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الجمعة  30/ كانون األول/ 2016

على قوات سوراي الدميقراطية ذات األغلبية الكردية فتح معرب حاجز رجم الصلييب
ما اليقل عن ألَفي مدين عالقون يف الصحراء

منذ اإلعالن عن أتسيس تنظيم داعش يف 9/ نيسان/ 2013 ومن مث سيطرته على مناطق واسعة يف حمافظات دير الزور والرقة 
واحلسكة وحلب وحنن نرصد بشكل دوري االنتهاكات اليت يرتكبها التنظيم حبق املدنيني يف املناطق اخلاضعة لسيطرته من قتل 

واعتقال وتضييق على أساسيات احلياة اليومية االجتماعية والدينية والثقافية.

حتدُّ سياسة تنظيم داعش من انتقال ونزوح املدنيني يف املناطق اخلاضعة لسيطرته إال مبوجب تقرير طيب أو مبوافقة خطيَّة من 
قيادته يف املنطقة، وهذا األمر دفع السكان املدنيني للبحث عن طرق بديلة، حيث اضطروا الستخدام الطرق الرتابية اليت ختلو 
من حواجز عسكرية لتنظيم داعش، هبدف االنتقال إىل مناطق تسيطر عليها أطراف أخرى، ستكون ابلنسبة هلم مالذاً أكثر 
أمناً من تنظيم داعش وهيمنته على مجيع مفاصل احلياة، كاملعارضة املسلحة أو النظام السوري أو مناطق سيطرة حزب االحتاد 
التابعه له عملياً، على الرغم من مجيع املخاطر اليت يتطلبها ذلك، كاحتمال  الدميقراطي الكردي وقوات سوراي الدميقراطية 

وقوعهم يف أسر عناصر اتبعني لتنظيم داعش، أو احتمال تعرضهم ملئات األلغام األرضية اليت قام التنظيم بزراعتها.

يضطرُّ أهايل حمافظة دير الزور الراغبني ابلفرار من ظالم تنظيم داعش إىل خميمات اللجوء يف تركيا، أو إىل حمافظة دمشق، إىل 
االجتاه مشااًل حنو حمافظة احلسكة، ألنَّ طريق )دير الزور- دمشق( الدويل مغلق منذ بداية عام 2016 بسبب االشتباكات 
الدائرة بني تنظيم داعش وقوات النظام السوري كما أن طريق )محص – السويداء – دمشق( طريق صحراوي ترايب يتطلَّب املرور 
فيه ما يزيد عن 10 أايم للوصول إىل خميم اتبع لقوات النظام السوري يف حمافظة السويداء وال تسمح هلم قوات النظام السوري 
ابخلروج من املخيم إال بعد أتمني كفيل هلم من مدينة دمشق، هلذا ابت الطريق شبه الوحيد -كما تظهر اخلريطة التوضيحية، 
والطريق املرسوم هو للتوضيح فقط، وال يُعربِّ عن الطرقات اليت تسلكها األهايل للوصول إىل احلاجز-، هو العبور عرب حمافظة 
احلسكة للوصول إىل خميم اهلول يف ريف احلسكة  الشرقي والذي يبعد عن مدينة احلسكة قرابة 50كم، ويضمُّ ما اليقل عن 

15 ألف مدين معظمهم انزحون من العراق ودير الزور.

يقصد النازحون املخيم إما لالستقرار فيه، أو االنتقال منه إىل مناطق أخرى، كاللجوء إىل دول اجلوار، أو االجتاه إىل مدينة 
احلسكة ومنها إىل مطار القامشلي فمطار دمشق الدويل.

تشرتط قوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي خلروج النازحني من املخيم أتمنَي كفيل هلم من مدينة احلسكة، وبدأ تطبيق 
هذا القرار منذ أاير/ 2015 

حزيران/  هناية  يف  أتسست  اإلنسان،  حلقوق  السورية  الشبكة 
2011 وهي منظمة مستقلة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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تراكم املدنيني على حاجز رجم الصلييب وموت بسبب املرض:
يُعترُب حاجز رجم الصلييب نقطة عبور من حمافظة دير الزور، ومن األراضي العراقية أيضاً، إىل خميم اهلول الواقع ضمن مناطق 
سيطرة حزب االحتاد الدميقراطي الكردي، وعليه تقف قوة عسكرية ضخمة، ومنذ بداية أيلول/ 2016 منعت بشكل قاطع 
املدنينَي من املرور ابجتاه خميم اهلول وتذرَّعت خبوفها من وجود عناصر تتبع لتنظيم لداعش بني املدنيني الفارين، وقد تسبب 

ذلك يف تراكم ما اليقل عن 2100 مدين على احلاجز معظمهم من النساء واألطفال، ومن بني األهايل مرضى.

متكنَّا بصعوبة كبرية من الوصول إىل بعض املدنيني املوجودين يف منطقة رجم الصلييب وإىل انشطني إعالميني من مدينة احلسكة 
وأفادوان عن أوضاع غاية يف األسى واليأس يعيشها هؤالء املشرَّدون، فهم يُقيمون يف العراء يف منطقة صحراوية ويفتقدون أدىن 
مقومات احلياة دوَن خيام أو مستلزمات صرف صحي، إضافة إىل تناقص كميات الطَّعام، وانعدام شبه اتمٍّ للرعاية الصحية، 
والنَّظافة الشخصية، كما أنَّ قلَّة املاء النظيف أدَّت إىل انتشار األمراض كالتهاب الكبد، وتدهور الوضع الصحي للمرضى، 

وقد سجلنا وفاة الطفلة مىن احلسني بسبب نقص الغذاء، ووفاة السيدة أمامة السيد بسبب نقص الدواء والرعاية الطبية. 

مقطع فيديو يُظهر شهادات لبعض النازحني املوجودين على حاجز رجم الصلييب 
جيب على قوات سوراي الدميقراطية ذات األغلبية الكردية السماح للمدنيني العالقني على حاجز رجم الصلييب ابلعبوَر إىل خميم 
اهلول، كما جيب على املنظَّمات اإلغاثية احمللية والدولية حماولة إيصال مساعدات عاجلة ملا اليقل عن 2100 مدين يعيشون 
ظروفاً إنسانية مرتديَّة، ويتوجب على الدول الداعمة لقوات سوراي الدميقراطية ذات األغلبية الكردية الضغط عليها للسماح 

بعبور العالقني.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/gADYYemcKF8
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aHZTaEF5RFNlZzA/view

