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الجمعة 3 تشرين الثاني 2017

خوٌف، واستغاثة إلنقاذ قرابة 
750 مدنياً محاصرين في دير الزور

على قوات سوريا الدميقراطية السَّماح 
الفوري للمحاصرين بالـنُّـزوح إىل مناطق 

سيطرهتا

بيــــان
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منــذ منتصــف آب 2017 حــى اليــوم متكَّنــت قــوات النظــام الســوري وامليليشــيات املواليــة هلــا مــن الســيطرة علــى معظــم قــرى 
ريــف ديــر الــزور الغــريب والشــرقي الواقعــة غــرب هنــر الفــرات وإهنــاء احلصــار املفــروض علــى أحيــاء اجلــورة والقصــور اخلاضعــة 
حلصــار تنظيــم داعــش منــذ آذار 2015، ويف طريقهــا لتحقيــق ذلــك مل تكــرث مببــادئ القانــون الــدويل اإلنســاين. وثَّقنــا 
ــداً للعديــد مــن  ارتــكاب مئــات االنتهــاكات بشــكل متكــرر ويومــي، وتنفيــذاً ال ُمباليــاً هلجمــاٍت عشــوائية، واســتهدافاً ُمتعمَّ
املراكــز احليويــة املدنيــة؛ وقــد تســبب ذلــك يف مقتــل مــا اليقــل عــن 687 مدنيــاً، بينهــم 189 طفــاً، و123 ســيدة، وفــراَر 
قرابــة 252 ألــف نســمة مــن قــرى الريــف الشــرقي والغــريب ومــن أحيــاء مدينــة ديــر الــزور،  نــزح معظمهــم إىل القــرى الواقعــة شــرق 

هنــر الفــرات، وقــد أصدرنــا تقريــراً موجــزاً عــن األوضــاع اإلنســانية الــي يُعــاين منهــا النازحــون.

يف 13/ تشــرين األول/ 2017 ســيطرت قــوات النظــام الســوري علــى بلــدة الصاحليــة -الــي تُعــدُّ املدخــل الشــمايل ملدينــة ديــر 
الــزور، واملنفــَذ الوحيــد الــذي كان يســُلُكه املدنيــون للهــروب مــن العمليــات العســكرية باجتــاه مناطــق ريــف ديــر الــزور- وحاصــرت 
مــا تبقــى مــن مدنيــن، الذيــن نُقــدِّر عدَدهــم بقرابــة 750 مدنيــاً يف 9 أحيــاء ُيســيطر عليهــا تنظيــم داعــش: هــي العمــال 

والصناعــة، والرصافــة، واملطــار القــدمي، وحــي كنامــات، واحلويقــة، والعرضــي، والشــيخ ياســن، واحلميديــة.  

مل تكتــِف قــوات النظــام الســوري بتشــديد احلصــار علــى املدنيــن ومنعهــم مــن النــزوح بــل اســتمرت يف شــنِّ هجماهتــا اجلويــة 
املكثَّفــة، الــي أودت حبيــاة العشــرات، فقــد ســجلنا منــذ 13/ تشــرين األول/ 2017 حــى حلظــة إعــداد هــذا التقريــر مقتــل مــا 

اليقــل عــن 22 مدنيــاً  بينهــم 5 طفــًا علــى يــد احللــف الســوري الروســي.

يف 2/ تشــرين الثــاين اجلــاري اســتطاعت قــوات النظــام الســوري الســيطرة علــى 90 % مــن أحيــاء مدينــة ديــر الــزور وبقــي تنظيــم 
داعــش مســيطراً علــى حيَّــي احلويقــة والرشــدية ومنطقــة حوجيــة قاطــع الــي حوصــر فيهــا املدنيــون ومل يبــَق أمامهــم ســوى النــزوح 
باجتاه قرية احلســينية الواقعة حتت ســيطرة قوات ســوريا الدميقراطية، وقد ســجلنا يف يومي 1 و2 تشــرين الثاين عمليات إطاق 
رصــاص نفَّذهتــا قــوات ســوريا الدميقراطيــة علــى منطقــة حوجيــة قاطــع؛ مــا أعــاق حركــة نــزوح وفــرار املدنيــن وأثــار خماوفهــم مــن 

اســتهداف قوارهبــم يف حــال قــرروا النــزوح إىل القريــة.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

http://sn4hr.org/arabic/?p=9009
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تُبــدي الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ختوُّفهــا علــى مصــر مــا اليقــل عــن 750 مدنيــاً حماصريــن يف بقعــة ال تتجــاوز مســاحتها 
1.5 كــم2 يف حــال اقتحــام قــوات النظــام الســوري املنطقــة فــإنَّ ذلــك ســيعقبه انتهــاكات واســعة وعمليــات انتقــام عشــوائية، 
وهــذا هنــُج النظــام الســوري كمــا حصــل يف عــام 2012 عندمــا اقتحــَم املناطــق الــي خرجــت عــن ســيطرته، وانتقــم مــن أهلهــا 

بأبشــع األســاليب الوحشــية.
علــى اجملتمــع الــدويل التحــرك العاجــل اســتجابة لنــداءات االســتغاثة لــردع تكــرار مــا حصــل مــن جمــازر يف عــام 2012، فهــو 

يتحمــل املســؤولية القانونيــة، واألخاقيــة، عمــا وقــع، وعمــا ســيتكرر فعلــه يف حــال عــدم االســتجابة الفوريــة.
ــاعية لعقــد مؤمتــرات سياســية حلــلِّ األزمــة الســورية، أن تضمــن علــى األقــل توقــف حليفهــا النظــام الســوري، عــن  علــى روســيا السَّ

قتــل املواطنــن الســورين.
علــى قــوات ســوريا الدميقراطيــة التَّوقــف عــن اســتهداف املدنيــن، وتســهيل حركــة مرورهــم مــن حوجيــة قاطــع باجتــاه قريــة احلســينية، 

الواقعــة حتــت ســيطرهتا.
علــى قــوات احللــف الســوري الروســي التَّوقــف الفــوري عــن تنفيــذ اهلجمــات العشــوائية، وعــدم اختــاذ وجــود تنظيــم داعــش مــرراً 

لقصــف األحيــاء الســكنية، واملراكــز احليويــة املدنيَّــة.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Z2V4MnFQcHhrNGs/view
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