ا��ﺼﺎر �� ﺳﻮر�ﺔ
اﻟ��ﺑﺢ ﻣﻦ اﳌﺄﺳﺎة
وﺣﺪة اﻟ��ﺟﻤﺔ واﻟﺘﻌﺮ�ﺐ

ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻣﺮوان زﻛﺮ�ﺎ

 10ﺗﻤﻮز  /ﻳﻮﻟﻴﻮ 2016

ﻣﺮﻛﺰﺣﺮﻣﻮن ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة
ﻣﺮﻛﺰ ﺣﺮﻣﻮن ﻟﻠﺪراﺳــﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة هﻮ ّ
ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وإﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ ،ﻻ �ﺴــ��ﺪف
ُ
ً
ﺧﺼﻮﺻــﺎ
اﻟﺮ�ــﺢ� ،ﻌ�ــ� �ﺸــ�ﻞ رﺋ�ــﺲ ﺑﺈﻧﺘــﺎج اﻟﺪراﺳــﺎت واﻟﺒﺤــﻮث اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻌﺮ�ﻴــﺔ،
اﻟﻮاﻗــﻊ اﻟﺴــﻮري ،و��ﺘــﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ واﻟﺘﻄﻮ�ــﺮ اﻹﻋﻼﻣــﻲ و�ﻌﺰ�ــﺰ أداء ا��ﺘﻤــﻊ اﳌﺪ�ــﻲ،
و�ﺸــﺮ اﻟﻮ�ــ� اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃــﻲ و�ﻌﻤﻴــﻢ ﻗﻴــﻢ ا��ــﻮار واﺣ� ـ�ام ﺣﻘــﻮق اﻹ�ﺴــﺎن ،إ�ــ� ﺟﺎﻧــﺐ ﺗﻘﺪﻳــﻢ
اﻻﺳ�ﺸــﺎرات واﻟﺘﺪر�ــﺐ �ــ� اﳌﻴﺎدﻳــﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴــﺔ ﻟ��هــﺎت اﻟ�ــ� ﺗﺤﺘــﺎج إﻟ��ــﺎ �ــ� ا��ﺘﻤــﻊ
ً
اﻟﺴﻮري اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟهﻮ�ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺴﻮر�ﺔ.
�ﻌﻤــﻞ ﻣﺮﻛــﺰ ﺣﺮﻣــﻮن ﻟﻠﺪراﺳــﺎت اﳌﻌﺎﺻــﺮة ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ أهﺪاﻓــﮫ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻮﺣــﺪات
ّ
اﻟﺘﺨﺼﺼﻴــﺔ )وﺣــﺪة دراﺳــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت ،وﺣــﺪة اﻟﺒﺤــﻮث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ،وﺣــﺪة ﻣﺮاﺟﻌــﺎت اﻟﻜﺘــﺐ،
ـﺪد ﻣــﻦ ﺑﺮاﻣــﺞ اﻟﻌﻤــﻞ )ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ
وﺣــﺪة اﻟ��ﺟﻤــﺔ واﻟﺘﻌﺮ�ــﺐ ،وﺣــﺪة اﳌﻘﺎر�ــﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ( وﻋـ ٍ
اﻻﺳ�ﺸــﺎرات واﳌﺒــﺎدرات اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ،ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ ا��ﺪﻣــﺎت وا��ﻤــﻼت اﻹﻋﻼﻣﻴــﺔ وﺻﻨﺎﻋــﺔ اﻟ ـﺮأي
اﻟﻌــﺎم ،ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ دﻋــﻢ ا��ــﻮار واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ واﳌﺪﻧﻴــﺔ ،ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ ﺳــﻮر�ﺔ( ،و�ﻤﻜــﻦ
ﻟﻠﻤﺮﻛــﺰ أن ﻳﻀﻴــﻒ ﺑﺮاﻣــﺞ ﺟﺪﻳــﺪة ﺑﺤﺴــﺐ ﺣﺎﺟــﺔ اﳌﻨﻄﻘــﺔ واﻟﻮاﻗــﻊ اﻟﺴــﻮري ،و�ﻌﺘﻤــﺪ اﳌﺮﻛــﺰ
آﻟﻴــﺎت ﻣﺘﻌـ ِّـﺪدة �ــ� إﻧﺠــﺎز ﺑﺮاﻣﺠــﮫ� ،ﺎ��ﺎﺿ ـﺮات وورﺷــﺎت اﻟﻌﻤــﻞ واﻟﻨــﺪوات واﳌﺆﺗﻤ ـﺮات
واﻟﺪورات اﻟﺘﺪر��ﻴﺔ واﻟ�ﺸﺮ اﻟﻮر�� واﻹﻟﻜ��و�ﻲ.
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بعد خمس سنوات من الحرب في سورية ،انبثق اقتصاد لتلك الحربّ ،
حفز -بدوره -استمرار وإطالة
الصراع ،وحفز كذلك ممارسات عسكرية معينة؛ لكسب املزيد من املال .من تلك املمارسات :فرض الحصار
على مناطق مختلفة من مكان الصراع؛ ذلك لم يعد خطة إلخضاع الخصم ،بل مصدر دخل مربح للقائمين
كل ّ
عليه ،وشمل ذلك شبكة معقدة من رجال األعمال ،والتجار ،وممثلين عسكريينٌّ ،
تربح على حساب
املدنيين املحاصرين .وتكشف هذه الورقة ،من إنجاز ويل تودمان ،التفاصيل الدقيقة القتصاد الحصار،
والتحديات التي تواجه املنظمات اإلنسانية في إعفاء املزودين ،املضطرين إلى التعامل مع أعمال الحصار
غير القانونية؛ ملنع تجويع واسع النطاق بين املدنيين املحاصرين.ن يونيو 2016

