الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ،أتسست يف هناية حزيران٢٠١١ /
وهي منظمة مستقلة ،حمايدة ،غري حكومية ،غري رحبية ،معتمدة من
قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

السبت  11نيسان 2015

نداء استغاثة لربع مليون سوري حماصر يف أحياء دير الزور
أحياء اجلورة والقصور بني فكي كماشة

تعترب حمافظة دير الزور من أبرز احملافظات السورية اليت شاركت يف االحتجاجات الشعبية ضد السلطات احلاكمة ،وتقدر
إحصائيات املشاركني يف أحد أايم اجلمعة بقرابة الـ  400ألف شخصاً ،وبعد أن خرجت أجزاء واسعة منها عن سيطرة القوات
احلكومية يف هناية عام  2013شن الطريان احلكومي عليها غارات شبه يومية تسببت يف دمار ربع أبنيتها تقريباً ،ويف النصف
الثاين من عام  2014شن تنظيم داعش هجمات متواصلة على املعارضة املسلحة ،وقتل تنظيم داعش  1152من املعارضة
املسلحة ،وتعترب حمافظة دير الزور ابلتايل أكثر حمافظة سورية قتل تنظيم داعش من أبنائها املسلحني.
تبدو اخليارات حمدودة حالياً أمام املدنيني من أبناء احملافظة ،ما بني العيش يف ظل استبداد وقمع والتعرض لنهب واعتقاالت
وتعذيب من قبل السلطات احلكومية ،وأيضاً ختضع للحصار من قبل تنظيم داعش ،أو املعيشة يف مناطق يسيطر عليها
تنظيم داعش ويفرض عليها قوانني متشددة كما ميارس عمليات الرتهيب واالحتجاز ،وأيضا ختضع للقصف اليومي من
قِبَل الطريان احلكومي.
يف منتصف شهر كانون الثاين 2015 /فرض تنظيم داعش سياسة احلصار على حيي اجلورة والقصور يف مدينة دير الزور،
هبدف تضييق اخلناق على هذين احليني اخلاضعني لسيطرة القوات احلكومية.
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مع بداية شهر شباط 2015 /شدد تنظيم داعش قبضة احلصار وأغلق مجيع الطرق واملعابر؛ ما تسبب يف زايدة معاانة قرابة
 277ألف نسمة يقطنون يف تلك األحياء ،معظمهم انزحون من أحياء ومناطق يف دير الزور تقع حتت سيطرة تنظيم داعش.
يف بداية شهر آذار بدأت األوضاع املعيشية تسوء بشكل كبري بعد نفاذ املؤن واملواد الغذائية ،خاصة بعد قيام القوات احلكومية
بقطع الطريق الدويل بني دمشق ودير الزور ،وهو الطريق الوحيد الذي مي ّد املدينة ابملواد الغذائية والطبية ومواد البناء ،كما
قامت القوات احلكومية مبنع العائالت من اخلروج إىل مناطق سيطرة التنظيم ،األمر الذي أدى إىل تفاقم األوضاع بشكل أكرب.
القوات احلكومية واملوالون هلا ال يتأثرون هبذا احلصار ،حيث يتم نقل املواد الغذائية وخمتلف االحتياجات هلم عرب طائرات
 Ilyushinاليت حتط يف مطار دير الزور العسكري.
منذ يوم األربعاء  /25آذار 2015 /حىت حلظة إعداد هذا التقرير بدأت خدمة التيار الكهرابئي ابالنقطاع لفرتات طويلة
عن حيي اجلورة والقصور ،وابلتايل انقطاع مياه الشرب ،ذلك إثر توقف حمطات املياه عن العمل ،ومما زاد من صعوبة الوضع
القائم قلة احملروقات الالزمة لتشغيل احملطات وارتفاع سعرها ،فقد وصل سعر لرت البنزين إىل  4دوالرات ،وسعر لرت البنزين
املكرر من قبل تنظيم داعش إىل  2دوالر ،وسعر لرت الكاز قرابة  3دوالرات ،سعر لرت البنزين قرابة  2.5دوالر ،أما الغاز فهو
مفقود بشكل كامل.
منع تنظيم داعش منظمة اهلالل األمحر السوري من الدخول إىل األحياء احملاصرة وتقدمي املساعدات ،ومن أبرز اآلاثر السلبية
لذلك أنه تسبب يف نفاذ مادة الكلور السائل املستخدمة يف تعقيم مياه الشرب ،وهذا أجرب العاملني يف حمطات املياه على
استخدام هيبوكلوريت الصوديوم أو مسحوق الكلور البودرة كبديل لتعقيم مياه الشرب.
يوم الثالاثء  /31آذار 2015 /مسحت القوات احلكومية خبروج املرضى فقط من حيي اجلورة والقصور بشرط إثبات احلالة
الصحية ،مسحت للمريض ابصطحاب شخص واحد مرافق له.
على املرضى الذين خرجوا أن جيتازوا مسافة  3كم مشياً على األقدام عرب طرق زراعية وعرة ،خوفاً من أن يُقتلوا برصاص
