
 

 َمنسّيون  ومدنّيون  قادمة.. مأساة الزور  دير 

 اإل�سا�ّي  الوضع حول  تحديث

١٧/٢/٢٠١٧  

م الزور، دير محافظة ع�� السيطرة اإلسالمّية الدولة وتنظيم السورّي  النظام من �لٌّ  يتقاسم مو� الدولة تنظيم فتقدُّ
ُ
 قّوتھ عاظ

  ا�حافظة. �امل ع�� املتشّدد التنظيم وسيطرة ا�حافظة، من %٢ ُيقارب ما إ�� السورّي  النظام سيطرة انحسار إ�� أّدى

 توصــــــــــيف تقّدم أن وتحاول  الســــــــــيطرة، منطق�ي من �ّلٍ  �� ا�حافظة �� املدنّي�ن واقع عن رةصــــــــــو  إعطاء الورقة هذه تحاول 
ً
 حول  ا

  القائم. والتعلي�يّ  والصّ��، املعي��ّي، الوضع

 

 
ً
ع -أّوال

ّ
ان توز

ّ
  السيطرة: مناطق بحسب الس�

ز حيث
ّ

 ( ��: دالبل شـــــــرق  وأحياء البغيلّية) من وقســـــــم والقصـــــــور، (ا�جورة، ��: البلد غرب أحياء مناطق ع�� النظام ســـــــيطرة ت��ك

 الدولة تنظيم سيطرة مناطق �� أّما �سمة. ألف ١٥٠ بــــــــــــــــــــــــــــــ املناطق هذه �� املدنّي�ن عدد يقّدر وا�جفرة). الصناعة، ��ّ  من وقسم هرا�ش،

ر   . �سمة ألف ٦٠٠ من بأك�� الر�ف مناطق و�� �سمة، ٣٠٠٠ بـ املدينة أحياء �� القاطن�ن ّي�ناملدن عدد فُيقدَّ

 

 
ً
 : ا�حافظة �� الصّ��ّ  الواقع -ثانيا

 مناطق سيطرة النظام : ليس هناك أك�� من نقطت�ن طّبيت�ن هما:  -

 مشفى األسد ( طر�ق دمشق ) وهو شبھ خارج ا�خدمة. •

 الوحيد الذي يقّدم خدمات طبّية �� املدينة، وأغل��ا للعسكرّ��ن والدفاع الوط�ّي.املشفى العسكرّي وهو املشفى  •

 حيث �عا�ي القطاع الطّ�ي من: 

  .االفتقاد إ�� الكث�� من مقّومات ا�خدمة ال�حّية األّولّية 

 .التعّرض للقذائف من ِقَبل داعش 

 واألدو�ة واملستلزمات واملعّدات الطبّية. النقص ا�حاّد ��  ال�وادر 

  .عدم استقبال املدنّي�ن ألّن األولوّ�ة ملعا�جة ا�جر�� من ا�جيش واملليشيات والفساد 

ب عليھ انتشـــــــــار واســـــــــع لألمراض من مثل: (الع�ـــــــــ�ى اللي��، والقصـــــــــور ال�لوّي، وســـــــــوء التغذية، وال��ابات 
ّ
األمر الذي ترت

 َجَرب، والقمل) .الكبد، وا�ح�ى التيفّية، وا�
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 أّما مناطق داعش  -

 هنالك نقطتان طّبّيتان وهما) : املدينة : (

  مشفى السعيد: وهو املشفى الوحيد بإم�انّيات معدومة. •

 مركز طّ�ي لالستشفاء. •

 : الر�ف

َور والعشارة وال�حيل والبص��ة والصا�حية والبوليل).  �� الر�ف الشر�ّ� يوجد مستوصفات �� �ل من : •  (حطلة والصُّ

ا مـدينـة امليـادين فيوجـد ف��ـا عـدد من املشـــــــــــــــا��، و�� ا�جهـة األك�� قـدرة ع�� تقـديم ا�خـدمـات الطّبيـة للمـدنّي�ن. و�وجـد  • أمـّ

ة ضــــافة إ�� العيادات ا�خاصــــّ مشــــفى الطّب ا�حديث، وقد تّم قصــــفھ منذ ف��ة قر�بة، ومشــــفى النور ومشــــفى الســــالمة، باإل 

 واملشا�� خاّصة. 