نقاط أساسية
 ثمانية وسبعون في املئة ،من السوريين املحاصرين ،هم تحت الحصار الذي تفرضه الحكومة
السورية وحلفاؤها.
 التجار ،خارج املناطق املحاصرة ،يقومون بالتنسيق مع رجال أعمال؛ للحفاظ على احتكار السلع
التي يمررونها؛ ما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع األساسية التي تصل املدنيين املحاصرين.
 تصل عوائد الحصار إلى أعلى مستويات نظام األسد ،الذي يمنح العقود لرجال أعمال وتجار،
يتحكمون بتمرير السلع إلى املناطق املحاصرة.
 تتربح جماعات مسلحة معارضة -كذلك -من تلك التجارة ،بجمعها الرسوم من التجار ،وتحكمها
بالتوزيع على املدنيين املحاصرين.
 تشترك بعض املنظمات غير الحكومية في عمليات الحصار غير القانونية ،عبر االعتماد على التجار؛
لتوزيع سلع أساسية للمدنيين املحاصرين.
أثبتت املفوضية التابعة لألمم املتحدة أنها األكثر ً
تأثيرا في تقويض أضرار الحصار على املدنيين؛ إذ يتجاوز
ً
أولئك التعامل مع التجار ،ويمررون السلع عبر نقاط التفتيش مباشرة.

مقدمة
في التاسع من حزيران /يونيو عام  ،2016دخلت قافلة مساعدات تابعة لجهات أممية مشتركة للصليب
األحمر ،محملة باألغذية إلى ضاحية داريا القريبة من العاصمة السورية دمشق ،ألول مرة منذ تشرين
ً
الثاني /نوفمبر عام  ،2012ومع ذلك ،قصفت القوات الحكومية السورية تلك الضاحية بـ  28برميال بعد
ذلك بساعات؛ ومنعت -بذلك -الفصائل املحلية من إيصال الشحنة )1( .وبينما تعاني سورية -برمتها -من
أسوأ األوضاعُ ،ت ّ
عد داريا واحدة من عديد املناطق التي ترزح تحت الحصار .في أيار /مايو عام  ،2016قدرت
شخص ،معظمهم تحت حصار
األمم املتحدة عدد السكان القاطنين في املناطق املحاصرة بـ 592,700
ٍ
شخص (أي ما تشكل نسبته  78.1في املئة من مجموع
القوات السورية الحكومية )2( .بتعداد 462,700
ٍ
الرازحين تحت الحصار) ،يتركز معظمهم في مناطق مختلفة من الريف املحيط بالعاصمة ،ومنطقة الوعر
شخص (ما
في حمص ،ومخيم اليرموك؛ بينما يتسبب تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" بحصار 110,000
ٍ
شخص في
نسبته  18.6في املئة) في مدينة دير الزور ،وتحاصر قوى املعارضة املسلحة ما يقارب 20,000
ٍ
قريتي الفوعة وكفريا.

انبثقت حرب الحصار في سورية كنهج وحش ي لتمرد معاكس ،أحدثه النظام حين عجز عن تعيين املتمردين
في املناطق املدنية .هدف الحصار ،الذي كان على شكل إغالق مناطق بأكملها ،ومنع دخول البضائع وحركة
الناس فيها ،إلى إجبار الثائرين على االستسالم ،وكان لخطط الحصار عدد من الفوائد ،وأثبتت أنها تكتيك
دفاعي فعال ،يقطع الطريق على املعارضين املوجودين في املناطق القريبة ،واملرشحة للوصول إلى مناطق
مفصلية من مراكز قوة النظام ،فعلى سبيل املثال ،منع الحصار املفروض على مناطق محيطة بدمشق،
َ
انتشار املقاتلين إلى مركز املدينة ،وكان الحصار -كذلك-
والتي تسيطر عليها قوات املعارضة املسلحة،
ً
تكتيكا ً
مفيدا للجيش الذي تقلص بشكل متزايد؛ حيث يحتاج إلى عدد أقل من الجنود في هجوم بري كامل.

وعلى الرغم من نجاح الحصار على الغوطة في منع تمدد القوات املعارضة إلى قلب العاصمة ،لكنه فشل في
إجبار السكان املحاصرين على االستسالم.

