي.))3(	وسماع	شهادات	من	قوبلوا	في	هذه	الدراسة	تفطر	القلب	من	شدة	املعاناة	والعجز	اللذين	عاشوه.	

البركة،	كان	التقنيين	ال	يوصف،	من	واقع	حالي	وجيراني	وأقربائي،	أصبح	نظام	 يقول	أبو	آدم:	))عشنا	على	
وجبات	الطعام	الثالث	يومًيا	غير	موجود	في	الغوطة،	ومن	يأكلون	ثالث	وجبات	نادرون(()37(.	أما	أبو	كمال	فيقول:	
	إلى	نظام	الوجبتين،	ومع	اشتداد	الحصار	صرنا	نأكل	وجبة	واحدة،	وأحيانا	كنا	نطعم	األطفال	وجبة	

ً
))انتقلنا	أوال

أخرى((.	أما	بالنسبة	إلى	هالة	التي	تعد	أحوال	عائلتها	أفضل؛	فتقول:	))استطعنا	توفير	وجبة	يومية،	كنا	نقسمها	
تكون	 اليوم،	وقد	 في	 تتناول	وجبة	واحدة	 العائالت	 العظمى	من	 الغالبية	 إلى	قسمين(()38(.	وهكذا	صارت	 أحياًنا	

	من	نوٍع	واحد	فقط.	وتعمد	كثيٌر	من	الناس	تناولها	مساًء	قبل	النوم	حتى	ال	يشعروا	بالجوع.)39(
ً
مكونة

كانت	وجبة	الفطور	تتكون	من	نوع	واحد	أو	اثنين،	من	مثل	علبة	لبن	من	عند	املنفوش	مع	زيتون	فقط.	ومن	
بعد	 الشعير	 من	 الزعتر	 إلى	صنع	 الناس	 لجأ	 السوريين،	 فطور	 في	 املشهور	 والزعتر(	 )الزيت	 طبق	 تحضير	 أجل	
طحنه	وإضافة	مواد	أخرى	إليه،	ولعدم	توافر	الزيت	كانوا	يأكلونه	أحيانا	باملاء.	أما	البيض	واللحمة	فكاد	الناس	
ينسوهما.)40(	أما	وجبة	الغداء،	إن	ُوِجدت،	فكانت	تعتمد	في	كثير	من	األحيان	على	الخضروات	التي	تزرع	في	الغوطة	
ق	القمح،	أما	الرز	فكان	

َ
من	مثل	السلق	وامللفوف	والزهرة	والسبانخ	والجزر	والخبيزة،	والبرغل	إن	توافر،	أو	ُيسل

للميسورين	فقط.)41(	أصبح	الناس	محكومين	بأنواع	محددة	من	األطباق	مكونة	مما	ُيزرع	في	الغوطة	أو	يدخلها	

)35(	مناقشات	مع	عاملين	بالشأن	اإلغاثي.	و:	عمار	السمر،	مقابلة	مع	أبي	كمال.

))3(		عمار	السمر،	مقابلة	مع	وائل	دغمش.

)37(		عمار	السمر،	مقابلة	مع	أبي	آدم.

)38(	عمار	السمر،	مقابلة	مع	هالة،	مديرة	إحدى	مدارس	الغوطة،	وربة	أسرة	عاشت	الحصار	حتى	تهجيرها	مع	عائلتها	عام	2018،	)عبر	واتساب(،	)2022-12-19(.

)39(		املصدر	السابق	نفسه.

)40(		عمار	السمر،	مقابلة	مع	أبي	كمال.

)41(		عمار	السمر،	مقابلة	مع	أبي	آدم.
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من	املواد	األساسية	فقط.	ولم	تتوافر	الخضار	والفواكه	دائًما،	ألن	النظام	منع	دخولها،	والغوطة	ال	تزرع	أنواع	
الخضار	كلها،	وهي	صيفية	فقط،	وفي	الصيف	كانت	غير	كافية،	ألنها	أحياًنا	الغذاء	الوحيد	املوجود.)42(

ُمتع	 الطيبة()43(،	إحدى	 )األكالت	 التي	يحبونها	 املأكوالت	 الغذائية،	ومن	 الحصار	األطفال	من	عاداتهم	 حرم	
الطفولة،	وُحرم	اآلباء	متعة	الدخول	إلى	بيوتهم	حاملين	هذه	)األكالت(	ألطفالهم	الذين	ينتظرونهم	خلف	الباب.	
عد	من	املواد	األساسية،	وكانت	ُتهرب	فردًيا	

ُ
قدت	تقريًبا،	وكانت	غالية	جًدا،	إن	ُوِجدت،	ألنها	لم	ت

ُ
فهذه	املأكوالت	ف

بغيرها.	بعض	األطفال	 يفكر	 أن	 لعائلته،	 بالكاد	يؤمن	وجبة	واحدة	 الذي	 من	معبر	املخيم.	فكيف	لرب	األسرة	
الذين	ولدوا	في	بداية	الحصار،	كانوا	ال	يعرفون	أغلبية	هذه	األكالت،	وربما	هذا	ما	دفع	أحد	أطفال	دوما	عند	
وصول	عائلته	املهجرة	إلى	إدلب،	ورؤيته	)األكالت	الطيبة(،	أن	يسأل	أمه	ببراءة:	))ماما	نحنا	بالجنة؟	مو	أنت	قلتي	
أنو	الجنة	مليانة	باألكالت	الطيبة	واأللعاب(()44(.	وهذا	أيًضا	ما	دفع	ناشطي	إحدى	الجمعيات	إلى	توزيع	)األكالت	
	من	املواد	األساسية.)45(	وقد	حاول	بعض	حرفيي	الغوطة	إنتاج	منتجات	بديلة	لألطفال	

ً
الطيبة(	في	أحد	األعياد	بدال

من	املواد	املتوافرة،	من	مثل	صنع	بسكويت	من	طحين	الشعير	أو	الذرة،	وكذلك	قلي	الشيبس	النيء،))4(	وفي	أوقات	
تخفيف	الحصار،	وتوافر	الوقود	ملولدات	الكهرباء	تمكنت	بعض	املحالت	صناعة	املثلجات	)البوظة(	التي	أفرحت	

األطفال،	ولكنها	لم	تكن	بمتناول	الجميع	بسبب	الفقر	والغالء.)47(

	لبدن	اإلنسان،	جزء	أساس	من	العادات	االجتماعية،	فهو	يصاحب	األفراح	
ٌ
الغذاء،	إضافة	إلى	كونه	حاجة

واألتراح	والزيارات،	وهو	دليل	على	االهتمام	والكرم،	وفي	ظل	الحصار	لم	يبَق	من	هذا	إال	القليل.	يقول	أبو	آدم:	
))لقد	أثر	الحصار	ونقص	الغذاء	في	العادات	االجتماعية	بقوة،	وأنا	شخصًيا	لم	أكن	أزور	أقاربي	في	وقت	تناول	
الطعام،	وصارت	زيارتي	قصيرة	ال	تتعدى	نصف	ساعة	مساًء،	وأعتقد	أغلب	الناس	هكذا.	لقد	تغيرت	العادات،	
فأهل	الغوطة	أهل	كرم،	عندما	يحضر	الضيف،	يقومون	بواجبه،	مع	ذلك	وصلوا	إلى	مرحلة	صار	فيها	الشخص	
الكريم	ال	يستطيع	أن	يقدم	لضيفه	أكثر	من	كوب	شاي،	وإن	كان	شديد	الكرم،	يضع	له	السكر	في	الشاي،	ألن	
السكر	كان	نادًرا((.)48( أما	العزائم	والوالئم،	فقدت	غابت،	إال	ما	ندر،	ملناسبة	ما	تكون	عند	أحد	امليسورين	في	حال	

لم	يكن	إدخال	املواد	متوقًفا.)49(

)42(		املصدر	السابق	نفسه،	و:	عمار	السمر،	مقابلة	مع	أبي	كمال.

)43(	تسمية	متعارف	عليها	في	سوريا	للمأكوالت	الجاهزة	الخاصة	باألطفال،	من	مثل	أنواع	البسكويت،	الشوكوال،	الشيب�شي/البطاطا،	املثلجات/البوظة،	السكاكر،	
علب	العصائر	وغيرها.	)الباحث(

https://2u.pw/DRhbha	،)2018-5-14(	،املدينة	عين	مجلة	الكبير"،	الخروج	عشّية	دوما	ساعات	"آخر	كساح،	محمد	)44(

)45(	مناقشات	مع	عاملين	بالشأن	اإلغاثي.

))4(		عمار	السمر،	مقابة	مع	أبي	كمال.

 https://2u.pw/RSuGw2	،)201(-5-21(	،مباشر	الجزيرة	البوظة”،	صناعة	تقليد	على	يحافظون	املحاصرة	الشرقية	الغوطة	"أهالي	د.م،		)47(

)48(	عمار	السمر،	مقابلة	مع	أبي	آدم.

)49(	عمار	السمر،	مقابلة	مع	أبي	كمال.

https://2u.pw/DRhbha
https://2u.pw/RSuGw2
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خامًسا: التأقلم والتكيف؛ تدبير الغذاء وإيجاد البدائل

	في	أوضاع	الحرب	والفقر	إلى	تدبير	شؤون	حياتهم	بطرق	إبداعية،	من	مثل	تغيير	عاداتهم	
ً
لجأ	السوريون	عامة

	من	اللحم	والدجاج،	وأقبل	
ً

االستهالكية،	وإيجاد	بدائل	من	مثل	استخدام	مكعبات	)دجاج	ماجي(	في	الطعام	بديال
بعضهم	على	شراء	الفيتامينات	من	الصيدليات	لتعويض	نقص	التغذية.)50(	أما	في	املناطق	املحاصرة	مثل	الغوطة،	
وعلف	 األشجار	 وأوراق	 األعشاب	 سوى	 بدائل	 ال	 وأحياًنا	 أدوية،	 وال	 صيدليات،	 فال	 قسوة،	 أكثر	 األمر	 فكان	
الحيوانات	أحياًنا.	يقول	أبو	كمال:	))مر	علينا	وقت	في	عائلتي	لم	يكن	لدينا	ما	نأكله،	وأطفالي	جائعون،	فطلبت	أمي	
من	ابني	الصغير	أن	يصعد	على	شجرة	التوت،	ويقطف	أوراقها،	وطبختها	لنا	مع	املاء	وأكلناه.	كما	طبخت	بنف�شي	
الخبز	 وأكلنا	 البطاطا،	 من	 	

