
 

 وس1ل الغاب ر,ف حماة الشما"!

 وانذار بأزمة غذائية :املضياع موسم 

 ٢٠١٩آب ١٩

 

ــا#"  ــاه الشــــما#" وســــ6ل الغــــاب، حيــــث ي,تظــــر األ&ــ Oعــــد املوســــم الزراJــــ" &ــــو مصــــدر الــــدخل األساDــــBC لســــاكن ر=ــــف حمــ

حصـــاد املوســـم cـــ" شـــ6ر حز=ـــران، بـــالرغم مـــن االمطـــار الـــوافرة ال[ـــB \شـــرت بمحصـــول جيـــد، إال أن حصـــاد اQRصـــول 

 وحلفائھ. السوري ت النظامقوا شنopاالشما#" عmn معظم مناطق ر=ف حماه  حملة عسكر=ة شرسةتزامن مع 

ــQ} Bقـــــت باQRاصـــــيل الزراعيـــــةالتقر=ـــــر  &ـــــذا Oســـــلط ــا#" املـــــدني�ن  ،الضـــــوء عnـــــm األضـــــرار ال[ـــ \عـــــد وا{Qالـــــة املاديـــــة لأل&ـــ

 ر=ف حماه الشما#".س6ل الغاب و  عmn مناطقفاؤه حلو ا{Qملة العسكر=ة الشرسة للنظام السوري 

 

  :س1ل الغاب -1

  خصــــبســــ6ل 
ً
ــا   و�Qشــــبوالزاو=ــــة  وجبــــاليقــــع بــــ�ن جبــــال الالذقيــــة غر�ــ

ً
بــــ�ن مدينــــة جســــر الشــــغور  ومــــاشــــرقا

 
ً
 س�Qب  وتلشماال

ً
االجماليــة تبلــغ  ومســاحتھكــم  ٨٠كــم بطــول حــوا#"  ١٦ا#ــm  ١٢عرضھ ب�ن  و=��واح، جنو�ا

  .للزراعة&كتار  ٨٧٥٠٠مخصص م�oا  ألف &كتار ٢٤٠

ــــة  ــــاحات املزروعــ ــــغ املســ ــــزءتبلــ ــ" ا{�ــ ــ ــــة cــ ــا املعارضــ ــ ــــيطر عل�oــ ــــذي �ســ ــــوا#"  الــ ــــة  ألــــــف ١٥٠حــ ــــل ال �مــ ــــم قبــ دونــ

 Bــباالعســـــكر=ة ال[ـــــ الواقـــــع تحـــــت ســـــيطرة غلـــــب حاجيـــــات الشـــــمال أ̈انـــــت �غطـــــي . و 29/4/2019بتـــــار=خ دأت تـــ

 ،&ــذا العــام طــن ألــف ٥٠حيــث تقــدر مدير=ــة زراعــة حمــاه ا{Qــرة انتــاج القمــح ل6ــذا العــام بحــوا#"  املعارضــة.

ــ ــ ــــزرع اQRاصــ ــــت تــ ̈انــ ــا  ــ ــــن كمــ ــــل القطــ ــــناعية مثــ ــــمندريل الصــ ــــكري  والشــ ــــمس  ودوارالســ ــــذرةالشــ ــــفراء  والــ الصــ

 .والشتو=ةباإلضافة ا#m ا{¯ضار الصيفية 

 م�oـــا، دونـــم ألـــف ٧٠النظـــام الســـوري ومل±شـــياتھ عnـــm مـــا يقـــارب مـــن  \عـــد ا{Qملـــة العســـكر=ة األخ�ـــ�ة ســـيطر

ــا ا{�ـــــزء املتبقـــــي مـــــن الســـــ6ل ــا أدى ا#ـــــm  وا{�ـــــوي �عـــــرض ل³افـــــة انـــــواع القصـــــف ال²ـــــ�ي  ب±نمـــ cـــــ"  ةكب�ـــــ�  أضـــــرارمـــ

 دونم. ألف ٢٠املساحات املتضررة بحوا#"  وتقدرQRصوالت و·ش³ل خاص القمح، ا

إ#ــm جانــب اQRاصــيل الزراعيــة، تم�ºالســ6ل ب³ونــھ منطقــة تر�يــة لل¹ــ�وة ا{Qيوانيــة وتر�يــة األســماك، إذ تقــدر 

، رأس) ١٧٨٣٥٠( غنــاماأل  اJKيوانية :التا"!: ، الثورةدائرة الPQوة اJKيوانية بمدير,ة زراعة حماه اJKرة

̈انـــت موزعـــة عnـــm  ، أمـــا تر�يـــة األســـماكرأس) ٤٤٣٥(أبقـــار حلـــوب ، رأس) ١٢١٣٠(اعز املـــ  Bدونـــم ٦٥٠٠وال[ـــ 

ــــد ــــدونم الواحــ ــــتج الــ ــــماك)  2.5 (و=,ــ ــــن األســ ــــن مــ ــــ" طــ ــا cــ ــ ــــاطق (أغلoÁــ ــــو=ز منــ ــــراا{Qــ ــــاب وا{Qمــ ــــة  و�ــ ــــةالطاقــ  وقلعــ

