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 مقدمة 
بداية عام   منذ  الزور  دير  كثيرة شهدتها محافظة  الحياة  بعضها    2020أحداث  وكبير على  مباشر  بشكٍل  ر 

ّ
أث

قانون قيصر   بتطبيق  البدء  تداعيات  الناس،  الذي فرض على حركة  والحظر  كورونا  ان، وباء 
ّ
للسك اليومّية 

وانخفاض سعر صرف الليرة السورية أّديا إلى املزيد من تراجع األوضاع املعيشية وخروج مظاهرات في مناطق  

 مختلفة. 

 رفعت أجور العاملين في مؤسساتها    رة الذاتّية اإلدا  دفعت هذه األحداث  
ُ
إلى ردود فعل بعضها اقتصادي حيث

ملن   تهديدات  بتوجيه  للتظاهر  املتكرر  الخروج  لعرقلة  األمنّية  قبضتها  من  تشدد  أخذت  حيث  أمني  وآخر 

مطال إلى  اإلنصات  وعدم  األمام  إلى  الهروب  سياسة  في  االستمرار  مع  املظاهرات،  مون 
ّ
وينظ ب  يشاركون 

 املتظاهرين.

 بين عدد من القرى، لعب  
ً
عملّيات استهداف العاملين في اإلدارة الذاتّية ونشطاء زادت من احتقان موجود سابقا

 في زيادة التخوفات من انفجارات مجتمعّية جديدة. 
ً
 انتشار السالح بين األهالي دورا

عب دور وساطة بين الجهات املتناحرة كما عدم تدخل القوى املسيطرة لضبط األمن يدفع بالجهود املحلّية إلى ل

 رتين في شمال دير الزور.  حدث في قتال دامي بين عش ي 

أثرت األحداث األخيرة على نشاط منظمات املجتمع املدني حيث تم حظر أنشطتها لفترة كما تتردد العديد منها 

 في العمل ببعض املناطق غير املستقرة من الناحة األمنّية. 

وصلت إلى مرحلة عدم القدرة على تقديم حلول وتكتفي بالّدعوة للصبر والصمود    ة السورّية األجهزة الحكوميّ 

في ظل الفقر وانتشار الجريمة في مناطق سيطرتها في دير الزور، واحتكار املواد الغذائية األساسّية من قبل تجار 

م خاصة مع توقف املرتبات الشهرية لعدد من املجموعات العسكرية   وابتزاز
ّ
األجهزة األمنّية والعسكرية املنظ

 ات الحكومّية السورّية. التي قاتلت إلى جانب القو 

ُتركز الورقة على األوضاع األمنّية والخدمّية واملعيشية والصحّية التي شهدتها مناطق رئيسية في محافظة دير  

مة العدالة في كل من مدينتي دير الزور وامليادين الخاضعتين  
ّ
الزور، املعلومات الواردة هي ملخص توثيقات منظ

 يتي الكسرة وهجين الخاضعتين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطّية. لسيطرة الحكومة السورّية، وناح

 مدينة دير الزور 
سمحت السلطات السورّية بإعادة افتتاح املحال التجارية واألسواق بعد حظر جزئي على الحركة بسبب كورونا   •

بعد عيد الفطر بيوم، القرار جاء بعد عدم تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة في دير الزور ويكتفى اآلن باإلجراءات 

مع التعامل  على  املحافظة  مستشفيات  قدرة  تزال  ال  في    االحترازّية.  مركز حجر  يتوافر   ،
ً
جدا الوباء ضعيفة 

https://jfl.ngo/%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%91%d9%88-%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%b1-%d9%88%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9/
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مستشفى األسد وآخر في مستشفى الفرات الواقعة ضمن مستشفى األسد. إضافة إلى مركز خاص بالعسكريين  

مة دولّية بتجهيز مبنى املعهد الصحي القديم الواقع في على طريق دير الزور
ّ
دمشق  -في حي البغيلية. قامت منظ

 حاالت.  10أّن أجهزة التنفس االصطناعي قليلة وال تكفي الستقبال أكثر من ليكون مركز حجر جديد، إال 

بإلقاء   -وهم املكلفون بمراقبة التزام األهالي بالحظر -خالل فترة حظر التجول الليلي قام عناصر من الشرطة

لين أطفال  القبض على بعض املخالفين واستغلوا ذلك للحصول على املال مقابل اإلفراج عنهم، من بين املعتق

 .
ً
 تم ابتزاز عوائلهم ماديا

 

عادت املخاوف من كورونا بعد تسجيل حاالت جديدة من قبل وزارة الصحة السورية كما أّن اضطرار األهالي  

للعمل ومع ارتفاع األسعار وانخفاض مستوى املعيشة يزيد من خطر نقل اإلصابة. تم تسجيل ثالث حاالت  

 نقلوا إلى دمشق.اشتباه في مدينة البوكمال حيث 

 

يعرف  • ولم  منزلهما  وسرقة  امرأتين  اختطاف  العدالة  مة 
ّ
منظ سجلت  حيث  للجريمة  انتشار  املدينة  شهدت 

 مصيرهما حتى اآلن. 