ً
بديال واعتبرناه	 للحيوانات،	 أنه	مخصص	 من	 الرغم	 على	 لعائلتي	 العلفي"	 "الشوندر	

املصنوع	من	علف	الحيوانات((.)51(

وعن	سبب	بقاء	الناس	في	الغوطة	وصبرهم	على	الحصار،	قال	أبو	كمال:	))أجبر	الناس	على	التأقلم	مع	القلة	
تحت	 الغوطة	 في	 العيش	 أن	 مقتنعين	 كانوا	 املوت،	 على	 الجوع	 ففضلوا	 أرواحهم	 على	 الخوف	 بسبب	 والجوع،	

القصف	والقلة	أكثر	أماًنا	لهم	من	البقاء	تحت	سيطرة	األسد((.)52( 

حاول	السكان	التأقلم	بطرق	عدة،	منها:	التوجه	إلنتاج	الغذاء	ذاتًيا	داخل	الغوطة	بأساليب	مبتكرة	في	الزراعة	
والري	والتسميد	والتخزين،	وكذلك	عبر	إيجاد	بدائل	من	املواد	املفقودة.	وأسهم	في	عملية	التأقلم	األهالي	والتجار	
بعضها	 وطورت	 املعونات	 توزيع	 في	 املنظمات	 نشطت	 فقد	 والعسكرية.	 املدنية	 واإلدارة	 اإلنسانية	 واملنظمات	
كان	 الغذاء	وتخزينه،	وبعضها	 إنتاج	 األهالي	على	 في	دعم	مشروعات	صغيرة	ملساعدة	 أساليب	عملها،	فأسهمت	
خاًصا	بالنساء.	وحاول	التجار	والفصائل	العسكرية	التأقلم،	فكان	التهريب	وحفر	األنفاق	ودفع	الر�شى	لضباط	

النظام	إلدخال	املواد	الغذائية.

كانت	السنة	األولى	من	الحصار	هي	األصعب	لعدم	وجود	تجربة	سابقة.	ومن	أجل	تأمين	الخبز،	املادة	الرئيسة	
في	طعام	السوريين،	كان	اللجوء	إلى	طحن	أي	حبوب	توافرت	)القمح،	الشعير،	الذرة،	البريق،)53(	الصويا(،	وطحن	
:	))ثمة	منظر	ال	يغيب	عن	ذهني،	في	

ً
أيًضا	علف	الحيوانات	والخبز	اليابس	لُصنع	الخبز.	ويستذكر	أبو	كمال؛	قائال

بدايات	الحصار	كان	النظام	يسمح	بخروج	الحليب	من	الغوطة	وإدخال	الخبز	اليابس	علًفا	لألبقار،	وفي	أحد	األيام	
وصلت	سيارة	محملة	منه	إلى	بلدة	املليحة،	فتجمع	الناس	حولها	في	منظر	يفتت	القلب،	ليأخذوا	منها،	على	الرغم	
	من	

ً
امللفوف	بدال ستعمل	ورق	

ُ
ا القمامة	بدمشق((.)54(	وقد	 بقايا	املطاعم	وحاويات	 أنه	من	 يعلم	 الجميع	 أن	 من	

الخبز	أيًضا.)55(

https://2u.pw/qvBvZ	،)2015	يوليو	تموز/	)23	للسالم،	كارنيغي	مركز	راسك""،	ر )50(	حمود	املحمود،	"اقتصاد	الحرب	في	الصراع	السوري:	تكتيك	"َدّبِ

)51(		عمار	السمر،	مقابلة	مع	أبي	كمال.

)52(		املصدر	السابق	نفسه،	وقد	وافقه	الرأي	كل	من	قابلناهم	في	هذه	الدراسة.

)53(	حبوب	صغيرة	تستعمل	طعاًما	للعصافير.

)54(	املصدر	السابق	نفسه.

)55(		املصدر	السابق	نفسه.

https://2u.pw/qvBvZ
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ِبخ	
ُ
ستخدم	الكلس	الحتوائه	على	نسبة	من	امللح،	أو	ط

ُ
ولم	يكن	القمح	وحده	املشكلة،	فحتى	امللح	بات	نادًرا،	فا

الطعام	من	دونه.	ولتعويض	فقدان	السكر	الذي	صار	يباع	بامللعقة	التي	وصل	سعرها	إلى	حوالى	500	ليرة،	لجأ	
الناس	إلى	)السكرين(	املخصص	ملر�شى	السكري،	أو	)أصنص(	السكر	الذي	ُيستخدم	في	صناعة	املقبالت	الغذائية	

الخاصة	باألطفال،	استخدم	املحاصرون	وأطفالهم	هذه	املواد	على	الرغم	من	ضررها.))5(

لم	تقتصر	املعاناة	على	توفير	املواد	الغذائية	وبدائل	منها،	فقد	كان	تحضيرها	معاناة	من	نوع	آخر	بسبب	شح	
الوقود.	فقد	دفع	توقف	األفران	عن	العمل	لعدم	توفر	الكهرباء	والوقود	بالعائالت	لخبز	خبزها	بنفسها،	إضافة	
إلى	انتشار	بعض	دكاكين	التنور.	تقول	هالة:	))صرنا	نطبخ	ونخبز	باستخدام	الحطب،	كان	ذلك	صعًبا	واحتاج	وقًتا	
	ألنه	ال	خبرة	لنا	في	استخدامه	لطهي	الطعام،	وغالًبا	لم	يكن	الخبز	ناجًحا،	وطعمه	غير	مستساغ،	ويسبب	آالًما	

ً
طويال

،	فلم	يتوافر	سوى	الحطب	والكرتون	
ً

في	البطن(()57(.	وصار	تحضير	الطعام	معاناة	للمرأة،	ويستغرق	وقًتا	طويال
اللذان	ال	يمكن	استخدامهما	ضمن	أغلب	البيوت	والشقق،	لذا	اضطرت	املرأة	للطبخ	أمام	بيتها	أو	على	الشرفة،	

وفي	الشتاء	يكون	البرد	قارًسا.	وصار	تنظيف	الخضار	واألواني	أكثر	صعوبة	لعدم	توافر	املاء	في	الشبكات.)58( 

الزراعة.	 إلى	 منهم	 نسبًيا،	فتوجه	قسم	 السكان	 تأقلم	 أن	 بعد	 أقل	صعوبة	 الحصار	 الثانية	من	 السنة	 كانت	
بعمق	 باليد	 اآلبار	 ُحفرت	 أمامه،	 أو	 البيت	 في	فسحة	 بئًرا	 تحفر	 أكثر	 أو	 عائلة	 كل	 الشرب	صارت	 مياه	 ولتأمين	
8	أمتار	أو	أقل،	وركبت	عليها	)املكابس(.)59(	أما	املزروعات،	فكان	يتم	سقيها	من	ماء	بردى	على	الرغم	من	 حوالى	
لالهتمام	 الغوطة	 مزارعو	 عاد	 القمح،	 في	 النقص	 سد	 أجل	 فمن	 مجهولة.)0)(	 ألسباب	 أحياًنا	 وانقطاعه	 تلوثه،	
	من	يملكون	األرا�شي	في	القطاع	الجنوبي	من	

ً
بزراعته	بعد	أن	كان	تركيزهم	على	الخضار	والفواكه،)1)(	وخاصة

الغوطة	ومنطقة	املرج.	وزرعت	املجالس	املحلية	مساحات	كبيرة	من	األرا�شي	لتأمين	الغذاء	لألهالي،	كما	في	بلدة	
بتوزيعه،	 تكتفي	 كانت	 أن	 بعد	 الغذاء	 إنتاج	 الخيرية	عملها،	فعملت	على	 الجمعيات	 بعض	 جسرين.)2)(	وطورت	
فاستأجرت	بعضها	-"جمعية	املليحة"	على	سبيل	املثال-	األرا�شي	بعد	الحصول	على	التمويل،	وزرعتها،	وجففت	
إضافة	إلى	ذلك	بعض	املنتجات	الزراعية،	وخزنتها،	من	مثل	)البندورة،	والباذنجان	وغيرهما(	ومن	ثم	وزعتها	على	

املحتاجين.)3)( 

أدى	التركيز	على	الزراعة	إلى	زيادة	الطلب على	األسمدة	التي	كان	النظام	يمنع	دخولها،	فاستخرج	عوًضا	عنها	
السماد	العضوي	من	النفايات	التي	تكدست	أكوامها	بعد	أن	منع	النظام	نقلها	إلى	محطات	املعالجة،	فصارت	سبًبا	
في	األمراض	والحرائق.	فبعد	مرور	فترة	زمنية،	تخمرت	النفايات،	فنخلت،	وبيعها	للمزارعين	بسعر	الكلفة،	كما	
فعل	املجلس	املحلي	في	مدينة	دوما.)4)(	وهكذا	تحولت	النفايات	من	نقمة	إلى	نعمة،	إضافة	إلى	توفيرها	50	فرصة	

))5(	عمار	السمر،	مقابلة	مع	هالة.

)57(	املصدر	السابق	نفسه.

)58(	عمار	السمر،	مقابلة	مع	أبي	آدم،	وأبي	كمال.

ركب	على	اآلبار.
ُ
)59(	مضخات	ماء	يدوية	ت

)0)(	عمار	السمر،	مقابلة	مع	هالة.

)1)(		عمار	السمر،	مقابلة	مع	وائل	دغمش.

)2)(		عمار	السمر،	مقابلة	مع	هالة.

)3)(	عمار	السمر،	مقابلة	شخصية	مع	صاحب	فكرة	مشروع	زراعة	وتجفيف	وتخزين	املواد	الغذائية،	)تركيا:	2022-12-22(.

)4)(	عمار	السمر،	مقابلة	سابقة	مع	املهندس	أكرم	طعمة،	أحد	األعضاء	املؤسسين	للمجلس	املحلي	بدوما	ورئيس	سابق	له.	كما	تولى	عدة	مناصب	في	املعارضة	
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عمل	للسكان	هم	بأشد	الحاجة	إليها.)5)( 

لتغذية	 الضرورية	 امللحية(	 )السيرومات	 إنتاج	 الغوطة	 في	 الطبيون	 املتخصصون	 استطاع	 أخرى	 ومن	جهة	
ا.	وعلى	الرغم	من	خطر	اإلنتاج	الجديد،	فإنه	استطاع	تلبية	جزء	من	االحتياجات.	