القناصني التابعني لتنظيم داعش.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع عدد من األهايل الذين حتدثوا عن أوضاع معيشية كارثية ،وجماعة جدية هتدد
السكان يف األحياء احملاصرة ،إضافة إىل بدء انتشار شبح األوبئة واألمراض.
إن قلة املياه وانعدام القدرة على تعقيمها سيسبب حتماً انتشاراً أوسع ألمراض التهاب الكبد واحلمة التيفية والكولريا ،إضافة
إىل األمراض اجللدية كالقمل واجلرب.
يقول حممد اخلليف الباحث يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف مدينة دير الزور:
“إن الوضع اإلنساين مزٍر للغاية واملدنيون العالقون يف أحياء اجلورة والقصور ينتظرون املوت جوعا ومرضاً ،القوات
احلكومية تستخدم املدنيني دروعاً بشرية خوفاً من اقتحام تنظيم داعش ،وابعتقادان أهنا وهلذا السبب حتديداً متنعهم
من اخلروج من احلصار.
ابت الناس يدفعون حياهتم مثناً للقمة العيش .بتاريخ الثالاثء  /17آذار 2015 /قُتل شخص برصاص قناص اتبع لتنظيم
داعش عندما حاول الدخول حليي اجلورة والقصور سباحة عرب هنر الفرات ،وبتاريخ اجلمعة  /3نيسان 2015 /قضى
شخص آخر غرقاً يف هنر الفرات عندما حاول اخلروج من احلصار إلحضار بعض املواد الغذائية ،وقد تعدى احلصار إىل
األدوية واملواد الطبية وخاصة أدوية السكري وارتفاع الضغط فقد ابتت شبه معدومة”.
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رمي هي طالبة جامعية من مدينة دير الزور تواصلت معها الشبكة السورية حلقوق االنسان وحتدثت عن قلة املواد الغذائية
وارتفاع أسعار املتوفر منها:
يبق لدينا يف املنزل إال القليل من الربغل والسكر ،ونفذت ابقي املواد الغذائية ،حىت احملال والبقاليات ابتت فارغة
“مل َ
بعد مرور أكثر من شهر على احلصار اخلانق ،وإن توفّر قليل من الغذاء يكون أبسعار خيالية ال نستطيع حتمل عبء
دفع مثنها”.
تسبب احلصار ابرتفاع أسعار املواد الغذائية الضرورية ،فقد وصل سعر كيلو األرز إىل  3دوالرات ،ولرت الزيت إىل ما يقارب
 4دوالرات ،بينما وصل سعر اخلبز إىل نصف دوالر للربطة الواحدة ،أما حليب األطفال فيكاد يكون معدوماً.
السيد أبو أمحد ابئع خضار يف حي اجلورة حتدث إىل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“توقفت عن العمل لعدم وجود خضار يف األسواق ،عدا بعض اخلضار املزروعة يف بلدة “البغيلية” الواقعة ضمن
سيطرة نظام األسد ،وهي أبسعار مرتفعة جداً ،فيما مضى كنا نؤمن احتياجات هذه املناطق من اخلضار من ريف
دير الزور وريف الرقة ،و كانت األمور تسري بسالم وفصائل اجليش احلر ال تتعرض لنا ،وكان كافياً تقدمي بعض الرشى
البسيطة حلواجز نظام األسد لتمرير بضائعنا دون منغصات وعقبات ،أما حالياً فحواجز تنظيم داعش متنع حىت مرور
األشخاص من وإىل مدينة دير الزور”.
على اجملتمع الدويل اختاذ خطوات عاجلة لتيسري إيصال املساعدات اإلنسانية ،والعمل على رفع احلصار عن قرابة ربع مليون
مدين ،وذلك مبوجب القرار  2139الصادر يف  /22شبط ،2014 /والقرار  2165الصادر يف  /14متوز،2014 /
وينصان بشكل صريح على توفري إمكانية وصول عمال اإلغاثة واملعدات واملواد اإلنسانية دون إعاقة جلميع املناطق ،وإاتحة
إخالء مجيع املدنيني الراغبني يف مغادرة مناطق معينة.
كما جيب على القوات املسيطرة أن تلتزم ابلقانون اإلنساين الدويل عرب اإلهناء الفوري للحصار الذي يعترب جرمية حرب،
واالمتناع عن استخدام املدنيني وحصارهم واالحتماء هبم كأسلوب من أساليب احلرب.
ال بد من تفعيل مبدأ “مسؤولية محاية املدنيني” وتطبيقه بشكل فوري يف سوراي ،واختاذ إجراءات مبوجب الفصل السابع ،بعد
أن فشلت مجيع القرارات الصادرة مبوجب الفصل السادس.
إن مل يُطبق ويُفعل اآلن فمىت وأين؟
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