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األوضاع اإلنسانية في مدينة حمص المحاصرة ,بعد عشرة أيام على تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة إلدخال
مواد إغاثية
مقدمة:
مع منتصف شهر كانون الثاين من العام اجلاري ,بدأت زلاوالت األمم ادلتحدة إلدخال مواد إغاثية وطبية ,وإخراج ادلدنني
الراغبني باخلروج باإلضافة للجرحى وادلصابني ,وكان ثوار مدينة محص قد أصدروا أكثر من مرة بيانات تفيد بتقدمي تسهيالت
كاملة للمؤسسات اإلنسانية الراغبة بالدخول للمناطق احملاصرة.
صلح وفد األمم ادلتحدة بالدخول للمنطقة احملاصرة إلدخال شاحنة واحدة (متوسطة احلجم) حتوي مواد غذائية ,تعرضت ىذه
الشاحنة للقصف أمام وفد األمم ادلتحدة شلا أتلف بعض ادلواد ,باإلضافة إلدخال شاحنة حتوي مواد تنظيف ,وبعدىا بيومني
شاحنة أخرى حتوي مواد غذائية ,مع مالحظة أن ادلواد الغذائية رغم قلتها مل حتتوي على حلوم أو خضار أو مواد سكرية.
حتملت اللجنة الل استلمت ادلعونات الغذائية عناااًكبباً ,بسبب قلة ادلواد ادلستلمة وعظم احلاجات ,لقد كانت نتيجة التوزيع
أن استخدمت اللجنة ادلوزعة "ميزان الذىب" ,لقياس الغرامات الل جعلت حصة لكل شخص ,نعم كانت حصة الشخص
الواحد ىي عشرات الغرامات من كل صنف غذائي ,وقبلها أىل محص حبمد وشكر هلل أوالً ولكل من ساعد وساىم يف أمر
إعانتهم.
أووًال :الواقع الراهن لمدني حمص بعد ثمانية عشر شهراًال على حصار حمص
مر على حصار محص أكثر من انية عشر شهراً ,حرم فيها أىل محص من الطعام والشراب والدواا ,استنفد أىل محص كل
مالديهم من مؤون ,بل إهنم استهلكوا سلازن ادلواد الغذائية يف أسواق محص التجارية ومل يتبقى منزل أو دكان إال وحبث أىل
محص داخلو عن الطعام ,بل إن األمر تعدى ذلك ألعشاب األرض وأوراق الشجر ,حىت صار الشخص يبحث عن ورقة
شجر لألكل فالجيد ,وصار غبه ينافس قوراض األرض على بقايا الطعام بني األنقاض ,وسجلت عشرات حاالت التسمم
وسوا التغذية مث الوفاة نتيجة نقص الغذاا ,وسجلت عشرات احلاالت األخرى نتيجة نقص ادلواد الطبية وضعف اإلمكانات.

ونتيجة اتفاق محص مع األمم ادلتحدة ,أصبح وضع ادلدنني فيها كمايأيت:
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وقد مت توزيع الكميات الغذائية الداخلة عن طريق األمم ادلتحدة يف ادلرة ادلاضية على ادلدنني ادلتبقني بعد اخلروج ,وكانت
كميات 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 األكثر.
ثانياًال :الجرحى والمصابين
مل يسجل ادلتابعني يوماً واحداً من غب قصف أو اشتباكات على جبهات محص ,ونتيجة ىذا الوضع ,سجلت
مئات احلاالت من اإلصابات الدائمة وادلؤقتة ,ونتيجة احلصار ادلفقود ونقص التجهيزات الطبية وفقداهنا يف

تعترب مشكلة اجلرحى
وادلصابني يف محص
احملاصرة ,من أكرب

أغلب األوقات ,وفقدان ختصصات طبية ضرورية لنجاة ادلصاب ,كل ىذا شكل لدى أىل محص أزمة إنسانية

ادلشاكل ,حيث

كببة ىي أزمة اجلرحى وادلصابني.

يفتقد ىؤالا للرعاية

حيث يوجد يف محص احملاصرة اليوم ,أكثر من مائة ومخسني فقدان ألحد األطراف ,ومايقارب ىذا الرقم
ألشخاص فقدوا عيناً أو عضواً من أعضائهم الداخلية (كلية ,كبد ,)..ويوجد عدد كبب للغاية ,مصاب
بكسور أو جروح حتتاج لرعاية قد حتتاج عدة أشهر.
حيتاج ىؤالا اليوم ,عمليات جراحية بالدرجة األوىل ,أدوية ,متابعة وعناية ,كميات كببة من الغذاا ادلتنوع

والغذاا الالزم
لشفائهم ,عدا عن
فقداهنم للمواد الطبية
واألدوية الضرورية
لعملية االستشفاا.