ً
املر�شى	والنساء	التي	يلدن	حديث

وقد	أعيد	تشغيل	أحد	معامل	األدوية	جزئًيا	باستخدام	املواد	األولية	الباقية	فيه،	على	الرغم	من	انتهاء	صالحية	
بعضها،	فأنتجت	بعض	األدوية	واملراهم	ملدة	من	الحصار	الخانق.)))(

كسر	 العسكرية	 الفصائل	 حاولت	 بل	 الغوطة،	 في	 العاملة	 املدنية	 القوى	 على	 التأقلم	 محاوالت	 تقتصر	 لم	
الحصار،	ففي	السنة	األولى	الصعبة،	شنت	فصائل	الجيش	الحر	ما	ُعرف	باسم	)معركة	املطاحن(	عام	)7)(2013 
التي	اختلط	فيها	الدم	بالطحين	حين	تعمدت	قوات	النظام	قصف	الجائعين	الذين	اندفعوا	إلى	مطاحن	الغزالنية	
للحصول	على	الطحين.	لكن	إعالم	النظام	قال	إن	مسلحي	الغوطة	كان	هدفهم	تخريب	املطاحن،	ومنع	الطحين	
عن	سكان	دمشق،	وسرقوا	ما	بين	800-900	طن)8)(،	من	دون	ذكر	كلمة	واحدة	عن	الطحين	املفقود	في	الغوطة	
	الحصول	عليها	قليلة،	ُوزعت	على	الفصائل	العسكرية	إلطعام	مقاتليها،	وعلى	 لعدة	شهور.	كانت	الكمية	التي	تمَّ
املجالس	املحلية	لبلدات	الغوطة	بحسب	عدد	السكان	في	كل	منها،	حتى	إن	حصة	بلدة	املليحة	لم	تشغل	فرنها	ألكثر	

من	أسبوع.)9)(

َسّد	الحاجة	بسبب	عدد	املحاصرين	الكبير،	
ُ
ت على	الرغم	من	الجهد	الكبير	الذي	بذل	لسد	نقص	غذاء،	فلم	

املحاصيل،	 وأحرقت	 الزراعية،	 املناطق	 فاحتلت	 التأقلم،	 املمنهج	محاوالت	 النظام	 قوات	 استهداف	 إلى	 إضافة	
واستهدفت	أماكن	تخزين	املواد	الغذائية	واملشروعات	الصغيرة	ومصادر	املياه.)70(	يقول	أبو	كمال:	))في	عام	)201 
زرعت	جمعيتنا	الخيرية	20	دونم	قمح	في	القطاع	الجنوبي،	كان	ينمو	جيًدا،	كنا	فرحين	به،	وبقي	للحصاد	شهر،	
ولكن	النظام	هاجم	املنطقة،	واستولى	عليها،	وفقدنا	القمح.	وبعد	سقوط	القطاع	الجنوبي،	ومنطقة	املرج،	لم	تبق	
	،2018 أي	أراض	زراعية	ذات	بال	في	الغوطة،	وصُعبت	األحوال	بعدها((.)71(	وقبل	الهجوم	األخير	على	الغوطة	
عدالة	 منظمة	 مثل	 من	 ومستودعاتها،	 اإلغاثية	 املنظمات	 إنتاج	 مشروعات	 وحلفاؤه	 النظام	 قوات	 استهدفت	
لإلغاثة	والتنمية	التي	استهدف	مشروعها	للثروة	الحيوانية	واملطبخ	والصيدلية	الخيرية	التابعة	لها.	وطال	القصف	
الجمعية	الخيرية	في	دوما،	ومؤسسة	زيد	بن	ثابت	في	بلدة	حمورية،	إضافة	إلى	استهداف	سيارات	توزيع	الطعام	
على	األهالي	بصورة	متكررة.	واسُتهِدفت	أيًضا	أسواق	الغوطة	كلها،	فاشتعلت	بها	الحرائق،	وُدمر	كثير	من	املحالت	
بما	فيها	من	مواد	غذائية،	من	مثل	أسواق	حمورية	وحزة	وعين	ترما	وسقبا	ودوما.	ولن	يكون	قصف	األسواق	

مستغرًبا،	إذا	ما	علمنا	أنه	خالل	الهجوم	نفسه	اسُتهدف	أكثر	من	22	مركًزا	ونقطة	طيبة.)72(

السورية	املدنية	منها	محافظ	ريف	دمشق	ونائب	رئيس	الحكومة	املؤقتة	حتى	2018.	)عبر	زووم	في	2021/5/5(.

https://2u.pw/206Amm	،الوصل	زمان	جريدة	موقع	دوما"،	في	النفايات	من	العضوي	السماد	استخراج	لعمليات	"فيديو	5)((

)))(	عمار	السمر،	مقابلة	مع	وائل	دغمش.

)7)(	مطاحن	وصوامع	الحبوب	في	بلدة	الغزالنية.

 https://2u.pw/8z1DGG	،)201(-11-4(	،السورية	اإلخبارية	تلفزيون	الغزالنية"،	مطاحن	وطن،	حكاية	برنامج"	)(8(

)9)(	عمار	السمر،	مقابلة	مع	أبي	كمال.	و:	"مقابلة	مع	أبو	آدم".

.Siege	Watch	Final	Report",	p31"	)70(

)71(		عمار	السمر،	مقابلة	مع	أبي	كمال.

 https://2u.pw/WZbhUq	،)2018-2-25(	،314	:ع	بلدي،	عنب	جريدة	الشرقية"،	الغوطة	هجوم	تسابق	اقتصادية	حرب	حصار-	داخل	"حصار	حمص،	محمد	)72(

https://2u.pw/206Amm
https://2u.pw/8z1DGG
https://2u.pw/WZbhUq
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ولم	يكتف	النظام	بتدمير	املوارد	املحلية	في	الغوطة،	بل	منع	املنظمات	الدولية	ومنها	األمم	املتحدة	من	الوصول	
إلى	املحاصرين	بحجج	ال	نهاية	لها،	وفي	الحاالت	القليلة	التي	تمكنت	من	الوصول،	استهدفها،	وعرضتها	للخطر،	ما	

دفعها	إليقاف	عملياتها.)73( 

سادًسا: آثار الحصار  والتجويع في السكان ونتائجهما

قدر	الباحثون	في	مشروع	Watch	Siege	)مراقبة	الحصار(	أنه	ما	ال	يقل	عن	1.45	مليوًنا	من	املدنيين	عاشوا	
تحت	حصار	طويل	األمد،	بينما	عاش	مليون	آخر	على	األقل	في	ظروف	شبه	محاصرة،	أي	ما	مجموعه	2.5	ماليين	
شخص،	أي	أكثر	من	10	باملئة	من	مجموع	الشعب	السوري)74(،	وكان	نصيب	الغوطة	الشرقية	وحدها	400,000 

محاصًرا.

الصحة	 حاصرة	سياسًيا	وعسكرًيا	واجتماعًيا،	وفي	
ُ
امل املنطقة	 في	 ونتائٌج	عميقة	 آثاٌر	 للحصار	والتجويع	 كان	

فسماع	 املستمر،	 القصف	 تحت	 والتجويع	 الحصار	 آثار	 تقييم	 الصعب	 ومن	 للمحاصرين،	 والنفسية	 البدنية	
شهاداتهم	ومشاهدة	الفيديوهات	تترك	أثًرا	ال	يّمحي	في	من	يشاهدها	ويسمعها،	فكيف	حال	من	عاشها؟	وما	آثار	ما	

،	بعد	أن	أخذ	مكانه	في	ذاكرتهم؟.
ً

مروا	به	مستقبال

1. اآلثار والنتائج السياسية للحصار والتجويع

يجادل	بعضهم	في	أن	املوقع	الجيوستراتيجي	الحساس	للغوطة	الشرقية	القريب	من	العاصمة	هو	سبب	معاملة	
النظام	إياها	تلك	املعاملة	القاسية.	واستيالؤه	عليها	عام	2018	يسلط	الضوء	على	قضية	أوسع،	حيث	تعد	تتويًجا	
لسنوات	من	الحصار	)الركوع	أو	التجويع(،	والقصف	الجوي	العشوائي،	والتالعب	بالهدنة،	واستخدام	األسلحة	
الكيماوية.	واألسوأ	من	ذلك	أن	النظام	على	الرغم	من	استخدامه	تلك	األساليب،	وقد	مر	األمر	حتى	اآلن	من	دون	
عقاب،	كوفئ	في	النهاية	بسقوط	الغوطة،	حتى	إنه	خالل	حصار	الغوطة	لم	يكن	هناك	أي	جهد	دولي	مؤثر	لعرقلة	

الفظائع	التي	يرتكبها	األسد	أو	ملعاقبته	عليها.)75(

ما	فعله	نظام	األسد	في	الغوطة	يعد	صورة	مصغرة	للتكتيكات	واالستراتيجيات	التي	طبقها	في	أماكن	أخرى	من	
سورية،	فإسقاط	الغوطة	يمثل	جزًءا	من	سياسية	أوسع	ارتكب	فيها	جرائم	جماعية	من	دون	عقاب.))7(	لقد	كان	
الحصار	استراتيجية	ناجحة	للنظام،	سمحت	له	باحتواء	املناطق	الثائرة،	واستنزاف	مواردها،	وفي	نهاية	املطاف	
املحاصرة	 املناطق	 على	 االستيالء	 األسد	من	 تمكن	جيش	 	2018 عام	 فبحلول	 فيهم.	 املرغوب	 غير	 تهجير	سكانها	

جميعها	بمساعدة	روسيا،)77(	وكان	للحصار	والتجويع	دور	حاسم	في	ذلك.

https://2u.pw/LBmuCe	،)2018/3/((	،األناضول	وكالة	الغوطة"،	في	اإلنسانية	مساعداتنا	قافلة	استهدف	النظام	أممي:	"متحدث	د.م،	)73(

)74(	"Siege	Watch	Final	Report",	p62.

 https://2u.pw/QhmqPx	،)2018(	،األمبركية	املتحدة	الواليات	األطلنطي"،	املجلس	الغوطة،	"إسقاط	وآخرون،	أندروكاديس	لوكاس	)75(

))7(	لوكاس	أندروكاديس	وآخرون،	"إسقاط	الغوطة،	املجلس	األطلنطي".

