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 تحديث حول األوضاع األنسانية

ي ريف حماه الشمالي 
 
 ف

ين األول  ٢٢  ٢٠١٩تشر

 

سة عىل مناطق ريف حماه الشمالي بتاري    خ  النظام السوري وحلفاؤه الروس  ، قام٢٠١٩نيسان  ٢٩بعد حملة عسكرية شر

، وتهجير سكانها منها، ولم يمض وقت قصير عىل احكام السيطرة عىل  بالسيطرة عىل كامل مناطق ريف حماه الشمالي

ي تمثلت بالممارسات التالية: 
ي المنطقة، والتى

 المنطقة حتى بدأ مسلسل االنتهاكات ف 

المساندة لها عىل البدء بحملة نهب وتخريب ممنهجة النهب والشقات: حيث قامت قوات النظام والميليشيات  -

شقة كافة حول السكان المحليون لريف حماه الشمالي روايات  رويلممتلكات المدنيير  ومصادر رزقهم، حيث ي

لية ونوافذ وأبواب، وحتى شقة اسالك الكهرباء  من جدران  تم إخراجها ممتلكاتهم ومحتوياتها من أدوات مي  

 المنازل وشقتها. 

ي 
ي مدينة مورك التى

ي تركوها ف 
: "ان االهالي فقدوا كل ممتلكاتهم التى ابو قاسم عضو المجلس المحىلي

غادروها عىل عجل خوفا عىل حياتهم وان االهالي يرفضون العودة ال مدينتهم حتى لو سمح لهم النظام 

ظام أتى ببعض المدنيير  من االعتقال او تجنيد أبنائهم، ورصح أن الن أنفسهم بذلك ألنهم ال يأمنون عىل

ها وصورهم عىل اإلعالم ليوهم العالم بان االمور رجعت ال طبيعتها بينما   الحقيقة إنمن مورك وغير

هذه المدن والبلدات كلها خالية من السكان باستثناء العسكريير  من قوات النظام وورشات شقة البيوت 

 وقطع األشجار". 

، باإلضافة إل توارد أنباء عن قيام ق - ي ريف حماة الشمالي
وات النظام بعمليات منظمة لقطع األشجار المثمرة ف 

ي 
ي كانت اال حيث تباع هذه األشجار كحطب ف 

ي شجرة بالقطع خالل هذا الشتاء، والتى
سواق، وهو ما يهدد مليوت 

ي المنطقة. 
 تشكل أحد أهم مصادر الرزق لألهالي ف 

منذ أربعة أشهر يقول: كنت أملك قطعة أرض مزروعة بأشجار الفستق  كفرزيتا "ابو عبدهلل نازح من  

ي مخيمات وال أملك 
ي وكنت أعيش منها، أما اآلن أسكن ف  ءالحلت  ي

لأليام القادمة. أود أن اعود إل  شر

ي ال 
ي ولكن ولكت 

ي وارض 
إل أن  باإلضافةالعودة اا طالما قوات النظام تحتل مدينته،  أستطيعمدينتى

ي حاليا 
ي واحد بأمر من قوات النظام" د ال يوج مدينتى

 فيها وال مدت 

ي تقع تحت سيطرة النظام السوري،  -
ي ريف حماه والتى

ي مدينة كرناز ف 
شقة اآلبار االرتوازية: حيث أكد االهالي ف 

، حتى قامت  بأنه لم تمِض ساعات عىل سيطرة النظام السوري عىل ما تبقى من مناطق ريف حماه الشمالي

إل  " وبيعها ، والمحركاتالغطاساتو قساطل جه نحو اآلبار وإخراج جميع معدات اآلبار من "الالرافعات بالتو 

 
ً
تجار متعاملير  مع النظام بأسعار بخسة، وكأن الهدف من هذه الممارسات إضعاف المنطقة وسكانها اقتصاديا

ي حال عودتهم. 
 ف 
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 التوصيات 

ي تعد هذه الممارسات من النهب والشقة 
ي يسيطر عليها، و تشكل نمطوالتى

 واضحا تجاه كل المناطق التى
ً
ي ال يمكن ا

التى

، وهو ما يخالف قواعد القانون اعتبارها   حوادث فردية إنما هي من األساليب المتبعة تجاه المناطق المعارضة والمعارضير 

 ، ي
اعات المسلحة من القواعد األساسية الدولي اإلنسات  ي الي  

المشمولة بالقانون الدولي الذي يعتي  حماية المدنيير  ف 

ي 
ام وحماية  1994، حيث قررت المادة الثالثة من اتفاقية جنيف الرابعة لعام اإلنسات  الحماية اإلنسانية للمدنيير  واحيى

فهم وحظر تجويعهم وحماية األشياء  ي تصنف ذات مدد جوهري ال غت  عنهحقوقهم الشخصية وكرامتهم وشر
كما أكد   التى

ي 
وتوكول اإلضاف  ي لعام الي 

حيل والنقل القشي للمدنيير  وحماية المنشآت الحيوية والممتلكات  1997الثات  عىل حظر اليى

 :المجتمع الدولي ومن الدول الضامنةوعليه تطالب المنصة المدنية السورية الفردية وحماية الكوادر الطبية. 

-  . ي تشكل مصدر رزق لألهالي
ي مناطق ريف حماه الشمالي والتى

 الوقف الفوري لقطع األشجار ف 

ي تركوها قشا ورغما عنهم -
 .الوقف الفوري لنهب ممتلكات المواطنير  التى

 مع ضمانات بعدم التعرض لهم، أو اعتقالهم.  آمن،تسهيل عودة النازحير  إل مناطقهم بشكل  -

ي من أهالي  العمل عىل بدء مسار حكم محىلي  -
ي مدت 

ي سيطر عليها النظام مؤخرا إلدارة  المنطقة ف 
المناطق التى

 شؤنها بنفسها. 

  

 

 