ُوت ّ
ً
شائعا في املناطق املحاصرة ،وترتكبها ً -
عد الرشاوى ،وعمليات التهريبً ،
غالبا -القوات نفسها التي
أمرا
تحاصر املناطق .وتقترح منهجية وتكرار تلك األفعال ،أن الدافع االقتصادي هو أحد الدوافع األساسية
للحصار في سورية ،حيث أصبحت تلك ّ
مضمنة في اقتصاد الحرب السورية.

اقتصاد الحرب السورية

ً
ً
تسببت الحرب السورية في خراب البنى التحتية في البالد ،وسببت هبوطا ملحوظا في الناتج االقتصادي،
اجعا ً
وتر ً
حادا في االستثمارات؛ إذ قدر املركز السوري ألبحاث السياسات مجموع الخسارة املتراكم
لالقتصاد السوري ،في نهاية عام  ،2015بحوالي  254بليون دوالر )3( ،ووصل انحدار قيمة الليرة السورية

إلى أقصاه في أيار /مايو  ،2016حين أصدر البنك املركزي السوري سعر الصرف الرسمي بـ  620ليرة للدوالر
الواحد.

()4

وعلى الرغم من ذلك الدمار االقتصادي ،صرف بشار األسد الكثير من املوارد؛ ليضمن تزويد املناطق
املأهولة بمؤيدي نظامه بالخدمات ،وهو عنصر مهم في محاولة الحفاظ على شرعيته ،وكان ُّ
شن الحرب
محاولة مكلفة دفعها النظام ،وكان على النظام ليس تأمين األسلحة واملعدات العسكرية والدروع فحسب،
بل كان عليه -كذلك -إطعام ومعالجة ودفع رواتب وتوصيل الجنود ،وإصالح األضرار الرئيسة التي أصابت
البنية التحتية.

وبغية الوصول إلى ذلك؛ تم تقليص مصاريف الحكومة .وقدم حلفاء خارجيون الدعم االقتصادي ،وتم
هجر مشاريع استثمارية حديثة ،وبدأ النظام باالتكال على نخبة من رجال األعمال السوريين ،ترتبط
مصالحهم بنجاة النظام .وظهر مصدر مهم آخر للدخل عبر السماح النتشار الفساد ،وبعض األفعال
الشائنة ،مثل السرقة ،وطلب فدية بعد خطف مدنيين.
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َّ
املحرمة ،مثل:
ولكل من الجيش السوري ،وامليليشيات املؤيدة للنظام ،تاريخ في املمارسات االقتصادية
تهريب املخدرات من لبنان ،ممارسة استمرت منذ سبعينيات القرن املاض يُ )6( .
وعرف ضباط في الحكومة

ً
حصصا من عائدات تلك امليليشيات ،وقبولهم الرشاوى ،واستمرت هذه املمارسات ،بل
السورية بأخذهم
تكثفت ّإبان الصراع الحالي.

وكانت السيطرة على نقاط التفتيش إحدى وسائل الربح ،التي استفادت منها ميليشيات مؤيدة للحكومة،
وضباط في الجيش ،منذ بداية الثورة ،وقد سمح النظام للميليشيات بتلك االستفادة املالية ،مقابل

مساعدة الجيش في تنفيذ هجمات مفصلية ،وفي عام  ،2015ترك النظام لتلك الجماعات حرية التصرف
في مناطق من حلب؛ فقامت بتشكيل نقاط تفتيش ،وفرضت ضريبة على مرور املدنيين عبرها (.)7

رجال أعمال الحصار ،وتجاره ،وجماعاته املسلحة
لقد فرضت قوات مسلحة مشروع الحصار بتجاره وجماعاته ،عبر إقامة نقاط تفتيش ،في مداخل
استراتيجية حول املناطق املحاصرة ،وبذلك سمحت بفرص وفيرة من املمارسات املالية غير القانونية .وتجد
ً
شيوعا عن جماعات مسلحة ،تتحكم في دخول البضائع إلى املناطق املحاصرة في املناطق
األمثلة األكثر
الريفية ،مثل :املحيط الريفي ملدينة دمشق.

في هذه املناطق ،تقع األراض ي الزراعية داخل حدود الحصار ،وبذلك تمكن السكان من الزراعة في تلك
األماكن؛ ليسدوا بعض حاجاتهم ،وبذلك ،تكون خطة تجويع السكان املحاصرين -بغرض اإلخضاع -أقل
إمكانية؛ ما يؤكد انتشار الرشاوى .كما قال أحد املقيمين في دوما ،الواقعة في محيط دمشق" :وحده الفساد
يفسر استمرار الحصار كل هذا الوقت" ( ،)8ومع ذلك ميز النظام أهمية تقليص قدرة املناطق املحاصرة
َّ
وتوضح ذلك حين حاصرت
على إنتاج الطعام؛ ما سيجبر السكان املحاصرين على االعتماد على التجار،
قوات حكومية الجزء الجنوبي من الغوطة الشرقية ،وضم ذلك  10000فدان من القمح ،و 100000شجرة
مثمرة؛ ما سيقلل -بشكل كبير -من إنتاج الغذاء في تلك املنطقة؛ وبالتالي ،يرفع أسعار الغذاء.
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شعر املعينون على نقاط التفتيش بحاجتهم إلى كسب أقص ى ما يمكنهم كسبه ،واالستفادة بأقص ى ما يمكن
من وجودهم هناك ،وبضوء أخضر من النظام ،قاموا باستغالل موقعهم بأسرع ما يمكنهم ذلك؛ إذ لم
يخبرهم أحد إلى متى سيستمر وجودهم في تلك النقاط ،ومع عجز النظام عن دفع أجورهم بشكل كامل؛
بسبب محدوديته االقتصادية املتزايدة ،قام بتشجيع أولئك في نقاط التفتيش على سحب ما يمكنهم سحبه
من املال ،قبل انتقالهم إلى موقع آخر ال يسمح لهم بجني املكاسب نفسها .وأصبح ذلك النسق نصف نظامي،
حيث ُيسمح للجنود باالحتفاظ بحصة من العائدات التي يكسبونها ،ويذهب الباقي إلى ضباط النظام .في
ربيع عام  ،2014فرض جنود الحرس الجمهوري ،واملخابرات الجوية ،ر ً
سما بقيمة دوالرين على كل كيلوغرام
ُ َ
من الطعام املدخل إلى شرقي الغوطة ،في نقطة تفتيش الوافدين ،التي عرفت في ما بعد بـ "معبر املليون"،
ى ()10
حيث ُيعتقد أن الجنود كانوا يكسبون مليون ليرة كل ساعة (أي بحدود  )$5000بواسطة الرشاو .
ولكن كان من النادر أن يقوم املدنيون بدفع تلك الرسوم -بشكل مباشر -إلى القوات املسلحة في نقاط
ُ
التفتيش ،بل تدفع-عادة -عبر وسطاء ،يسمون "تجا ًرا" ،وأولئك تجار اعتادوا العمل داخل مناطق الحصار
صالت محلية .وتربط معظم رجال األعمال الباقين في سورية عالقة
قبل بدء الصراع؛ ولذلك كان لديهم
ٍ
قوية بالنظام ،وهو أمر مهم لهم؛ ليمارسوا أعمالهم ،ويفاوض التجار من أجل الحصول على إذن من
النظام؛ لشراء مؤن من رجال األعمال خارج مناطق الحصار ،والتنسيق معهم إليصال املؤن إلى نقاط
التفتيش.

ملف تاجر
ً
ُي ّ
عد "أبو أيمن املنفوش" ،رجل أعمال ثري في العقد الخامس من العمر ،أكثر تجار الغوطة الشرقية شهرة.
استخدم عالقاته الشخصية مع النظام السوري ،وتتداول بعض الشائعات تواصله مع مكتب بشار األسد
ذاته؛ ليضمن اإلذن بإدخال الطعام ،وتغذية املناطق املحاصرة شرقي الغوطة ،وينقل -في املقابل -منتجات
األلبان ،واألدوات الكهربائية من املنطقة إلى دمشق )11( .وعلى الرغم من عدم توقيع هدنة لوقف إطالق

النار ،تفادت منطقته املحلية "مسرابا" معظم هجمات النظام؛ ما يبدو أنه كان ً
جزءا من الترتيب ،بحيث
يستفيد النظام بأخذ حصة من أرباحه ،ويستفيد سكان املناطق املحاصرة؛ حيث يوظف أكثر من ألف
عامل ،ويدفع رواتب بعض املوظفين املحليين ،ويؤمن درجة من الحماية ألولئك القاطنين بالقرب من
معمله.
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قدر أحد سكان الغوطة الشرقية دخل التاجر املنفوش بـ  10000دوالر على األقل ً
يوميا ،قبل االستخدام
املنتظم لألنفاق ( .)13ويمكن لرجال األعمال شراء عقود من أعلى مستويات النظام؛ بغرض الحصول على
احتكار التزويد بمادة معينة للمناطق املحاصرة .)14( .وعلى التاجر ،داخل املناطق املحاصرة ،أن يحظى
بعالقات طيبة مع الجماعات املسلحة املعارضة كذلك ،وعليه أن يدفع الرسوم واإلتاوات والبضائع؛
ُليسمح له باملرور بين نقاط التفتيش ،وبعد دخول البضائع واملؤن إلى داخل املناطق املحاصرة ،يقوم التاجر
بتخزينها ،ثم توزيعها بشكل محسوب؛ بحيث يحصل على أكبر ربح ممكن.

بعد دفع تكاليف إدخال السلع ،يحدد التجار أسعارها بزيادة  70في املئة عنها خارج املناطق ،مما يعني أن
أرباحهم تبلغ نحو  40في املئة من التكلفة اإلجمالية ألي بضاعة )15( .وكان من نتيجة تلك العملية ،بتزاوجها
مع الطلب العالي الناجم عن ندرة املوارد؛ وصول أسعار السلع إلى حدود غير مقبولة ،وتتأرجح األسعار
بشكل مستمر ،بحسب قدرة سكان املناطق الشرائية وقوة الطلب عليهاُ .ويظهر الجدول -أدناه -مقارنة بين
أسعار بعض السلع األساسية في دمشق ،وفي شرقي الغوطة املحاصرة ،حين كانت في ذروتها خالل شتاء عام
 2013و.2014

السلعة

السعر في دمشق

السعر
شرقي الغوطة املحاصر

سكر ( 1كغ)

$0.66

$19

أرز ( 1كغ)

$0.67

$21

خبز ( 1.5كغ)

$0.16

$11

عندما تم افتتاح نفق خارج الغوطة الشرقية ،تسيطر عليه املعارضة املسلحة؛ بغية تمرير املساعدات
ً
هبوطا ً
حادا )16( .وكان هذا
اإلنسانية صيف العام  ،2015هبطت أسعار السلع األساسية التي يبيعها التجار
ً
مفضيا إلى مكان مخفي ،في مساحة يسيطر عليها النظام .وبهذا صار
النفق يتجاوز نقاط تفتيش النظام
التجار خارج الحصار ،واملتعاطفون مع الجماعات املعارضة املحاصرة ،قادرين على إرسال األسلحة
والبضائع للمقاتلين املحاصرينً ،
ونظرا ملستويات البطالة والفقر القصوى في املناطق املحاصرة ،لم يكن
املدنيون بقادرين على دفع أثمان هذه السلع ،إال من التحويالت املالية التي يرسلها أقرباؤهم أو معارفهم
خارج املناطق املحاصرة ،أو من املساعدات التي تقدمها املنظمات اإلنسانية .ويوضح الشكل -أدناه -آلية
تبادل النقود واملواد ،بين الفاعلين املختلفين في الغوطة الشرقية؛ حيث يظهر ً
عددا من الفاعلين املختلفين
الذين يستفيدون ً
ماليا من وجود الحصار.

ً
شيوعا:
هناك ثالث طرق رئيسة لدخول البضائع إلى املناطق املحاصرة ،نرتبها من األكثر إلى األقل
األولى :تجار متعاونون مع تجار النظام ،مثل ":أبو أيمن منفوش" .وهؤالء يقدمون للنظام ً
جزءا من
أرباحهم ،مقابل السماح لهم بتصدير السلع إلى املناطق املحاصرة .ويقيمون صالت مع رجال أعمال خارج
منطقة الحصار ،كمصدر للسلع التي ُ
ست َّ
صدر -بعد ذلك -عبر نقاط تفتيش النظام ً .
وغالبا ما تتعاقد
املنظمات غير الحكومية مع هؤالء التجار؛ إليصال املساعدات إلى املناطق املحاصرة ،وينبغي أن يكون
للتجار ً -
أيضا -عالقات مع مسؤولين من الجماعات املسلحة ،داخل املناطق املحاصرة؛ إذ يقتطع املسلحون
من التجار ً
جزءا من األرباح لتسهيل العملية.

الثانية :تجارمتعاونون مع الجماعات املسلحة عبراألنفاق :بعد إنشاء األنفاق التي تصل الغوطة الشرقية
باملناطق التي يسيطر عليها املتمردون ،في القابون وبرزة ،والتي عقدت هدنة مع النظام؛ صار تهريب السلع
إلى املناطق املحاصرة أسهل .ومع أن نقاط تفتيش النظام تراوغ وتتحايل ،فإن الجماعات املسلحة املعارضة
التي تتحكم باألنفاق ،تقتطع ً
جزءا من األرباح التي يجنيها التجار من تصدير السلع إلى املناطق املحاصرة.
الثالثة :قوافل األمم املتحدةُ .ت ّ
التربح؛ فالسلع ال ُت َّ
عد هذه القوافل الطريقة األكثر فعالية في الحد من ّ
صدر
من قبل التجار املوالين للنظام ،ونقاط التفتيش ال تحصل على الرشاوى؛ ومع ذلك ،فإن بعض السلع ،التي
يرى النظام إمكانية استخدامها لصالح الجماعات املسلحة املعارضةُ ،ت َ
ستبعد .قال أحد املحاصرين في حي
الوعر بحمص :إن حفاظات األطفال تستبعد ً
دائما من شحنات املساعدات؛ بذريعة أنها قد تستخدم
كضماد للمقاتلين الجرحى ،واستبعاد املواد األخرى؛ يساعد في التأكد من أن التجار املفضلين يحافظون
على احتكارهم ً
سلعا معينة.

ُوي ّ
عد مجيء مثل هذه القوافل ناد ًرا؛ ففي أيار /مايو  ،2016إذ ّ
خولت الحكومة السورية َ
األمم املتحدة
بإيصال املساعدات إلى  22.7في املئة من املستفيدين ،املخطط لهم بشكل كامل ،وإلى  33.8في املئة منهم
ُ
بشروط ،ولم تتم املوافقة على  41.5في املئة ممن خطط الستفادتهم من املساعدات )17( .ويتحكم التجار -
ً
أيضا -بخروج السلع من املناطق املحاصرة؛ فعلى الرغم من أن السلع تتجه لالستهالك في املناطق املحاصرة،
فإن املزارعين يبيعون -في بعض األحيان -منتجات زراعية للتجار؛ لتصديرها خارج مناطق الحصار ،كما أن
ً
ونظرا لندرة الكهرباء في املناطق املحاصرة ،ال يملك الناس في
املدنيين يبيعون بعض مقتنياتهم للتجار.
الداخل وسائل الستخدام السلع الكهربائية؛ فيشتريها التجار منهم ليبيعوها خارج الحصار ،وعلى التجار
أن يدفعوا رسو ًما للجماعات املسلحة ،عند مرورهم بكل نقطة تفتيش ،لقاء السماح بمرور السلع
املذكورة؛ وعلى هذا ُي ّ
عد تصدير السلع من املناطق املحاصرة طريقة أخرى ّ
لتربح التجار واملعارضين.

املقاتلون من كال الطرفين يجنون املكاسب
أفاد عدد من سكان املناطق املحاصرة أن النظام ،وفصائل املعارضة املسلحة ،يستفيد كالهما من
الحصار .ويتفاوت املدى الذي تذهب إليه الفصائل املسلحة املعارضة في تفجير الوضع؛ من أجل مكاسب
ً
تفاوتا ً
كبيرا ،ومع ذلك يبدي السكان املحاصرون استياء واسع النطاق من قيام الجماعات
مالية أو مادية
املعا ضة بتخزين اإلمدادات ،وتحويل وجهة املساعدات اإلنسانية واالستفادة من التهريبُ .وت ّ
عد
ر
االحتجاجات وأعمال الشغب ،من قبل سكان املناطق املحاصرة ضد املسلحين ،شائعة .غير أن الجماعات
ُ
ليست وحدها التي تتهم بتكديس اإلمدادات املحدودة؛ ففي الغوطة الشرقية قام املدنيون بأعمال شغب
ضد إحدى املستشفيات عام  ،2015بعد اتهامها بتخزين الوقود ،وتبدو جماعات املجتمع املدني غير قادرة
على ضبط سلوك املسلحين في استغالل الحصار ،والنضال من أجل إنهاء عالقاتهم مع التجار.

وإلى جانب التهريب واالتجار بالسلعً ،
غالبا ما يطلب املسلحون من الطرفين مبالغ كبيرة من املال؛ لتمكين
املدنيين من مغادرة املناطق املحاصرة ،وتتم هذه املمارسات ،إما عند مرور املدنيين عبر نقاط التفتيش
واملطار املحاصر (كما حال دير الزور) ،وإما عبر األنفاق التي يسيطر عليها املعارضون املسلحون داخل
املناطق املحاصرة.

يسيطر النظام على مدينة دير الزور الواقعة شرقي سورية ،وهي محاصرة من قبل قوات تنظيم الدولة
اإلسالمية "داعش" ،ومع ذلك تفرض القوات الحكومية ً
كثيرا من القيود على دخول السلع ،وعلى حركة
السكان؛ ما يعني أن السكان املدنيين يخضعون للحصار -في حقيقة األمر -من قبل كل من داعش والنظام،

وقد أفاد مقيمون سابقون في املدينة أنهم دفعوا للنظام بين  150000و 300000ليرة سورية (ما يعادل
 1360 -625دوالر)؛ للهروب من الحصار ،بواسطة طائرة عسكرية؛ ما يشكل مصد ًرا ً
مربحا لدخل النظام.

وكذلك احتج أهالي دوما ،في الغوطة الشرقية ،على تحكم املسلحين باألنفاق في العديد من الحاالت؛ ففي
عام  ،2015طورت الفصائل املسلحة ً
نظاما شبه رسمي الستخدام النفق؛ بغية الخروج من الغوطة
الشرقية ،حيث كان ُيلزم تقديم طلب رسمي ملرور املدني خارج املنطقة املحاصرة ،وقد ّ
عبر أحد أهالي

الغوطة الشرقية عن غضبه من الجماعات املسلحة املعارضة حيث قال" :ليس هناك حصار ،هذه كذبة.
كيف يمكن أن يكون حصا ًرا في الوقت الذي يتمكن فيه قائد (جيش اإلسالم) من مغادرة الغوطة عدة مرات
هذا العام ،والظهور في تركيا وفي العربية السعودية ،أو عندما يغادر  1000من املقاتلين في الغوطة ،في
الشهر الفائت ،بحجة قتال داعش في القلمون؟ [ ]....هناك ترتيبات في املكان؛ إلخراج املميزين من املنطقة،
مع استفادة جهات معينة من ذلك ،بينما تستمر معاناة املدنيين".
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ومع ذلك ،من املهم التوضيح أن هذه املمارسات ال تحدث في جميع املناطق املحاصرة.
وعلى سبيل املثال ،خالل حصار اليرموك عام ُ ،2014منع التهريب بشكل صارم ،ولم يكن هناك سوى قليل
من األدلة على استفادة املسلحين ًّ -
ماليا -من الحصار ،كما أن قوات حزب هللا ،التي تحكمت بنقاط
التفتيش حول مدينة مضايا ،شمال دمشق ،أواخر عام  ،2015فككت شبكات الفساد والتهريب ،التي كانت
القوات الحكومية السورية قد سمحت بها؛ وبهذا تم تشديد الحصار ،وتدهور الوضع اإلنساني بسرعة؛
ً
شخصا ،على األقل ،القوا حتفهم؛ بسبب
وكنتيجة لذلك ،أفادت منظمة أطباء بال حدود أن ستة عشر
سوء التغذية في شتاء .2016-2015
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املساعدات اإلغاثية واقتصاد الحرب
ّ
يبين الوضع في مضايا اآلثار املدمرة ملا يحدث عندما ال تصل املساعدات اإلنسانية إلى السكان املحاصرين؛
ً
فقد كانت املساعدات تلعب دو ًرا فعاال في منع سقوط مزيد من الضحايا بين السكان املحاصرين ،ولكن مع
ّ
اإلجراءات الخانقة التي فرضها املسلحون؛ ملنع دخول املساعدات ،لم يكن من املمكن أال تتداخل
املساعدات مع اقتصاد الحرب.

وحتى بعد التحسن الذي طرأ على إمكانية دخول املناطق املحاصرة ،والذي جاء كجزء من املفاوضات
األخيرة حول وقف األعمال القتالية ،لم تتمكن األمم املتحدة من إيصال املساعدات الغذائية ،إال إلى أقل
من ربع السكان املحاصرين في سورية ،وذلك خالل شهر آذار /مارس املاض ي.
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ً
ونظرا للمخاطر التشغيلية من وقوع البيانات في أيدي األطراف املنخرطة في النزاع ،والتي ترغب في التحكم
ّ
بإيصال املساعدات إلى املناطق املحاصرة ،كان من املتعذر جمع بيانات عن املساعدات املقدمة من خالل
اآلليات غير الرسمية ،مثل املنظمات املحلية ،واملنظمات غير الحكومية العاملة في السر.

والجانب األخالقي لتقديم املساعدات ،التي تتداخل مع اقتصاد الحرب ،وتعود بالفائدة على بعض الجهات
املسلحة ،شديد التعقيد .فعن طريق تخزين البضائع في األسواق املحلية ،يمكن للمساعدات أن تبعث من
سات املحظورة التي كانت سائدة في السابق ،مثل النهب والسلب.
جديد املمار ِ

وكما يمكن مشاهدته في الصورة رقم  ،1يقوم كثير من املنظمات غير الحكومية بإيصال املساعدات إلى
املناطق املحاصرة ،عن طريق إنشاء عالقات مع التجار املتحالفين مع جماعات مسلحة مختلفة ،إما لتمرير
البضائع عبر نقاط التفتيش ،وإما لتهريبها عبر األنفاق .وقد افترض أحد موردي املساعدات اإلنسانية ،أن
أولئك هم الذين يحققون األرباح الفاحشة من الصراع.
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ما الذي يمكن عمله؟
وبعد ترسيخ املمارسات غير الشرعية ،التي أدت إلى إنشاء اقتصاد للحرب في املناطق املحاصرة؛ صار أولئك
املتربحون أقوى ،وقبضتهم أشد ،وصار من الضروري تغيير املمارسات الخاصة بإيصال املساعدات.

ً
ّ
التوسع في اإلسقاط الجوي على املناطق املحاصرة ،والذي يأخذه املجتمع الدولي ً -
مؤخرا-
يمكن -مثال-
ّ
بجدية أكبر .فإسقاط املساعدات ،عن طريق الجو ،يمكن أن يتجاوز ً
كثيرا من مراحل اقتصاد الحرب،
املشار إليها أعاله ،ويمكن أن يساعد في هبوط أسعار السوق في املناطق املحاصرة ،ومع ذلك حذر ستافان
دي مستورا ،مبعوث األمم املتحدة الخاص إلى سورية ،من أن اإلسقاط الجوي هو "املالذ األخير"ً ،
نظرا ألنه
ً
()22
وتعقيدا وخطورة" ،إليصال املساعدات إلى املناطق املحاصرة.
الطريقة "األكثر تكلفة،

حتى اآلن لم تحاول األمم املتحدة إسقاط املساعدات من الجو ،إال في مدينة دير الزور ،وكانت املحاولة
غذائياً ،
األولى ،في شباط /فبراير  ،2016محفوفة باملصاعب .فمن بين ً 21
ً
ملقى من الجو من قبل
طردا

برنامج الغذاء العالمي ،سقطت سبعة طرود في آراض غير مأهولة بالسكان ،وتلفت أربعة أخرى ،ولم ُيعرف
مصير الطرود العشرة الباقية.

ً ّ
نجاحا ،إال أن أهالي دير الزور يشكون من أنهم ال يرون إال القليل من
ومع أن املحاوالت األخيرة كانت أكثر
املساعدات بواسطة اإلسقاط الجوي؛ إذ ً
كثيرا ما يحجز جنود النظام الطرود ،ثم يوزعونها بين عائالتهم
ومؤيديهم ،قبل أن يبيعوا الباقي بأسعار باهظة في سوق املدينة.

()23

وعلى هذا ،ال ُت ّ
عد املساعدات التي يتم إسقاطها من الجو ،في مأمن من التحويل عن أغراضها ،والتربح منها،
كما هو الحال مع غيرها من أساليب إيصال املساعدات إلى املناطق املحاصرة .ولكي تكون عمليات اإلسقاط
ناجحة ،البد من التنسيق الدقيق بين األمم املتحدة والجماعات املدنية داخل املناطق املحاصرة ،بغية
التأكد من عدم احتجاز املساعدات من قبل الجماعات املسلحة.
واملساعدات التي يتم تسليمها ،ينبغي أن تكون ً -
َّ
مصممة بطريقة ،تعزز االستدامة واالعتماد على
أيضا-
الذات في املناطق املحاصرة؛ فإذا تم اعتماد اإلسقاط الجوي على نطاق أوسع ،فيستدعي من موردي
املساعدات اإلنسانية أن يغتنموا الفرصة؛ إلسقاط تلك األنواع من املساعدات التي ُت َ
ستبعد ً -
غالبا -من
ُ
القوافل البرية؛ فاألدوية واملعدات الطبية ،يجب أن تستكمل بالبذور واألدوات الزراعية ،املعتمدة على
املستوى املحلي إلنتاج الغذاء ،كما أن األشكال الرخيصة لتوليد الطاقة املتجددة ،يمكن أن تساعد في
تقويض احتكار بعض التجار لعمليات تزويد الوقود.

في أيار /مايو  ،2016وافقت املجموعة الدولية لدعم سورية ،بما فيها روسيا ،على أنه في حال منع األمم
املتحدة من الوصول إلى أي من املناطق املحاصرة في سورية ،بحلول األول من حزيران /يونيو؛ فعلى برنامج

الغذاء العالمي أن يعتمد خطة لبناء جسر جوي إلسقاط املساعدات اإلنسانية ،).24( .وعلى الرغم من ّأن
جميع أعضاء املجموعة الدولية املذكورة تعهدوا بدعم مثل هذه الخطوة ،و ُي ّ
عد ً
ً
جوهريا؛ فقد ّ
مر
تطورا
املوعد املحدد ،دون أن ُي َّ
طبق القرار (حتى تاريخ كتابة هذا التقرير) .وسيكون تطبيق الخطة في ريف دمشق
في غاية الصعوبة ،على الرغم من دعم روسيا لها.

على الواليات املتحدة ،في مفاوضاتها مع روسيا إلعادة إطالق عملية السالم السورية ،وكذلك في مناقشاتها
املباشرة مع اإليرانيين ،أن تضغط من أجل وصول املساعدات اإلنسانية إلى املناطق املحاصرة ،كشرط
الستئناف املحادثات؛ فالحصول على الدعم الروس ي واإليراني ملزيد من املساعدات اإلنسانية للمناطق
املحاصرة ،أمر جوهري؛ لضمان تعاون الحكومة السورية .وباملقابل ،يمكن للواليات املتحدة أن تمارس
الضغط على املجموعات املتمردة ،عبر داعميها في تركيا واململكة العربية السعودية وقطر؛ للسماح بوصول
املساعدات اإلنسانية ،بينما يتم التنسيق مع روسيا واألمم املتحدة؛ لتحسين إيصال املساعدات إلى املناطق
املحاصرة من قبل "داعش" .وسيخدم ذلك ً -
أيضا -إجراءات بناء الثقة ملحادثات السالم ،ويثني جميع
الفاعلين عن فرض الحصار ،كعمل من أعمال الحرب.

لقد ّبين هذا الصراع أن ضحايا الحصار -في أغلب األحيان -ليسوا من القوات املسلحة املستهدفة ،بل هم
املدنيون العاديون املحاصرون في املكان الخطأ ،كما يتضح من االقتباس التالي ألحد سكان دوما املحاصرة:
"أود أن أبلغ العالم أنني لم ألعب أي دور في النزاع ،وأنا لست مع أي مجموعة مسلحة أو فصيل أو فرقة،
وليس لدي عمل ،وال طعام ألطفالي ،وال وسائل للخالص من هذا الجحيم .كل يوم نرى البراميل املتفجرة،
ونتوقع املوت .نحن في حالة انتظار دائم للموت .ليرحم هللا أرواحنا ،دعونا نموت فحسب".
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