)77(	"Siege	Watch	Final	Report", p54-55.

https://2u.pw/LBmuCe
https://2u.pw/QhmqPx
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القوانين	 وتأكل	 الفظائع،	 على	 الرد	 على	 وقدرتها	 املتحدة	 األمم	 منظومة	 في	 القصور	 أوجه	 ما	حدث	كشف	
الدولية	للحرب.	وال	يمكن	تجاهل	أن	مئات	آالف	املدنيين	جوعوا	وعانوا	على	يد	النظام	ألكثر	من	خمس	سنوات،	
في	 النظام	 مع	 املكاتب	 تلك	 تتعاون	 بينما	 دمشق،	 في	 املتحدة	 األمم	 مكاتب	 من	 فقط	 كيلومترات	 بعد	 على	 كانوا	

مشروعات	إعادة	التأهيل	وتقدم	مساعدات	للمناطق	التي	يسيطر	عليها.)78(

2. آثار الحصار والتجويع في الصحة البدنية

تؤكد	التقارير	الدولية	أن	مئات	املدنيين	السوريين	لقوا	حتفهم	بسبب	سوء	التغذية،	وآالف	غيرهم	أصيبوا	
بأمراض	في	املناطق	املحاصرة	من	قبل	النظام	وحلفائه.)79(	وقد	أثر	نقص	التغذية	بصورة	خاصة	في	املر�شى	والنساء	
الحوامل	واملرضعات	واألطفال،)80(	فصارت	أوزان	املواليد	الجدد	أقل	من	العادة.	وتسبب	عدم	تغذية	األمهات	

املرضعات	جيًدا	في	قلة	إدرار	الحليب	لديهن،	وبالنتيجة	جوع	أطفالهم	الُرضع	مع	منع	دخول	حليب	األطفال.

وذكرت	بعض	التقارير	أن	أكثر	من	25	باملئة	من	أطفال	الغوطة	الشرقية	كانوا	يعانون	سوء	تغذية	شديد.)81( 
ووقع	بعضهم	ضحية	له	ولنقص	الدواء،	تقول	هالة:	))أعرف	عائلتين	توفى	أوالدهم	من	نقص	الغذاء،	أحدهم	كان	
عنده	مشكالت	صحية	فاقمتها	قلة	الغذاء((.)82(	لقد	كان	كثيٌر	من	األطفال	يذهبون	إلى	مدارسهم،	وهم	جائعون،	
فكثرت	حاالت	إغماء	الطالب	والطالبات	)الدوخة(	بسبب	الجوع،	وعدم	تناولهم	أي	وجبة	قبل	املدرسة،	واحتمال	
لبعضهم.	وأدى	 أمراًضا	هضمية	 املطبوخة	 الحشائش	 أكل	 بعدها.)83(	ومن	جهة	أخرى	سببت	كثرة	 تناولها	 عدم	
انقطاع	الكهرباء	عن	الغوطة	إلى	صعوبة	تخزين	الطعام	في	الصيف	خاصة،	ما	أدى	إلى	فساد	املواد،	وتسبب	ذلك	في	
تسمم	من	يأكلها،	مثل	ما	حدث	في	رمضان	)201	عندما	أدى	فساد	األطعمة	التي	تقدمها	إحدى	الجهات	اإلغاثية	إلى	
موجة	تسمم	كبيرة،	فُعولج	أكثر	من	700	شخص	في	مركزين	طبيين	فقط.)84(	وتسببت	املياه	امللوثة	في	بعض	اآلبار	
عقم	بسبب	منع	النظام	مواد	التعقيم.)85( 

ُ
	اإلنتانات	املعوية،	ألنها	لم	تكن	ت

ً
التي	حفرها	األهالي	باألمراض،	وخاصة

	البروتين	واملواد	الدسمة،	تسبب	بحاالت	نقص	
ً
افتقار	الغذاء	للتنوع،	وقيمته	الغذائية	املنخفضة،	وخاصة

	املر�شى	منهم،	ما	تسبب	في	تعرضهم	
ً
تغذية	حادة	أحياًنا،	ما	جعل	أجسام	املحاصرين	أقل	مقاومة	لألمراض،	وخاصة

	اإلسعافية	منها،	بعد	أن	منع	النظام	
ً
لإلنتانات	وااللتهابات	املتكررة.))8(	وكان	من	يمرض،	ال	يجد	األدوية،	وخاصة

دخولها	إلى	الغوطة،	وكان	يصادرها	من	قوافل	املساعدات	القليلة	التي	قدمتها	األمم	املتحدة	للغوطة.)87(	وقد	تسبب	

)78(	"Siege	Watch	Final	Report",	p	55.

)79(	"Siege	Watch	Final	Report",	p	31.

)80(	Kareem	Shaheen,	"Syria:	shocking	images	of	starving	baby	reveal	impact	of	food	crisis",	The	Guardian,	23)	Oct	2017(, https://2u.pw/9tFaXb

 https://2u.pw/QmHhiC	،)2017-10-23(	،األناضول	وكالة	،"))تقرير	الشرقية	دمشق	غوطة	أطفال	يلتهم	"الجوع	جاموس،	ورنا	مستو	محمد	81((

)82(	عمار	السمر،	مقابلة	مع	هالة.

)83(	عمار	السمر،	مقابلة	مع	هالة.

)84(	"Siege	Watch	Third	Quarterly	Report".

)85(	عمار	السمر،	مقابلة	مع	وائل	دغمش.

))8(	عمار	السمر،	مقابلة	مع	وائل	دغمش.

)87(	"Siege	Watch	Third	Quarterly	Repor"t.

https://2u.pw/9tFaXb
https://2u.pw/QmHhiC
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نقص	األدوية،	وال	سيما	أدوية	العمليات	الجراحية،	بحاالت	وفيات،	وأحياًنا	بتر	أطراف،	وكانت	حاالت	مر�شى	
العناية	املشددة	واإلصابات	العصبية	أغلبها	تنتهي	بالوفاة	لعدم	توافر	األدوية	املناسبة	واألوكسجين	املناسب.)88(

من	السخرية	أن	نتحدث	عن	أي	�شيء	إيجابي	في	الحصار،	ولكن	من	التقيناهم	يقولون	انخفضت	أوزان	أكثرية	
الناس	بسبب	الحصار	انخفاًضا	كبيًرا،	فتراجعت	األمراض	املرتبطة	بالسمنة	كالسكري	والضغط	والبدانة	كثيًرا،	

وتراجع	استهالك	أدوية	السكري	تراجًعا	كبيًرا	أيًضا،	كما	تراجعت	الجلطات.)89(

3. اآلثار النفسية للحصار والتجويع

النف�شي	 املتخصص	 يقول	 اكتئاب،	 وحاالت	 املستقبل،	 من	 والقلق	 األمان،	 بَفْقد	 والقصف	 الحصار	 تسبب	
مأمون:	))تعاملت	مع	عدد	من	حاالت	االكتئاب	الذين	قالوا	قلوبنا	تتقطع	وأبناؤنا	يقولون	لنا	إنهم	جائعون	وال	
	لدى	من	عنده	أوالد،	ومن	كان	يملك	

ً
نستطيع	فعل	�شيء((.)90(	كان	الشعور	بالعجز	متفاقًما	بسبب	الفقر،	وخاصة

املال	أحياًنا	وال	يجد	ما	يشتريه	به.)91( 

الترقب	 بسبب	 النفسية	سيئة	 الناس	 حال	 كانت	 املعبر(،	 غلق	
ُ
وأ املعبر	 )فتح	 وقع	 على	 آدم:	عشنا	 أبو	 يقول	 	

الدائم	والقلق	من	القصف	وفقدان	املواد	الغذائية.)92(	لقد	لعب	النظام	بمشاعر	الناس	واستقرارهم	النف�شي،	
وجودها،	 الناس	 يعتاد	 حتى	 الغذائية	 املواد	 بدخول	 يسمح	 فتارة	 أهدافه،	 لتحقيق	 سالًحا	 الحصار	 واستخدم	
على	 املقاومة،	ويصبحون	عامل	ضغط	 على	 قدرتهم	 قلق،	وتضعف	 في	حال	 الناس	 ليبقى	 يمنع	دخولها،	 وفجأة	
فصائل	املعارضة.)93(	يقول	أبو	آدم:	))حتى	إذا	ما	توافرت	املواد،	صرنا	نخاف	الذهاب	إلى	السوق	-إذا	ما	توافر	
املال-	بعد	أن	عمد	النظام	إلى	قصف	األسواق،	ما	خلف	عشرات	القتلى،	مثل	قصف	سوق	بلدة	كفربطنا	الذي	
بعد	ساعة،	 الحاجة	 بدافع	 السوق	 إلى	 يعودون	 الناس	 كان	 الرغم	من	ذلك	 ،	ولكن	على	

ً
50	ضحية خلف	حوالى	

واألشالء	ما	زالت	في	املكان((.)94(

االهتمام	 دون	 من	 أمرهم	 تدبر	 على	 يعملون	 كثيرون	 فأصبح	 واالجتماعي،	 األسري	 التماسك	 في	 الجوع	 أثر	
والتفكك	 بالضغينة	 تسبب	 ما	 ببعض،	 بعضهم	 يهتمون	 ال	 املتجاورين	 واألقارب	 األخوة	 بعض	 فصار	 بغيرهم.	
األسرة،	 رب	 ُمحاكمة	 تختل	 للجوع/	 الصحية	 املضاعفات	 إلى	 فإضافة	 االجتماعي.	 التفكك	 وبالنتيجة	 األسري	
والدينية	 االجتماعية	 القواعد	 يكسر	 وقد	 عائلته،	 رمق	 لسد	 أو	طبيعية	 قانونية	 غير	 بأعمال	 يقوم	 أن	 فيحاول	
املعروفة،	وقد	يتخلى	عن	قيمه.)95(	وال	بد	من	اإلشارة	إلى	أن	نقص	التغذية	يؤدي	إلى	تضعضع	الصحة	العامة،	ما	

)88(		عمار	السمر،	مقابلة	مع	وائل	دغمش.

)89(		عمار	السمر،	مقابلة	مع	وائل	دغمش،	و:	مقابلة	مع	هالة،	وكذلك:	مقابلة	مع	أبي	كمال.

	في	الغوطة	الشرقية	حتى	التهجير	عام2018،	)عبر	واتساب(،	))12-2- 2022(.
ً

)90(	عمار	السمر،	مقابلة	شخصية	مع	مأمون،	اختصا�شي	نف�شي	كان	عامال

)91(	عمار	السمر،	مقابلة	مع	وائل	دغمش.

)92(		عمار	السمر،	مقابلة	مع	أبي	آدم.

)93(	عمار	السمر،	مقابلة	شخصية	مع	مأمون.

)94(		عمار	السمر،	مقابلة	مع	أبي	آدم.

اللجوء،	)عبر	واتساب(،	 في	السياق	اإلنساني	في	سورية	ودول	 النفسية	يعمل	 في	الصحة	 )95(	-مقابلة	شخصية	مع	عمار	بيطار،	طبيب	نف�شي	مدرب	ومشرف	
.)2022-12-20(
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قد	يؤدي	إلى	تضعضع	الصحة	النفسية،	ونقص	فيتامينات	)ب،	د(	يجعل	اإلنسان	أكثر	عرضة	للقلق.))9(

األوضاع	 هذه	 وانعكست	 الطالق،	 وحاالت	 األسرية	 املشكالت	 بتزايد	 الغذاء	 وقلة	 والبطالة	 الفقر	 تسبب	
النف�شي	 الدعم	 تراجع	مراكز	 التي	 الحاالت	 في	األطفال	بصورة	اضطرابات	نفسية	وسلوكية،	فازدادت	 بدورها	
القليلة	ألطفال	يعانون	)الخوف،	والتبول	الإلرادي،	والخجل(،	وظهرت	حاالت	من	عدم	االنتباه	أو	التركيز	عند	
بالطعام،	فكان	بعض	األطفال	 الدائم	 في	املدارس	نتيجة	الخوف	والقلق	واملشكالت	األسرية	والتفكير	 األطفال	
ال	يعلم	أنه	سيتناول	الطعام	أم	ال،	إن	عاد	إلى	البيت،	ما	أثر	سلًبا	في	تعلمهم.)97(	وكان	الحصار	والتجويع	سبًبا	في	
استغالل	األطفال	من	عمر)-9 18(	الذين	كان	أهلهم	يرسلونهم	إلى	مخيم	الوافدين	لجلب	املواد	الغذائية	لعائلة	
أو	لبيعها،	فإضافة	إلى	خطر	القنص،	استغل	جنود	النظام	وشبيحته	هؤالء	األطفال	بإجبارهم	على	إدخال	بعض	
املواد	وبيعها	لحسابهم	مقابل	السماح	لهم	بالخروج	إلى	املخيم،	وأرسلوا	معهم	املخدرات	للبيع	داخل	الغوطة	حتى	
أدمن	بعض	األطفال.	وكان	ثمة	حاالت	تحرش	بالفتيات،	وإن	لم	تكن	ظاهرة	عامة،	فإنها	حدثت.)98(	وعلى	الرغم	
الكبار	 منها	من	 بأس	 أن	شريحة	ال	 إيجابًيا،	فقد	الحظ	 النف�شي	جانًبا	 املتخصص	 يرى	 كلها،	 السلبيات	 من	هذه	
والصغار	ظهرت	لديهم	مرونة	نفسية	عالية،	وقدرة	على	تحمل	األوضاع	الصعبة،	والصبر،	وتدبر	األمور،	وتقدير	

قيمة	النعمة.)99(

النفسية	واالجتماعية	بصورة	عامة،	 البنية	 تختل	 األزمات	 في	سياق	 أنه	 الحال	 في	هذا	 النف�شي	 الطب	 ورأي	
	-بما	في	ذلك	سكينته	أو	أحد	أفراد	أسرته	أو	بيته	

ً
وقد	يصبح	اإلنسان	بحاجة	إلى	كل	�شيء،	ألنه	فقد	كل	�شيء	فجأة

أو	ماله	أو	غذاؤه	أو	كل	ما	سبق-	وهو	ما	حدث	لكثيرين	من	أهالي	الغوطة.)100(	ففي	هذه	الحالة	يصبح	اإلنسان	
بحاجة	إلى	خدمات	الدعم	النف�شي	االجتماعي،	وأولها	األمان	واملأوى	واملرافق	والطعام،	وتوفير	هذه	االحتياجات	
األساسية	للناس	يسهم	في	زوال	50	باملئة	من	مصادر	القلق	والضغط	النف�شي	والخوف.)101(	وهو	ما	لم	يتوافر	ألهل	

هجرين	منهم	إلى	الشمال	أو	الباقين	في	الغوطة.
ُ
الغوطة	خالل	الحصار	وبعده،	سواًء	امل

4. اآلثار العاطفية للحصار والتجويع

كانت	 حين	 ففي	 الحصار.  خارج	 هم	 ومن	 الحصار	 مسببي	 تجاه	 وعواطفهم	 املحاصرين	 مشاعر	 هنا	 القصد	
الغوطة	محاصرة،	كانت	تنتشر	في	وسائل	التواصل	االجتماعي	صور	ملوائد	عامرة	على	بعد	خمس	دقائق	منها	في	
مطاعم	وبارات	حي	باب	شرقي،	أقرب	أحياء	دمشق	من	الغوطة،	وكان	نشر	بعض	مؤيدي	النظام	فيديوهات	وهم	

يأكلون	أنواع	الطعام	ويوجهون	كالمهم	إلى	أهالي	الغوطة	الجائعين	األكثر	إيالًما.)102(

))9(	مقابلة	شخصية	مع	عمار	بيطار.

)97(		عمار	السمر،	مقابلة	شخصية	مع	مأمون.

)98(		عمار	السمر،	مقابلة	شخصية	مع	مأمون.

)99(		عمار	السمر،	مقابلة	شخصية	مع	مأمون.

)100(		مقابلة	شخصية	مع	عمار	بيطار.

)101(		مقابلة	شخصية	مع	عمار	بيطار.

)102(		مشاهدات	خاصة	في	وقتها.	)الباحث(
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لقد	حمل	املحاصرون	نظام	األسد	وأتباعه	املسؤولية	عن	معاناتهم،	وكانت	نقمتهم	كبيرة.	ولكن	قسًما	صغيًرا	
حمل	املعارضة	والجيش	الحر	املسؤولية	ألنهما	ثاروا	ضد	النظام،	أو	قبل	الثورة	)كنا	عايشين(،	و)الثوار	خربوا	

الدنيا(،	وهذا	لم	يكن	حًبا	بالنظام	بل	بسبب	الحال	التي	وصولوا	إليها	مقارنة	باملا�شي.)103(

خارج	 هم	 من	 نحو	 املحاصرة	 املناطق	 ألهالي	 مبرًرا	 يكون	 ربما	 عاطفي	 فعل	 ورّد	 انقساٍم	 في	 املعاناة	 تسببت	
الحصار،	وتحديًدا	أهل	العاصمة،	فبعضهم	حملهم	جزًءا	من	املسؤولية	لصمتهم	عن	معاناتهم،	ورأى	هؤالء	أن	
أطراف	 من	 اقتربت	حافلتنا	 الغوطة،	عندما	 من	 تهجيرينا	 ))يوم	 آدم:	 أبو	 يقول	 مبرًرا.	 ليس	 النظام	 من	 الخوف	
دمشق،	شاهدت	الكهرباء	والناس	يعيشون	حياتهم	العادية،	بينما	كنا	نعيش	في	الجحيم	لخمس	سنوات	في	الظالم	
بال	كهرباء	وال	غذاء	وتحت	القصف،	عندها	أحسست	أن	أهل	الشام	ليس	في	قلبهم	رحمة،	ال	أظن	أن	اإلنسان	
يمكن	أن	يكون	عديم	حيلة،	ولو	بموقف	أو	كلمة،	وأظن	أن	هذا	شعور	كثير	من	أهل	الغوطة((.)104(	أما	أبو	كمال	
حملهم	أية	مسؤولية،	وهم	أن	كان	عندهم	طعام	لكنهم	

ُ
فيخالفه	الرأي،	فيقول:	))هم	أهلنا،	ونحن	بشر.	أنا	ال	أ

تحت	حكم	األسد	ال	يشعرون	باألمان،	بينما	كنا	نعيش	نوع	من	األمان.	يعني	�شيء	مقابل	�شيء((.)105(	بينما	ترى	هالة	
أن	أهل	الغوطة	أغلبهم	لم	يكونوا	ناقمين	على	أهل	الشام،	حتى	إن	بعض	املوظفين	الذين	كان	ُيسمح	لهم	بالذهاب	
إلى	دمشق،	كانوا	ينقلون	حزن	أهل	الشام	على	حالهم،	ولكنهم	ال	يستطيعون	فعل	�شيء	مع	النظام	املجرم.))10(	بينما	
يرى	املتخصص	النف�شي	املأمون	أن	أكثر	أهل	الغوطة	كان	يشعر	بالنقمة	على	سكان	العاصمة.)107(	وأًيا	يكن،	فإن	
كثيرين	من	أهل	الشام	لم	يكن	يهنأ	لهم	مأكل	وحياة	خالل	حصار	الغوطة،	وكان	الشعور	بالعجز	والخوف	يجعلهم	

ا	من	النظام.
ً
صامتين،	وبعضهم	غادر	الشام	هرًبا	من	عجزه	وخوف

5. اآلثار ااًلجتماعية للحصار والتجويع

ر	راسك(.)108(	ولدى	سؤال	من	 رأى	بعضهم	أن	السوريين	لجؤوا	خالل	الصراع	إلى	املبدأ	املعروف	سورًيا	بـ)َدّبِ
قابلناهم	عن	انتشار	هذا	املبدأ	خالل	الحصار،	وافق	بعضهم	على	هذا	الرأي،	وخالفهم	الرأي	بعضهم	اآلخر.	فقال	
أبو	آدم:	))إن	األحوال	الصعبة	جعلت	الشخص	يرى	صديقه	أو	قريبه	بحاجة	شديدة،	لكنه	ال	يستطيع	مساعدته	
ألنه	يفكر	بنفسه	فقط((.)109(	أما	أبو	كمال	فيخالفه	الرأي،	ويقول	إن	هذه	الفكرة	لم	تكن	منتشرة	في	الغوطة،	
بل	كان	هناك	تعاون،	ولكن	اإليثار	أصبح	نادًرا،	ورأى	أن	العائالت	تعاونت	وتضامنت،	وإن	ُوِجدت	األنانية،	فلم	
تكن	تتعدى	الحدود	الطبيعية.)110(	وتوافقه	هالة	الرأي،	فقد	الحظت	ازدياد	التعاون	بين	األهالي،	وعزت	ذلك	إلى	
شعورهم	جميًعا	بالخوف	من	املوت	الذي	كانت	احتماالته	مرتفعة،	ما	جعلهم	أكثر	قرًبا	بعضهم	من	بعض.	وتقول:	
))ازداد	التدين	عند	الناس	والخوف	من	هللا،	وصاروا	أكثر	حرًصا	على	الصالة	ومجالس	الذكر	ع�شى	أن	يفرج	هللا	

)103(		عمار	السمر،	مقابلة	مع	هالة.

)104(		عمار	السمر،	مقابلة	مع	أبي	آدم.

)105(	عمار	السمر،	مقابلة	مع	أبي	كمال.

))10(		عمار	السمر،	مقابلة	مع	هالة.

)107(	عمار	السمر،	مقابلة	مع	هالة.

)108(	حمود	املحمود،	"اقتصاد	الحرب	في	الصراع	السوري...".

)109(		عمار	السمر،	مقابلة	مع	أبي	آدم.

)110(		عمار	السمر،	مقابلة	مع	أبي	كمال.
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وزع	املواد	الغذائية،	فكانت	ترى	
ُ
	عندما	ت

ً
عنهم((.	ولكن	باملقابل	ال	تنفي	هالة	وجود	بعض	األنانية	والحسد،	خاصة

نقمة	الناس	بعضهم	على	بعض،	بينما	تكون	عالقاتهم	أفضل	عندما	يكونون	جائعين.)111(

ظهر	كثير	من	املشكالت	التي	لم	يكن	يعرفها	أهالي	الغوطة،	ترتبط	بغياب	الخدمات	وصعوبة	تأمين	الغذاء،	
حدثت	بين	بعضهم،	وبينهم	وبين	واإلدارة	الجديدة	في	الغوطة	)املجالس	املحلية(،	حتى	كادت	تقع	الفو�شى	أحياًنا.	
ففى	بلدة	جسرين	على	سبيل	املثال	اقتحم	األهالي	الجائعون	مخزن	املجلس	املحلي	في	البلدة،	واستولوا	على	املواد	
الغذائية،	وأفسدوا	بعضها،	وسرقوا	محتوياته،	على	الرغم	من	أن	املجلس	كان	يوزع	هذا	املخزون	على	األهالي	
اإلدارة	 تصدي	 يقدرون	 األهالي	 من	 كثير	 كان	 نفسه	 الوقت	 وفي	 الحصار،	 من	 مدة	 أطول	 يكفي	 حتى	 بالتقنيين	

الجديدة	للعمل	في	الظروف	القاهرة.)112(

من	اآلثار	االجتماعية	السلبية	تعود	بعض	الناس	على	طلب	املساعدة	من	الجمعيات	الخيرية	واإلغاثية،	وترك	
بالقائمين	 حدا	 ما	 بلدة،	 من	 أكثر	 في	 خيرية	 من	جمعية	 أكثر	 في	 للتسجيل	 السعي	 من	خالل	 واألنانية	 العمل،)113(	
على	الشأن	اإلغاثي	في	الغوطة	إلى	إنشاء	إدارة	موحدة	لتنسيق	العمل	اإلنساني،	لتوزيع	املساعدات	بالتساوي.)114( 
قدت	القهوة،	

ُ
	عندما	ف

ً
ولوحظ	انتشار	السرقات	بسبب	الفقر.)115(	إضافة	إلى	ظهور	الغش	في	املواد	الغذائية،	فمثال

ولم	يبق	منها	سوى	كميات	قليلة	عند	بعض	املحالت،	طحن	أصحابها	نوى	التمر	وخلطوها	بالبن	وباعوه.))11(

بالعملية	 االستمرار	 التربوي	 املجال	 في	 العاملين	 محاوالت	 من	 الرغم	 على	 كبيًرا	 تأثًرا	 تأثر	 فقد	 التعليم	 أما	
التعليمية،	ولكن	كان	ثمة	تحديات	كثيرة،	فإضافة	إلى	قصف	املدارس،	وتوقف	كثير	منها،	ونزوح	املعلمين؛	ترك	
كثير	من	الطالب	املدارس	ملساعدة	عائالتهم	على	تأمين	الغذاء	بعد	أن	اضطر	أفراد	العائلة	جميعهم	إلى	العمل،	
فتوجه	بعضهم	ملساعدة	أسرهم	في	الزراعة،	وآخرون	لحفر	اآلبار	بعد	انقطاع	شبكات	املياه،	وبعضهم	كان	عليه	
-18( بسن	 للشباب	 املبكر	 الزواج	 بسبب	 املدرسة	 ترك	 ظاهرة	 وانتشرت	 األبوين.)117(	 مقتل	 بعد	 األسرة	 إعانة	
أعداد	 تعويض	 يعتقد	بضرورة	 كان	 الناس	 كثيًرا	من	 أن	 إلى	 الظاهرة	 هالة	هذه	 )-13 14(،	وعزت	 والبنات	 	)20
القتلى	الذين	قضوا	في	قصف	النظام،	إضافة	إلى	أن	بعض	األمهات	كن	يخفن	من	املوت	بالقصف	اليومي،	وأردن	
تزويج	أبنائهم	وبناتهم	قبل	ذلك.	وبعضهم	اآلخر	رأى	أن	الحياة	في	الغوطة	شبه	متوقفة،	وال	يمكن	الخروج	منها،	
فقالوا:	نتزوج	ونرى	حياتنا.)118(	ولكن	في	الوقت	نفسه	توجه	كثير	من	كبار	السن	من	النساء	والرجال	نحو	التعليم،	

فاستقبلت	النساء	املتزوجات	وخصصت	صفوف	لهن	في	بعض	املدارس.)119(

)111(		عمار	السمر،	مقابلة	مع	هالة.

)112(		عمار	السمر،	مقابلة	مع	هالة.

)113(	طرحت	إحدى	الجمعيات	الخيرية	مشروع	تقديم	املساعدة	مقابل	العمل،	ولكن	عند	عرض	املشروع	على	املستفدين	من	الجمعية،	لم	يتقدم	سوى	عدد	
قليل	للعمل.	مناقشات	مع	عاملين	بالشأن	اإلغاثي.

)114(	تشكلت	إدارة	لتنسيق	العمل	اإلنساني	في	الغوطة	من	25	جمعية	ومؤسسة	عاملة	في	املجال	اإلغاثي،	إضافة	إلى	تشكيل	املكتب	اإلغاثي	املوحد	في	الغوطة	
الشرقية،	بهدف	تنسيق	العمل،	وعدم	تسجيل	العائالت	املستفيدة	عند	أكثر	من	جهة.	عمار	السمر،	مقابلة	مع	أبي	كمال.

)115(		عمار	السمر،	مقابلة	مع	هالة.

))11(	عمار	السمر،	مقابلة	مع	هالة.

)117(		عمار	السمر،	مقابلة	مع	هالة.

)118(		عمار	السمر،	مقابلة	مع	هالة.

)119(		عمار	السمر،	مقابلة	مع	هالة.
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الحصار مستمر ما بعد ااًلستسالم والتهجير

لم	تنته	معاناة	أهالي	بلدات	الغوطة	بعد	سيطرة	النظام	عليها،	وتهجير	قسم	كبير	منها	إلى	الشمال	السوري،	
وبقاء	العدد	األكبر	فيها.	فما	زال	النظام	وحلفاؤه	يقيدون	وصول	املساعدات	اإلنسانية	إلى	الغوطة	وأهلها	املهجرين	
في	شمال	سورية. )120(	وسكان	الغوطة	ما	زالوا	يعيشون	في	خوف	مع	استمرار	النظام	بالقمع	واالعتقال	والتسلط	
على	حياتهم	وأرزاقهم.	وآثار	األزمة	املعيشية	التي	تعصف	بسورية	أشد	في	الغوطة،	حيث	الخدمات	األساس	شبه	
معدومة،	وأنقاض	املباني	املدمرة	ما	زالت	في	كل	مكان.	أما	أهالي	الغوطة	املهجرون	قسًرا	إلى	الشمال	السوري	فما	
زالوا	يعيشون	تداعيات	الحصار	االقتصادية	والنفسية	والبدنية،	يعيشون	في	فقر	وخوف،	وخياراتهم	ما	تزال	

قليلة،	وال	يصلهم	سوى	القليل	من	الدعم.

سابًعا: ااًلستجابة للحصار والتجويع

يمكن	القول	إن	االستجابة	ورد	الفعل	على	حصار	وتجويع	الغوطة	وباقي	املناطق	السورية	كان	محدوًدا	جًدا،	
وفشل	املجتمع	الدولي	في	تخفيف	معاناة	املدنيين	أو	وقفها،	ولم	تجدي	بيانات	شجب	الحصار	أو	قرارات	مجلس	

األمن	أية	فائدة	ألنه	لم	تكن	هناك	إرادة	لتنفيذها،	مما	شجع	النظام	وحلفائه	على	االستمرار	بسياساتهم.	

1. استجابة األمم املتحدة: دور مغيب ومحاباة للنظام

عجزت	األمم	املتحدة	واملنظمات	التابعة	عن	القيام	بدورها،	واعترى	عملها	كثير	من	القصور	والتواطئ.	فقد	
فشل	)مكتب	األمم	املتحدة	لتنسيق	الشؤون	اإلنسانية	في	سوريا	OCHA()121(	في	إيصال	الحجم	الحقيقي	للحصار	
رؤية	 تقديم	 في	 فأسهموا	 بهم،	 الخاصة	 التصنيف	 معايير	 تطبيق	 في	 فشلوا	 إنهم	 حتى	 الدولي،	 املجتمع	 إلى	 وآثاره	
مشوهة	عن	الوضع	على	األرض،	ما	أثر	تأثيًرا	كبيًرا	في	استجابة	الدول	واملنظمات	للحصار.)122(	فـ)OCHA(	لم	يبلغ	
عن	عدد	املدنيين	الذين	يعيشون	تحت	الحصار،	وفشل	في	اإلبالغ	على	عشرات	البلدات	املحاصرة	التي	تتوافق	مع	
تعريفه	الرسمي	للحصار،	ففي	عام	)201	كان	داخل	الحصار	ما	ال	يقل	عن	23	بلدة	وقرية،	لكن	)OCHA(	رأى	
	ملدة	عام	كامل	لم	تعترف	األمم	املتحدة	بحصار	بلدة	حزة،	على	

ً
رسمًيا	أن	تسعة	منها	فقط	محاصرة.)123(	فمثال

الرغم	من	أنها	تعترف	بحصار	كل	البلدات	املحيطة	بها.)124(

تصرفات	)OCHA(	في	دمشق	كانت	عامة،	ومعلوماته	غير	دقيقة،	وأحجم	مراًرا	وتكراًرا	عن	تصحيح	معلوماته	
بشأن	املناطق	املحاصرة	بعد	أن	ثبت	أنها	غير	دقيقة،	ويعد	عمله	هذا	تحيًزا	سياسًيا،	نتيجة	النفوذ	الذي	كانت	
تمارسه	حكومة	النظام	على	مكاتب	األمم	املتحدة	في	دمشق،	ألنها	هي	من	تمنحهم	اإلذن	للعمل	في	سورية،	إضافة	

)120(	"Siege	Watch	Final	Report",	p11-12

)121(	United	Nations	Office	for	the	Coordination	of	Humanitarian	Affairs.

)122(	"Siege	Watch	Final	Report",	p22.

)123(	"Siege	Watch	Third	Quarterly	Report".

)124(	انظر	الشكل	)3(.	
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النفوذ	 تنفيذها.	وهذا	 الرئيسيين،	واملوافقة	على	كل	عملية	يريدون	 للموظفين	 الدخول	 إلى	إصدارها	تأشيرات	
الكبير	للنظام	على	مكاتب	وكاالت	األمم	املتحدة	في	دمشق	أضر	بقدرتها	على	اتخاذ	قرارات	متسقة.)125(	وهذا	ليس	
بمستغرب،	إذا	ما	علمنا	أن	كبار	مسؤولي	النظام	استطاعوا	توظيف	أقاربهم	في	مكاتب	األمم	املتحدة	بدمشق.))12(

على	الرغم	مما	تقدم،	فقد كافحت	وكاالت	ألمم	املتحدة	للوصول	إلى	املناطق	املحاصرة،	ولكن	حكومة	النظام	
رفضت	طلباتها	أو	تجاهلتها،	وعندما	وافقت	عليها،	ُمنعت	قوافل	املساعدات	غالًبا	من	الوصول	بسبب	العوائق	
املناطق	املحاصرة،)127(  إلى	 بالوصول	 لها	 التي	ُسمح	 النادرة	 املرات	 وفي	 النظام،	 املادية	من	قبل	 أو	 البيروقراطية	
غالًبا	ما	تم	العبث	بها	أو	سرقتها	خالل	)عمليات	التفتيش(	في	حواجز	النظام،	ومصادرة	اإلمدادات	الطبية	دوًما،	

وساعدت	سيطرة	النظام	على	)منظمة	الهالل	األحمر	العربي	السوري(	في	سرقته	للمساعدات.

وتعود	أسباب	فشل	األمم	املتحدة	إلى	عدة	أسباب،	أهمها:	نظام	املوافقة	على	املساعدات	الذي	أعطى	نظام	
حكومة	 مع	 املتحدة	 األمم	 عالقات	 ولعبت	 العسكرية.	 أهدافه	 لدعم	 باملساعدات	 للتالعب	 كبيًرا	 ا	

ً
نفوذ األسد	

	بعد	
ً
النظام	دوًرا	في	تعزيز	عمليات	الحصار،	وكان	لهذا	أثر	مدمر	في	املحاصرين	الذين	فقدوا	ثقتهم	بها،	خاصة

مشاهدتهم	املعاملة	االنتقائية،	حين	قام	برنامج	الغذاء	العالمي	)WFP(	بعمليات	إنزال	جوي	لألغذية	على	مدينة	
دير	الزور	التي	كانت	تحت	سيطرة	النظام،	ويحاصرها	تنظيم	الدولة	اإلسالمية	)داعش(،	بينما	ُحرمت	املناطق	

التي	يحاصرها	النظام	من	معاملة	مماثلة.)128( 

أبو	 فيقول	 املحاصرون،	 قاله	 عما	 يختلف	 ال	 املتحدة	 األمم	 مساعدات	 عن	 والتقارير	 الدراسات	 في	 جاء	 ما	
آدم:	))أذكر	أنها	دخلت	مرتين	أو	ثالثة	فقط،	مرة	عن	طريق	عين	ترما	ومرتين	عن	طريق	مخيم	الوافدين،	وربما	
	في	الشأن	

ً
بلغت	خمس	قوافل	خالل	سبع	سنوات،	وكان	تأثيرها	محدوًدا	لقلتها((.)129(	أما	أبو	كمال	الذي	كان	عامال

اإلغاثي،	فيقول	:	))كانت	مساعدات	األمم	املتحدة	قليلة	وفي	فترات	متباعدة،	وال	أذكر	مرة	أدخلت	ما	يكفي	من	
	تجزئة	السلة	الواحدة	)وزنها	30-40	كغ(،	واملخصصة	لعائلة	واحدة،	وتوزيعها	 السلل	الغذائية،	لذلك	كان	يتمَّ
على	5-)	عائالت	حتى	تحصل	كل	العائالت	على	حصص،	ما	أوقع	القائمين	على	التوزيع	في	مشكالت	مع	األهالي((.)130( 
ويتابع	أبو	كمال:	))أتذكر	آخر	مرة	أدخلت	فيها	األمم	املتحدة	مساعدات،	تم	توزيع	بعض	املواد	بالغرامات،	فكانت	

حصة	العائلة	00)	أو	400	غرام	من	السكر	و	امللح	وغيرهما((.)131(

وثمة	من	يرى	أن	)األزمة	السورية(	تشكل	نقطة	فاصلة	في	املجال	اإلنساني،	فقد	أظهرت	التناقضات	العميقة	
داخل	املنظمات	التابعة	لألمم	املتحدة	واملؤسسات	الدولية،	ليظهر	أن	هذه	املؤسسات	اإلنسانية	تنتهج	سياسات	
	وقبل	كل	�شيء	لخدمة	مصالحها	الخاصة،	وتلبية	لشروط	املانحين	من	دون	أخذ	أولويات	املحتاجين	

ً
مصممة	أوال

)125(	"Siege	Watch	Final	Report",	p25.

))12(	عمار	السمر،	مقابلة	مع	موظف	سابق	في	أحد	مكاتب	األمم	املتحدة	بدمشق،	)عبر	واتساب(،	)2022-1-1(.

)127(	على	سبيل	املثال،	في	حزيران	)201	تلقت	بلدتا	زملكا	وعربين	مساعدة	من	األمم	املتحدة	للمرة	األولى	منذ	ما	قبل	بدء	الحصار،	وكانت	تهدف	إلى	دعم	20,000 
Siege	Watch	Third	Quarterly	Report		.لالستهالك	صالحة	غير	الغذائية	املواد	بعض	فيها	وكانت	املنطقتين.	هاتين	سكان	نصف	من	أقل	هؤالء	وكان	محاصر،

)128( -Siege	Watch	Final	Report,	p26	27-.

)129(		عمار	السمر،	مقابلة	مع	أبي	آدم.

.Siege	Watch	Third	Quarterly	Report	:مثال	نفسها.	املعلومات	دولية	تقارير	وتورد	كمال.	أبي	مع	مقابلة	السمر،	عمار	130((

)131(		عمار	السمر،	مقابلة	مع	أبي	كمال.
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بالتقدم	 موظفوها	 فيهتم	 ذاتها،	 حول	 تتمحور	 بيروقراطيات	 محض	 أصبحت	 املؤسسات	 هذه	 وأن	 بالحسبان،	
الوظيفي	ورواتبهم،	وما	املستفيدون	بالنسبة	إليهم	إال	مجرد	أرقام.)132(

2. استجابة املانحين: بدايات طيبة ونهايات مخيبة

على	النقيض	من	األمم	املتحدة،	تحدت	بعض	املنظمات	اإلنسانية	العربية	والدولية	حظر	النظام،	وقدمت	
غير	 مالية	 تحويالت	 أو	 مهربة	 بضائع	 بصورة	 املساعدات	 دخلت	 الغوطة.	 في	 املحاصرين	 للمدنيين	 مساعدات	
نظامية	أو	ينقلها	الناشطون. وكان	ثمة	مراعاة	من	قبل	املانحين	لخصوصية	الحالة	السورية،	وعدم	إمكان	العمل	
إيصال	 سلسلة	 معرفة	 دون	 ومن	 بسرية،	 	 تتمَّ كانت	 واألموال	 املساعدات	 إيصال	 فعمليات	 والورقي،	 التقليدي	
املساعدة	أحياًنا.	فكثيًرا	ما	خاطر	بعض	الناشطين	والعاملين	السريين	في	اإلغاثة	بنقل	األموال	بجيوبهم	وحقائبهم	

من	لبنان	إلى	دمشق،	ليسلموها	إلى	ناشطين	آخرين	يتولون	إيصالها	بطرقهم	إلى	الغوطة	املحاصرة.)133(

قدمت	جهات	مختلفة	املساعدات	للغوطة	منها	ما	هي	معروفة،	مثل	عدد	من	املنظمات	والجمعيات	الخيرية	
التي	وثقت	نشاطها	عبر	تقارير	وفيديوهات	منشورة.	وهذه	لن	أتناولها	بالبحث،	بل	سأتطرق	إلى	الجهد	اإلغاثية	
غير	املعروف،	مثل	ما	قام	به	سوريون	في	الخارج	بصورة	فردية	أو	جماعية،	فعلى	سبيل	املثال،	في	حاالت	مختلفة	
أسس	عدد	من	األكاديميين	السوريين	مع	زمالء	لهم	من	األجانب	فرق	مساعدة،	وجمعوا	التبرعات	وأرسلوها	إلى	
داخل	الغوطة	عن	طريق	معارفهم.	وأقنع	بعضهم	أصدقاءهم	ممن	يودون	التضحية	في	عيد	األضحى	بالتضحية	
التي	يعيشون	فيها.	وفي	حاالت	أخرى	شكل	أكاديميون	أجانب	وسوريون	جمعيات،	 البلدان	 	من	

ً
في	الغوطة	بدال

وسجلوها	رسمًيا	في	بلدانهم،	استطاعوا	من	خاللها	جمع	التبرعات،	والحصول	على	مساعدات	حكومية،	وإيصالها	
إلى	الغوطة	بالتعاون	مع	جمعيات	عاملة	داخل	الغوطة.	