 .بال³امل تحت سيطرة ميل±شيا األسد \عد ال �وم األخ�� تأصبح، )املضيق

̈ـــل آمـــال6م حيـــث انـــھ cـــ" ف�ـــ�ة جÂـــB اQRصـــول ف ̈ـــل مـــزارع6م و�ـــاتو بـــدون عمـــل وخســـروا  قـــد مزارJـــ" األســـماك 

 با{Qصول عmn منتوج ما زرعوه 



 

 ر,ف حماة الشما"!: -2

 كفرنبودة وقرى جبل �Qشبو: •

و�شمل \ش³ل رئ±س كفرنبودة وقرى ا{�ابر=ــة، تــل &ــواش، ا{Qم�ــ�ات، ا{Qردانــة، ÅــQاب، ق��اطــة، 

/ ألــــف دونــــم، حيــــث 72إ#ــــm  70الزراعيــــة cــــ" &ــــذه املنطقــــة حــــوا#" /تبلــــغ مســــاحة األراÇــــBC القروطيــــة 

مــا أ، دونــم ألــف 40 - 38ســاحات الزراعيــة املزروعــة بــالقمح والشــع�� \شــ³ل تقر=ÉــB حــوا#" �عــادل امل

 دونـــمآالف  10حـــوا#"  cـــ" حـــ�ن يوجـــد، دونـــم ألـــف 15 – 14البطاطـــا فتبلـــغ حـــوا#" األراÇـــBC املزروعـــة ب

ــــة ب ــ ــــوممزروعــ ــ ــــل والثــ ــ ــــبة ل، و�االبصــ ــ ــــون ل,ســ ــ ــــ�ن والياÏســ ــ ــــون وال�²ســ ــ ـــا{Qمص والكمــ ــ ̈ـــ ــــات  ــ ــاÐ" الزراعــ ــ ــ  بــ

 .دونم 6000 - 5500فتبلغ حوا#"  وا{¯ضروات

ــا  القــــرى جميــــع كفرنبــــودة و  صــــبحت غ�ــــ� صــــا{Qة أ وقــــد %90تز=ــــد عــــن تضــــررت ب,ســــبة القر=بــــة م�oــ

ــــاكن  ــــدم�� املســـ ــــÓب تـــ ــــكن \ســـ ــــث أن للســـ ــــاحيـــ ــــن  مـــ ــــد عـــ ــا  %70يز=ـــ ــ ــــدمرة م�oـــ ــــت مـــ ــــف باتـــ ــــÓب القصـــ \ســـ

جــ±ش ســيطر إضافة الحتالل \عض6ا مــن قبــل قــوات النظــام خــالل ال �مــة األخ�ــ�ة، حيــث ، الشديد

 )ا{�ابر�ة وتل &واش وا{Qم��ات وا{Qردانة( "وÕأخرى قرى  4كفرنبودة و عmn النظام السوري

 

 

 

 

 

 مورك والقرى اQRيطة oÖا: ،اللطامنة ،كفرز=تا •

ـــاة  ̈ـــ ــــ�ن والز ــــياد ولطمــ ــــات والصــ ــــ¯ر وا{�±ســ ــــات وال×ــ ــــ" ا{Qماميــ ــــدة وÕــ ــــرًى عديــ ــــدن قــ ــــك املــ ــــع لتلــ وتÙبــ

حســــب  دونــــمألــــف  150 – 148 تبلــــغ مســــاحة األراÇــــBC الزراعيــــة cــــ" &ــــذه املنطقــــة حــــوا#"، واألر·عــــ�ن

 تقديرات ا�Rالس اQRلية c" تلك املنطقة

ــ"  ــB والز=تـــــون مـــــورك و وتوجـــــد cـــ ــا مســـــاحات واســـــعة مـــــن األراÇـــــBC املغروســـــة بالفســـــتق ا{QلÉـــ ، كفرز=تـــ

ألــف دونــم،  40تبلغ مساحة كروم الفستق ا{Qلc BÉ" &ذه املنطقــة حــوا#" ومحاصيل زراعية أخرى. 

مقدمــة الزراعــات مــن حيــث املســاحات املزروعــة و=أ�ي القمح والشع�� والكمــون وا{Qبــة الســوداء cــ" 

ألـــف  30ألـــف دونـــم، والبطاطـــا و�ـــاÐ" الزراعـــات بمســـاحات تقدير=ـــة تبلـــغ حـــوا#"  50 – 46بواقـــع بـــ�ن 

 دونم.