الذي حيتوي على اخلضار واللحوم بالدرجة األوىل ,والذي مل يدخل حىت ىذه اللحظة.
ثاللاًال :الخدمات في حمص المحاصرة
 مياه الشرب النقية :حيث يشرب كل ىؤالا من أبار كانت مفتوحة وبعضها سلتلطة مياىو مع أنابيب الصرف
الصحي دون وجود أي نوع من ادلعقمات حيث انتشرت خالل الفرتات السابقة أمراض الكبد والكلى بشكل كبب
بني الناس وأكد األطباا أن كثافة اجلراثيم ادلوجودة يف ادلياه ىي أحد أىم األسباب النتشار ىذه األمراض.
 الوقود :الالزمة لطبخ الطعام أو التدفئة شحيحة جداً يف ادلنطقة احملاصرة ويعتمد ادلدنني يف ادلدينة على التدفئة
باحلطب الذي يرسل كميات كببة من غاز الكربون الضار بالرئتني وبقية اجلسم كما يواجو ادلدنيون مشاكل كببة يف
صناعة الطعام وإعداده.
 حليب األطفال :مل يدخل خالل ادلرة األخبة أي كميات من حليب األطفال ,وخالل أكثر من عام و انية أشهر
دخل مرة واحدة للمنطقة احملاصرة عن طريق الصليب األمحر(قبل عام وربع تقريباً) حيث دخلت مائتني ومخسني
حصة ألطفال محص ,و نفدت خالل أيام ,وواليزال احلليب حاجة أساسية ألطفال محص ومسنيها وجرحاىا وكل
اآلخرين الذين يفتقدون للكالسيوم الضروري للجسم ,مع التنويو أنو قد سجلت ادلشايف ادليدانية وفاة أكثر من
عشرين طفالً خالل األسابيع األوىل للوالدة بسبب عدم توافر بديل حلليب األم.
 الكهرباا مقطوعة منذ بداية احلصار ويعتمد األىايل يف ترتيب شؤوهنم على النار داخل ادلنازل أو ادلولدات الكهربائية
وأحياناً الطاقة الشمسية.
 التعليم :كذلك توقف تعليم األطفال منذ فرتة وقد أقام الثوار عدة مرات جتارب لتعليم ىؤالا األطفال ولو بطرق
بدائية لكنها مل تستمر بسبب استشهاد بعض األطفال أثناا خروجهم من ادلنازل.
ادلشايف :يوجد يف محص احملاصرة عدد قليل جداً من ادلشايف ادليدانية ,حتتوي على اختصاصات جراحية وإسعافية وتفتقد
ألطباا الداخلية وأمراض العني واألذن والنسائية وختصصات كثبة أخرى ضرورية للموجودين داخلها ,كما تفتقد ادلنطقة
احملاصرة لعيادات ادلتابعة الصحية ,كما يواجو اجلرحى اليوم عدة مشاكل أمهها:
 فقدان غرف العمليات ادلتقدمة للعالج وفقدان أجهزة التشخيص واالختبار والتحليل.