  �� البوكمال يوجد مشفى صغ�� .  •

•  
ً
ر ا�خدمات بصــورة أفضــل نوعا

ُّ
ة �ســبب القرب، وتوف

ّ
أّما الر�ف الغر�ّي (الكســرة والتب�ي ومعدان) فتعتمد ع�� مدينة الرق

ة .
ّ
 ما، وذلك قبل التطّورات األخ��ة ملعركة عزل الرق

ســـتلزمات الطّبية وامل ية�خدمات الطّبية باســـتثناء البســـيطة م��ا، باإلضـــافة الفتقارها للكوادر الطبّ تفتقر هذه املراكز ل

 الضرورّ�ة، واألدوّ�ة و�ش�ل خاّص لألطفال ومر�ىى القلب والك��. 

 
ً
 املعي�ىّي: الواقع -ثالثا

 �� مناطق سيطرة النظام : -

�عا�ي املدنّيون من حصـــار تاّم من ِقَبل تنظيم الدولة اإلســـالمّية، و�فتقدون املواد التمو�نّية األســـاســـّية وا�خضـــار والفواكھ  •

. وهنالك ارتفاع خيا�ّ� �� 
ً
والز�وت. و�ل ما يتوافر هو �عض الســــــــــــــبانخ والســــــــــــــلق والفجل والبصــــــــــــــل والطح�ن وال�حم أحيانا

 و أك��. % ٥٠٠األسعار وصل إ�� 

ان للمياه الصا�حة للشرب أو االستخدام اليومّي.   يف •
ّ
 تقر الس�

ان: �� الرواتب ال�ي ال تفي �شـــــــراء أك�� من ســـــــلعة أو ســـــــلعت�ن مع حجم األســـــــعار الهائل، حيث يبلغ  •
ّ
مصـــــــادر الدخل للســـــــ�

. ألف ل��ة سورّ�ة، باإلضافة إ�� التحو�الت ا�خارجّية من األقارب واألصدقاء، و��  ٢٥معّدل الرواتب 
ً
 قليلة جّدا

 هنالك استغالل من ِقَبل  تّجار األزمات وشر�اء أمراء ا�حرب واملستفيدين من الصراع. •

 يقوم النظام بتوزيع مساعدات �سيطة غ�� �افية و�� الغالب تذهب إ�� الرجال التا�ع�ن لھ.   •

يعتمــد النــاس ع�� ا�خشـــــــــــــــب وقطع ال يوجــد مواّد تــدفئــة، حيــث �عــا�ي املــدينــة من فقــدان ا�حروقــات والغــاز والكهر�ــاء، ف •

 األثاث للتدفئة.
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أّما مناطق ســــــــــــيطرة تنظيم الدولة اإلســــــــــــالمّية (داعش): فهنالك توافر للمواّد الغذائّية بمقابل ارتفاع لألســــــــــــعار، وشــــــــــــبھ ا�عدام  -

 للدخل. 

 

 
ً
 : ا�حافظة �� التعلي�يّ  الواقع -را�عا

ألســـــــباب عّدة أهمها: مغادرة عدد كب�� من ال�ادر التدري�ـــــــ�ّي �ســـــــبب الوضـــــــع �� مناطق ســـــــيطرة النظام: خرجت أغلب املدارس عن العمل  -

 نتيجة ا�حصــــــــار؛ وكذلك عزوف كث�� من الطالب عن الذهاب للمدارس �ســــــــبب عدم القدرة ع�� تأم�ن مســــــــتلزمات 
ً
املعي�ــــــــ�ي الســــــــّيئ جّدا

التغذية والضــعف العام نتيجة ا�جوع وانتشــار  الدراســة؛ و�ســبب الوضــع الصــّ�ّ� املزري، حيث �عا�ي الكث�� من الطالب من مشــا�ل ســوء

عت�� ا�حالة األمنية غ�� مســــــاعدة �ســــــبب ســــــقوط القذائف املتكّرر ع�� املدارس أثناء الدوام، باإلضــــــافة 
ُ
األمراض (ال��اب الكبد)، كذلك �

 إ�� افتقاد املدارس ملقّومات العملّية التعليمّية مثل ( املاء والكهر�اء والتدفئة ) .

 �� مناطق سيطرة داعش : ت�اد العملّية التعليمّية أن ت�ون معدومة وذلك لألسباب التالية : -

ة  .١  من املـدارس ال�ي تقـّدم خـدمـات �عليميـّ
ً
إغالق جميع املـدارس ال�ي �ـانـت قـائمـة من ِقبـل تنظيم الـدولـة واســــــــــــــتبـدالهـا �عـدد قليـل جـدا

 ظيم.للطالب �� الصفوف األو�� وفق منا�ج جديدة اعتمدها التن

 تضّرر عدد كب�� من املدارس �� ا�حافظة �ش�ل �امل أو جزئّي �سبب األعمال القتالّية و�عّرضها املباشر للقصف ا�جّوي. .٢

 �عّرض أغلب املناطق �� ا�حافظة للقصف اليومّي، مّما �عيق العملّية التعليمّية و�صي��ا بالشلل . .٣

 اء للنازح�ن.تحو�ل الكث�� من املدارس املتبّقية إ�� مراكز إيو  .٤

افتقـــار هـــذه املنـــاطق إ�� ال�ـــادر التـــدري�ــــــــــــــ�ّي وال��بوّي �ســــــــــــــبـــب ال�جرة خـــارج حـــدود الوطن نتيجـــة ا�حرب، واســــــــــــــ��ـــداف هـــذه ال�وادر  .٥

 باملضايقات من ِقبل التنظيم .

 هذا الواقع أفرز جملة من ا�حقائق املأساوّ�ة أهّمها :

 سيطرة التنظيم �� ا�حافظة.ا��يار املنظومة التعليمّية �ش�ل �امل �� مناطق  •

ي ا�جهل واألّمية �سبب عدم التحاق الطالب باملدارس. •
ّ

 تف��

بعها  •
ّ
التحاق عدد ال بأس بھ من األطفال �� صـــــــــــفوف تنظيم الدولة �ســـــــــــبب الوضـــــــــــع االقتصـــــــــــادّي أو املغَر�ات أو آلّيات ال��هيب ال�ي يت

 التنظيم .
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ً
  التوصيات: -خامسا

  الصّ��ّ  الواقع

 : النظام طرةسي مناطق ��

 تحييد املشا�� عن األعمال العسكرّ�ة. ▪

جاه العمل ع�� إ�شــــاء نقاط �ــــّحية جديدة تقّدم خدما��ا للمدنّي�ن �� األبنية الفارغة واألقّل خطورة (  ▪
ّ
الضــــغط ع�� النظام بات

 ....... )-نادي الضباط  –بنك الدم 

 الضغط ع�� النظام إلدخال األدو�ة واملستلزمات الطّبّية، وخاصة النوعّية م��ا،  ▪

 عن طر�ق مطار دمشق أو مطار القامش��. ▪
ً
 مع اإلشارة إ�� قدرة النظام ع�� إدخال هذه املساعدات جّوا

قّدم خدما��ا للمدنّي�ن عن تلك العسكرّ�ة.  ▪
ُ
 العمل ع�� عزل النقاط الطّبية ال�ي ت

 : التنظيم سيطرة مناطق �� أّما ▪

 تحييد املشا�� عن األعمال العسكرّ�ة.  ▪

 العمل ع�� تأم�ن األدو�ة النوعّية الناقصة ( دواء زرع الك�� )، أسوة باللقاحات. ▪

 العمل ع�� الفصل ب�ن م�افحة اإلرهاب واال�ع�اسات السلبّية ع�� املدني�ن نتيجة هذا القرار.  ▪

 

  املعي�ىيّ  الواقع

 : النظام سيطرة طقمنا �� ▪

العمل ع�� تكثيف إدخال املواد الغذائّية الضـــــــــــرورّ�ة إ�� مناطق ســـــــــــيطرة النظام، مع اإلشـــــــــــارة إ�� قدرة النظام ع�� تنفيذ هذه  ▪

 ا�خطوة.

 العمل ع�� توزيع املواّد الغذائّية ع�� املدنّي�ن �ش�ل عادل و�اٍف ومّجا�ّي  ▪

 استثمار املناهل املائّية ع�� ��ر الفرات.تأم�ن مياه صا�حة للشرب �ش�ل يومّي من خالل  ▪

 العمل ع�� إدخال مواّد التدفئة (ا�حروقات). ▪

 : التنظيم سيطرة مناطق �� ▪

▪ .(
ً
 فصل م�افحة اإلرهاب عن اإلضرار با�حياة اليومّية للمدنّي�ن (معيشّيا
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 التعلي�يّ  الواقع

 : النظام سيطرة مناطق ��

 مباشر بتحس�ن الظروف املعيشّية وال�ّحية واألمنية لهذه املناطق. إن تحس�ن الواقع التعلي�ّي مرتبط �ش�ل -

 : التنظيم سيطرة مناطق ��

الواقع التعلي�ّي هو األخطر ع�� مســـتقبل املنطقة، وهذا يوجب بالضـــرورة وضـــع ا�جتمع الدو�ّ� أمام مســـؤولّيتھ األخالقّية  -

جاه حّل سيا�ىيّ 
ّ
 . �� إنقاذ ما يمكن إنقاذه من خالل الدفع بات

ُعد. -  انتقال سيا�ىّي وفق القرارات الدولّية، ومن ثّم االلتفات إ�� معا�جة هذا الواقع ع�� �افة الصُّ
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