أكد بأن Ïسبة الدمار c" تلك املزارع ال[B �ش³ل ا{�زء األك�² من جبل  رئ±س ا�Rلس اnQR" ملزارع ق��اطة

 "Õ شبوQ�100 %  "#عادل حوا� (
ً
 و�را

ً
 % 90وأن Ïسبة اQRاصيل ال[B �عرضت ل�Qرق بن��ان النظام (جوا

وأن أر·ع قرى من القرى التا\عة �Rلسھ اnQR" خضعت لالحتالل من قبل نظام األسد أثناء عملية التقدم 

 ألخ��ةا

بأن ن��ان املدفعية إضافة لن��ان الط��ان ا{Qر·ي الروBCD والسوري c" س6ل الغاب يقول "أبو فراس مزارع 

الopمت معظم األراBCÇ الزراعية c" قر=تھ و�أن ما تبقى من محاصيل لم يطال6ا ا{Qرق لم يتمكن أQÞاoÖا من 

 " الوصول إل�oا {�ن�oا ف³انت عرضة لل�oب والتعف±ش من قبل شÓيحة النظام



 

و=ذكر أن مساحات واسعة من كــروم الز=تــون والفســتق ا{QلÉــB �عرضــت ل�Qــرق أو التكســ�� \ســÓب 

ــا واللطامنـــــ ــام القـــــذائف املتواصـــــلة، ســـــيما أن كفرز=تـــ  بن�ـــــ�ان النظـــ
ً
ــopدافا ــا املـــــدي,تان االك¹ـــــ� اســـ ة &مـــ

، كذلك فقد �عرضت معظم اQRاصيل و�خاصة ا{Qبوب ل�Qــرق 
ً
 أو برا

ً
̈ان ذلك جوا األسدي سواًء 

 .من قبل ن��ان النظام

 

 

 

 

 

األ&ـــا#" ال Oســـتطيعون الـــدخول ا#ـــm اراضـــ6م الزراعيـــة وجÂـــB مـــا تبقـــى مـــن  أنن Õـــ" املعانـــاة األشـــد األ و 

األرض  عnــmمحصول6م حيث ان طائرات االستطالع الت³ــاد تفــارق األجــواء \عمليــات رصــد الي تحــرك 

بــدون التفر=ــق بــ�ن املــدني�ن او العســكر=�ن &ــذا وان موســم الفســتق ا{QلÉــB عnــm األبــواب وان األ&ــا#" 

  سم الن ما يات�oم من بيع الفستق ا{QلO BÉساعد&م c" تلبية احتياجاoàمOستÓشرون oÖذا املو 

"c مل و�حسب عضو مكتب اإلحصاء "nQRلس ا�Rبــوب 5000دينة كفرز=تا فان اQ}آالف دونم من ا

تـــم حرق6ـــا نÙيجـــة القصـــف ا{Qاصـــل وقـــد صـــرح بـــان &نـــاك اضـــرار بالغـــة نالـــت مـــن أ�ـــ�ار الفســـتق 

ــ ــ ــــن احصــ ــــون وال يمكــ ــــB والز=تــ ــــة القصــــــف ا{QلÉــ ــاء نÙيجــ ــ ــــام باالحصــ ــــتحالة القيــ ــــÓب اســ ــا \ســ ــ اؤ&ا حاليــ

 املتوتر عmn األراBCÇ الزراعية

 التوصيات: -

دعوة مجلس األمن واألمــم املتحــدة وال6يئــات الدوليــة للتــدخل الفــوري لوقــف &ــذا االعتــداء الســافر  -1

 والــذي Oعت²ــ� جر=مــة 
ً
، وت ��� أ&ل6ا قسرا

ً
حــرب بحســب والذي oãدف إ#m إضعاف املنطقة اقتصاديا

 القانون الدو#".

لألراÇـــBC  ا{Qاصـــلاملنظمـــات الدوليـــة وا{�6ـــات املعنيـــة لتعـــو=ض املتضـــرر=ن جـــراء االســـopداف  حـــث -2

 الزراعية واQRاصيل

̈افــة أشــ³ال اإلضــرار االقتصــادي املمــن å الــذي  -3 oæيب بمجلس األمن وا{�6ات املعنية العمل لوقــف 

 Bــ ــ ــــام الســـــوري عـــــن املنـــــاطق ال[ـ ــايÙبعـــــھ النظـــــام، والضـــــغط لعـــــودة النظـ ــ خـــــالل ا{Qملـــــة  ســـــيطر عل6يـ

 األخ��ة.

؛  -4
ً
وخاصــــة  ا{¯اصــــة \ســــور=ة، الدوليــــة اتا#ــــm ا{Qاجــــة املاســــة ا#ــــm تطبيــــق القــــرار  ناÏعيــــد تاكيــــدوأخ�ــــ�ا

 .يoæاء معاناة الشعب السور إ كبداية عmn طر=ق  ٢٢٥٤القرار 

 

 

̈القرب من وجود أفاد أبو نواف و&و مزارع من املنطقة: " ل±ست جميع تلك األراBCÇ مسÙثمرة ألسباب عدة: 

ظام أو حواجزه، أو لºèوح أQÞاب تلك األراBCÇ وعزوف6م عن الزراعة \سÓب ا{¯وف من حرق ج±ش الن

محاصيل6م c" موسم حصاد&ا أو لعدم وجود قدرة اقتصادية لدoãم تمك�oم من زراعopا سيما مع ارتفاع 

  .ت³اليف الزراعة \ش³ل كب��


