اثنا عشر يوماً على قرار جملس األمن بفتح ممرات أمنة ,محص احملاصرة.....................................................وليد فارس

تقرير الوضع اإلنساني في حمص المحاصرة
اثنا عشر يوماً على قرار مجلس األمن بفتح ممرات للمساعدات اإلنسانية
أأوً :الواقع الراهن لمدني حمص بعد اتفاق األمم المتحدة
مر على حار محص أأكر من ااية عشر شراً ,رم فيشا أىل محص من الطعام والشراب والدواء ,استنفد أىل محص أل
مالديشم من مؤون ,بل إهنم استشلكوا خمازن ادلواد الغذائية يف أسواق محص التجارية ومل يتبقى منزل أو دأان إال وحبث أىل
محص داخلو عن الطعام ,بل إن األمر تعدى ذلك ألعشاب األرض وأوراق الشجر ,ىت صار الشخص يبحث عن ورقة
جر لألأل فالجيد ,وصار غريه ينافس قوراض األرض على بقايا الطعام بني األاقاض ,وسجلت عشرات االت التسمم
وسوء التغذية مث الوفاة اتيجة اقص الغذاء ,وسجلت عشرات احلاالت األخرى اتيجة اقص ادلواد الطبية وضعف اإلمكااات.
ومع بداية شر باط من العام اجلاري جرى اتفاق برعاية األمم ادلتحدة إلخراج مداني من ادلنطقة احملاصرة ,وقد جنح ىذا
االتفاق بإخراج مايقارب األلف من ادلداني وبقي يف محص احملاصرة ,أأكر من ألف ومخسمائة مدين يتوزعون على:
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وقد مت توزيع الكميات الغذائية الداخلة عن طريق األمم ادلتحدة يف ادلرة ادلاضية على ادلداني ادلتبقني بعد اخلروج ,وأاات
أميات قليلة تكفي لبضعة أيام فقط ,وبالفعل بدأت بعض األسر تشتكي من فقدان ادلواد الغذائية ويتوقع أن يعود األمر إىل
ماىو عليو سابقاً خالل بضعة أيام على األأكر.

يث استلم أىل محص مائتني حة إغاثية من األمم ادلتحدة ,وبعض اإلضافات األخرى اليت مت توزيعشا على ادلحابني
واجلر ى.
ثانياً :مستجدات الوضع بعد اثنا عشر يوماً على قرار مجلس األمن بفتح ممرات آمنة
لقد أجرى ثوار محص احملاصرة عدد من االتحاالت مع منظمات إاسااية ودولية ,وأصدروا تقريراً عن أوضاع ادلنطقة اإلاسااية
عشية إصدار القرار ,وأبدى الكوار استعدادىم الستقبال وتسشيل بعكات ادلنظمات اإلاسااية لكن يئاً مل حيحل على األرض:
 فلم يتم دخول أي مؤسسة إاسااية ىت ىذه اللحظة.
 مل يتم إأمال اتفاق األمم ادلتحدة األخري ,اخلاص بإدخال مخسمائة حة إغاثية فلم تستكمل ادلواد الغذائية ومل
تدخل مواد صحية أبداً علماً أن االتفاق ينص على ذلك.
 مل خيرج أو يدخل من|إىل ادلنطقة احملاصرة أي خص.
ثاللاً :الجوع أأ الركوع
ويف ظل ىذه الظروف أرسل النظام رسائل التشديد لكوار ادلنطقة احملاصرة يف إطار اتفاق "محاحلة مع األسد واظامو" خارج
إطار األمم ادلتحدة ,وأبدى استعداده يف ال ادلوافقة من قبل الكوار إلدخال أميات من الطعام والشراب وفتح معابر لدخول
وخروج الناس ,وا ًتط األسد واظامو عدم إ راف األمم ادلتحدة أو أي وسيط دويل على االتفاقية رغم تأأيد الكوار على
األمر.
ويف ىذه األثناء أوقف األسد أي فرصة لتقدم تنفيذ االتفاق األخري مع األمم ادلتحدة القاضي باستكمال ادلواد احملتاجة من قبل
محص احملاصرة ,أما مل يسمح ألي مؤسسة بالدخول.
رابعاً :ربط حي الوعر بالمنطقة القديمة أباقي األحياء في اتفاق أاحد
ودلزيد من الضغط ,قطع النظام اخلدمات على منطقة الوعر اليت حتتوي على ثالث مائة ألف مدين ,و اصر احلي منذ أربعة
أ شر ومنع عنو الطعام والشراب ,و دد عليو القحف يف األواة األخرية ,وحيوي ىذا احلي عائالت الكوار وأقربائشم الناز ني
من خمتلف ادلناطق.

ويف االتفاق ادلعروض من قبل اظام األسد اجملرم ,يربط ي الوعر بباقي ادلناطق ويرىن وقف القحف على األ ياء األمنة
وإدخال ادلواد الطبية والغذائية بالتوقيع على االتفاق ,وىو يسوق ىذه االتفاقات أعودة حلضن الوطن ,أما يستفيد منشا
مندوبيو يف احملافل الدولية ,وىذا ماقالو اجلعفري مندوب األسد يف األمم ادلتحدة ,يث أأد أن ادلناطق ختضع لتسويات
وتسلم لألسد واألزمة جيري لشا الياً.
امساً :أزمة متفاقمة
ويدخل حار محص شره التاسع عشر ,وتقًتب الكورة السورية من عامشا الرابع ,وىذا النظام اجملرم يقتل ويعتقل ويقحف,
ويضرب اجلوع أثاره على مناطق محص أافة ,ريفشا ومدينتشا ,وقد سجلت يف محص احملاصرة خالل أ شر احلحار أأكر من
عشرة االت وفاة بسبب اجلوع ,أما سجلت االت وفاة بسبب فقدان ادلواد الطبية.
وخالل األسبوعني األخريين فقط ,استقبل ادلشفى ادليداين أأكر من عشرين إصابة تويف اتيجة فقدان ادلواد األساسية لإلسعاف
مخسة االت على األقل ,أما اليزال اقص األوزان لدى خمتلف األ خاص يف ادلنطقة احملاصرة مستمراً يث فقد البعض يف
الششر األخري أأكر من ثالثة أيلوات يف ادلتوسط.
حمص المحاصرة ,أليد فارس2014-3-4 ,