محلية	 ألسباب	 وذلك	 الوقت،	 بمرور	 انخفض	 واألجانب،	 الحكوميين،	 املانحين	 من	 املقدم	 الدعم	 ولكن	
بسبب	سوء	 املانحون	فيها	دعمهم  أنهى	 إلى	العوامل	الجيوسياسية.	فمحلًيا،	كانت	ثمة	حاالت	 وخارجية	إضافة	
استخدام	األموال.	أما	خارجًيا،	فطول	األزمة	السورية	وكثرة	املناطق	املحاصرة،	أصابا	املانحين	باإلجهاد،	فأعادت	
املناطق،	 من	 كثير	 على	 النظام	سيطرته	 إعادة	 فإن	 أخرى،	 من	جهة	 أولوياتها.)134(	 تنظيم	 املانحة	 الجهات	 بعض	
دفعت	بعض	املانحين	إلى	االستنتاج	أن	النظام	سيعيد	سيطرته	حتًما	على	املناطق	املحاصرة،	من	ثم،	فإن	دعمهم	
املناطق	املحاصرة	غير	مجٍد.)135(	ويحدثنا	أحد	الناشطين	اإلغاثيين	عن	خيبته	الكبيرة	عندما	تراجعت	املساعدات	
املرسلة	من	إحدى	املنظمات	األجنبية	التي	كان	يعمل	معها	خالل	الشهور	األخيرة	من	حصار	الغوطة.	فبينما	كان	
التأثر،	ألنهم	 املنظمة	شديدي	 القائمون	على	 كان	 والجوع،	 العوز	 الغوطة	يصفون	حالة	 في	 زمالؤه	على	األرض	
تتجاوب	مع	طلباتهم،	ومنهم	 بلدهم،	ال	 املانحة،	ومنها	وزارة	خارجية	 الجهات	 ال	يستطيعون	فعل	�شيء،	ألن	كل	

)132(	Nadine	Meouch,	"Syrian	Uprising	10-Year	Anniversary:	A	Historical	Perspective,	interviewed	by	Jihad	Yazigi",	The	Syrian	Observer,	) 10-3-
2021(, https://2u.pw/DOg6Ey

ا	إغاثًيا	مع	بعض	زمالئه	على	إيصال	الدعم	إلى	الغوطة	خالل	الحصار،	كما	عملوا	كصلة	
ً
)133(	عمار	السمر،	مقابلة	شخصية	مع	أكاديمي	سوري،	عمل	ناشط

وصل	بين	منظمات	إغاثية	أجنبية	ومحلية	في	الغوطة،	)تركيا:	2022-12-25(.

)134(	"Siege	Watch	Final	Report",	p29.

)135(	"Siege	Watch	Final	Report",	p29.

https://2u.pw/DOg6Ey
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من	قال	لهم	صراحة:	نفكر	بالعمل	في	مناطق	سيطرة	األسد.))13(	وقد	أدى	تراجع	الدعم	إلى	زيادة	معاناة	املدنيين	
عن	 املدافعة	 العسكرية	 والفصائل	 املحلية	 املجالس	 على	 عامل	ضغط	 وشكل	 الصمود،	 على	 قدرتهم	 وإضعاف	

الغوطة،	وأسهم	في	سقوط	الغوطة	عام	2018.

ا: املسؤولية عن الحصار والتجويع
ً
ثامن

	في	الحرب،	
ً
ًما	صراحة يقول	الخبراء	أن	الحصار	في	حد	ذاته	من	منظور	القانون	الدولي	اإلنساني	ليس	محرَّ

ويكتفي	القانون	بذكر	الخطوات	التي	يجب	اتخاذها	للتخفيف	من	آثاره	السلبية	في	املدنيين.	ولكن	القانون	نفسه	
يمنع	استخدام	تجويع	املدنيين	سالًحا،	ويحظر	مهاجمة	املواد	الضرورية	لبقاء	السكان	املدنيين،	أو	تدميرها	أو	

نقلها	أو	تعطيل	األماكن	)مثل	املواد	الغذائية،	واملناطق	الزراعية	وشبكـات	مياه	الشرب	وغيرها(.)137(

ستخدم	الحصار	والتجويع	سالًحا،	كما	مر	آنًفا.	وعلى	الرغم	من	أن	نظام	األسد	يعد	املسؤول	
ُ
وفي	سورية،	ا

األول	عن	األغلبية	العظمى	من	عمليات	الحصار	بما	فيها	الغوطة	الشرقية،	فإن	حليَفيه	)إيران	وروسيا(	يتحمالن	
مع	 تزامنت	 سورية	 في	 الطويلة	 الحصارات	 أن	 متابعون	 باحثون	 وجد	 فقد	 مسؤوليته،	 عن	 تقل	 ال	 مسؤولية	
تنامي	الدعم	اإليراني	للنظام،	وأن	مستشارين	إيرانيين	ساعدوا	في	وضع	استراتيجيات	الحصار،	وأسهمت	إيران	
للمناطق	 الوح�شي	 الجوي	 القصف	 في	 أما	روسيا،	فأسهمت	 لها.	 التابعة	 امليليشيات	 البداية	عبر	 الحصار	منذ	 في	
النقض	 فاستخدمت	حق	 األخرى،	 الدولية	 والساحات	 املتحدة	 األمم	 في	 اإلدانة	 من	 النظام	 وحمت	 املحاصرة،	
)الفيتو(	12	مرة	في	مجلس	األمن	لحمايته،	ولعبت	دوًرا	رئيًسا	في	نشر	الدعاية	واملعلومات	املضللة	عن	الحصار	

وجرائم	الحرب	في	سورية.)138(

وتتحمل	األطراف	املوقعة	على	اتفاق	)مناطق	خفض	التصعيد(	املسؤولية	في	استمرار	الحصار	وما	وصل	إليه،	
ألن	هذا	االتفاق	الذي	كان	مبادرة	روسية،	هو	في	الواقع	استراتيجية	عسكرية	تتنكر	في	شكل	خطة	سالم،	فالتهدئة	
سمحت	للنظام	وحلفائه	بالهجوم	على	كل	منطقة	من	تلك	املناطق	على	حدة.	وبذلك	خدمت	مبادرة	)مناطق	خفض	
التصعيد(	استراتيجية	الحصار،	وسهلت	حمالت	األرض	املحروقة	والتهجير	القسري	وصفقات	االستسالم)139(،	

ألن	النظام	لم	تكن	لديه	القدرة	على	اقتحام	هذه	املناطق	في	الوقت	نفسه.	

فشل	مجلس	األمن	واألمم	املتحدة	املتكرر	في	تحمل	مسؤولياتهما،	شجع	النظام	على	تكرار	الحصارات،	حتى	
جميعها.)140(  املحاصرة	 املناطق	 على	 السيطرة	 خاللها	 من	 استطاعوا	 حلفائه	 وعند	 عنده	 استراتيجية	 أصبحت	
2018	الذي	 أيار/	مايو	 في	 	2417 وعلى	الرغم	من	هذا	الفشل،	أصدر	مجلس	األمن	بعد	سقوط	الغوطة	القرار	
أدان	استخدام	تجويع	املدنيين	سالًحا	في	الحرب،	وأدان	منع	إيصال	املساعدات	اإلنسانية	إلى	املدنيين،	وضرورة	

))13(	عمار	السمر،	مقابلة	مع	أكاديمي	سوري.

)137(	جلوريا	جاجيولى،	"هل	يحظر	القانون	الدولي	اإلنساني	املعاصر	استخدام	أسلوب	الحصار	العسكري؟"،	مجلة	اإلنساني،	اللجنة	الدولية	للصليب	األحمر،	
 https://2u.pw/XRCl4Y	،)2019	،فبراير	شباط/(

)138(	"Siege	Watch	Final	Report",	pp19-22.

)139(	"Siege	Watch	Final	Report",	p29.

)140(	"Siege	Watch	Final	Report",	p11.

https://2u.pw/XRCl4Y
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مساءلة	املسؤولين	عن	هذه	االنتهاكات،	ومحاسبتهم.)141(	صدور	هذا	القرار	الذي	ُيجرم	استخدام	التجويع	سالًحا	
خطوة	مهمة،	ولكنها	تبقى	دون	قيمة	عملية،	إذا	لم	تعمل	الدول	األعضاء	على	تفعيلها.

تاسًعا: استنتاجات وتوصيات

1	 الحصار	والتجويع	من	ِقبل	نظام	األسد	وحلفائه	جريمتا	حرب	ممنهجتان،	ترقيان	إلى	مستوى	الجرائم	.
ضد	اإلنسانية.	لذا	يجب	تكوين	لجان	تحقيق	دولية	للتحقيق	فيهما،	وتقديم	شكوى	للمحكمة	الجنائية	

الدولية	التي	أصبح	قانونها	األسا�شي	يسمح	لها	النظر	في	قضايا	التجويع.	

2	 الكامل	. باالنهيار	 مرة	 كل	 في	 انتهت	 ديموغرافية،	 هندسة	 من	 أوسع	 استراتيجية	 من	 الحصار	جزًءا	 كان	
للمجتمعات	املحاصرة،	وتهجير	سكانها	قسًرا.

3	 ريثما	ينتهي	الصراع	في	سورية	يجب	على	الجهات	الدولية	واإلنسانية	تقديم	املساعدة	لضحايا	الحصار	.
	األطفال،	وعالجهم	بدنًيا	ونفسًيا	

ً
هجرين	في	شمال	سورية	أو	في	دول	اللجوء،	وخاصة

ُ
والتجويع،	سواًء	امل

من	الحرمان	وسوء	التغذية.

4	 يجب	على	الجهات	العاملة	في	مشروعات	التعافي	املبكر	التركيز	على	دعم	املناطق	التي	كانت	محاصرة	من	.
	من	التركيز	على	املناطق	التي	لم	تشهد	أي	معارك.	فهذه	املناطق	حالًيا	مدمرة	عمرانًيا	

ً
مثل	الغوطة	بدال

رأسمالها	 فقدت	 أن	 بعد	 ومعنوًيا،	 مادًيا	 ومستنزفة	 الخدمات،	 من	 ومحرومة	 واجتماعًيا،	 واقتصادًيا	
البشري	واملادي.

5	 عند	تقديم	املساعدات	لضحايا	الحصار	والتجويع،	على	الجهات	الداعمة	عدم	الثقة	بنظام	األسد	ألنه	هو	.
من	حاصرهم	وجوعهم.	

https://2u.pw/8ku5sM	:الرابط	على	األمن،	مجلس	املتحدة:	األمم	موقع	في	القرار	نص	141((

https://2u.pw/8ku5sM
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الشكل )1( قطاعات الغوطة الشرقية املحاصرة حتى أيار 2016. املصدر: خروقات النظام املمنهجة خالل الهدنة، 
https://2u.pw/Z6fqm6 ،)2016-4-26( ،عمران للدراسات ااًلستراتيجية

https://2u.pw/Z6fqm6
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الشكل )2( الغوطة الشرقية املحاصرة حتى نيسان 2016. املصدر: خروقات النظام املمنهجة خالل الهدنة، عمران 
https://2u.pw/Z6fqm6 ،)2016-4-26( ،للدراسات ااًلستراتيجية

https://2u.pw/Z6fqm6
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 Siege Watch Final :الشكل )3( تظهر حزة بصفتها منطقة غير محاصرة رغم عّد كل ما حولها محاصًرا. املصدر
.Report, p24