 فقدان التخصصات الطبية يف عدة جوانب الالزمة للعالج حيث فقد بعض اجلرحى بصرىم بسبب عدم توافر سلتص
يف اجلانب الطيب العيين مثالً وكذلك يف بقية التخصصات.
 فقدان أدوية متعددة منها ماىو ضروري للغاية ,مثل نقص كبب يف مادة السبومات سلتلفة األنواع.
 فقدان التغذية السليمة وخاصة اخلضار واللحوم والفواكو.
 ضعف العناية الصحية يف مرحلة مابعد العالج حيث يتوافر عدة مراكز متابعة لكن شح ادلواد بني أيديها جيعل
إمكانياهتا بسيطة.
 تعرض اجلريح خلطر اإلصابة من جديد وخطر االنتكاس وخطر اإلنتان وأخطار نفسية بسبب الظروف الل يعيشها
يومياً يف ظل ادلعارك الدائمة.
رابعاًال :اللوار والمعارك في حمص المحاصرة:
تعترب محص احملاصرة ,من أخطر بقع العامل ,حيث تسقط يف محص قذيفة كل مخس دقائق على األكثر بادلتوسط ,وتدور رحى
ادلعارك ليالً هناراً ودون توقف ,حىت ال هتدأ رقعة إال وتشتعل رقعة أخرى ,وينظم الطبان احلريب يف محص ,طلعات أسبوعية
على األكثر لضرب نقاط سلتلفة من محص ,كما تتحرك دباباتو يومياً لقصف مناطق محص ,وقد استخدم على محص خالل
فرتة احلصار ,غازات كيماوية دلرتني على األقل ,وشهدت ادلنطقة اقتحامات ضخمة مبعدل اقتحام واحد على األقل كل
شهرين ,وقد شارك يف ادلعارك واليزال ضد مدينة محص احملاصرة ,شارك فيها قوات من "حزب أبليس" اللبناين ,وقوات عراقية
ومتطوعني أفراد ,وعناصر متدربة يف إيران من الشبيحة ,وضباط إيرانيني باإلضافة إىل قوات من اجليش التابع لبشار األسد.
ويتوزع ثوار محص ادلقاتلني على عدد من األلوية والكتائب ,ويتجمع كل ىؤوالا يف كيان جامع حتت عنوان "رللس التنسق
العسكري يف محص احملاصرة" ,وقد قدم ىذا اجمللس ,أكثر من مرة بيانات توضح رغبتو بالتعاون مع ادلؤسسات اإلنسانية
والبعثات الل تسعى لتخفيف اآلالم عن السوريني ,وأوضحت ىذه البيانات نية اجمللس بتقدمي كافة التسهيالت الالزمة لدخول
ىذه البعثات وتسهيل عملها.

خامساًال :البعلات اإلنسانية إلى مدينة حمص
حاولت الكثب من ادلؤسسات اإلنسانية احمللية والدولية ,الدخول للمنطقة احملاصرة ,وصلحت قبل أكثر من عام مرة واحدة,
دخل فيها الصليب األمحر الدويل برفقة اذلالل األمحر السوري إىل ادلدينة مصطحبني معهم أدوية بكميات قليلة وعشرات
احلصص الغذائية ( 250حصة فقط) الل تكفي لبضعة أيام وكذلك بضعة كيلوات من حليب األطفال ومل يقوموا بعالج
اجلرحى أو إخراج ادلصابني أو األسر أو األطفال.
كما صلحت قبل أيام ,بعثة من األمم ادلتحدة ,بإخراج مايقارب ألف مدين وإدخال مواد إغاثية قليلة الكمية ,ومارس ثوار محص خالل
ادلرتني ضبط واسعاً للنفس أثبتوا فيو أهنم قادرين على الوفاا بالتزاماهتم ,رغم أن النظام قصف سيارات األمم ادلتحدة وادلدنني وقد
ضحى الثوار بأربعة عشر شهيداً من صفوفهم ,وعشرات اجلرحى ,حلماية وفد األمم ادلتحدة أثناا القصف.

دادداًال :تنفيذ اتفاق حمص
يف هناية الشهر ادلاضي من العام اجلاري ,وافقت قوات بشار األسد على تنفيذ اتفاق مع األمم ادلتحدة إلدخال مواد طبية
وغذائية وإخراج عائالت وجرحى ,وقد تضمن االتفاق عدة بنود تقضي بـ:
 . 1االستعداد التام إلخراج ادلدنني من األطفال والنساا والشيوخ فقط ,ومل يتم تنفيذ ىذه اخلطوة بشكل كامل حيث مت
اعتقال البعض بعد خروجو وىناك بعض ادلفقودين للحظة ,كما أن ضعف الثقة بالتنفيذ منع بعض ادلدنني من اخلروج
من ادلنطقة احملاصرة.
 . 2تضمنت الفقرة الثالثة من االتفاق أن يتم إدخال مواد طبية وصحية ,ولكن ىذا مل حيصل حىت األن ,رغم حاجة
ادلنطقة ذلذه ادلواد وضرورة ىذه ادلواد احلياتية.
 . 3كما نصت الفقرتني الرابعة واخلامسة على إمكانية إخراج اجلرحى وادلصابني وادلعوقني وذوي االحتياجات اخلاصة,
ولكن ذلك مل يتم تنفيذه حىت اللحظة.
كما خرق النظام اذلدنة بشكل يومي ,وقصف سيارات الوفد األشلي وأطلق عليها النار أكثر من مرة ,وأصيب أحد سائقي
السيارات القادمة ,كما قدم الثوار أكثر من أربعة عشر شهيداً أثناا استقبال الوفد ,وعدد أخر من اجلرحى.
حمص المحاصرة ,في-22شباط2014 -