 

تلجأ أجهزة أمنية ومؤسسات حكومية للطلب من بعض التجار املعروفين بمالءتهم املالّية بدفع مبالغ كبيرة تبلغ   •

 مئات املاليين السوريّ 
ً
ة كدعم لجهات حكومّية مثل "صندوق دعم ذوي الشهداء" الخاص بدعم عوائل أحيانا

  قتلى الجيش السوري، أو الطلب منهم توزيع حصص غذائية على املوظفين الحكوميين. 

 

( مواد ليس من بينها مواد غذائية في ظل 5( ماّدة إلى )40تراجع تمويل الحكومة السورّية للمواد األساسية من ) •

قتصادية املترّدية بعد بدء تنفيذ قانون قيصر. يحتكر تجار مواد غذائّية أساسّية في ظل االرتفاع  األوضاع اال

املتسارع في األسعار، كما تفرض الفرقة الرابعة ضرائب على أي مادة تدخل املدينة حيث يتوزع عناصر الفرقة  

 ( أضعاف.4على مداخلها. ارتفعت أسعار بعض األدوية أكثر من )

 

مات دولية بمشاريع رفع األنقاض في األجزاء املّدمرة من املدينة، ويقتصر عملها على فتح الشوارع تقوم من •
ّ
ظ

 الرئيسية دون املساس أو االقتراب من املنازل املدمرة، تنفذ هذه األعمال بواسطة متعهدين محليين. 
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 قادمين من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمق •
ً
راطية، تستمر هذه االعتقاالت  تعتقل األجهزة األميّنة أشخاصا

 عّدة أشهر تنتهي بدفع مبالغ مالّية بماليين الليرات السورية من ذوي املعتقل. 

 

 إلى جانب القوات الحكومّية األمر الذي   •
ً
توقف تمويل عناصر عدد من املجموعات املسلحة التي قاتلت سابقا

كها، كما انسحبت املجموعات العسكرّية  
ّ
مولة من قبل إيران من املدينة باتجاه الريف الشرقي، أدى إلى تفك

ُ
امل

 ولم يتبقى بشكل فعلي سوى عناصر الدفاع الوطني. 

 

 مدينة امليادين 
 لفاقدي العمل إلى مناطق سيطرة سوريا الديمقراطية، باستثناء   •

ً
 عن فرص العمل شهدت املدينة انتقاال

ً
بحثا

معد شبه  العمل  فرص  فإن  الدولة  دوائر  في  انخفضت  العمل  الحّرة  األعمال  أصحاب  أّن  إلى  إضافة  ومة، 

مواردهم بعد ارتفاع األسعار وتوّجه املدنيين للحصول على ما هو رئيس ي خاصة املواد اإلغاثية وفرض الضرائب  

نتشرة على مداخل املدينة.
ُ
 على مختلف املواد من عناصر الحواجز األمنية والعسكرية امل

 غذائية يقوم فرع الهالل األحمر في دي
ً
، يتضمن التوزيع موادا

ً
ر الزور بتوزيع مساعدات غذائّية كل شهرين تقريبا

 أساسية. 

 

فيها  • بما  املستشفيات  خدمات  وتقتصر  الشعاعي  التصوير  أجهزة  وال  االصطناعي  التنفس  أجهزة  تتوافر  ال 

 الخاصة على بعض العمليات الجراحية غير املعقدة. 

 الواقع شرق املدينة بالقرب من السرير النهري لتحويله    تعمل منظمة دولّية على تأهيل بناء
ً
"بنك الدم" سابقا

ملستشفى، املستشفى اإليراني الواقع جنوب غرب املدينة يقدم خدماته حتى الساعة الخامسة واملستوصف  

 .
ً
 الصحي حتى الساعة الثانية عصرا

 

• ( بواقع  املدينة  في  الكهرباء  تزو 16تتوافر  تم  كما   ،
ً
يوميا ساعة  مرتبطة  (  املياه  بالكهرباء،  املجاورة  القرى  يد 

 بساعات إمداد املدينة بالكهرباء، وتم تشغيل محطة الري في املدينة. 

 الشعبية املعروف بـ "السوق املقبي" في املدينة.  األسواقأنقاض أحد قام برنامج األمم املتحدة اإلنمائي بإزالة 

 

مة العدالة من أجل الحياة تطوع ) •
ّ
قت منظ

ّ
ليبيا  ( من عناصر الدفاع الوط 3وث للقتال في  ني من أبناء املدينة 

 ( شخص. 20حيث توجهوا ضمن مجموعة تتألف من )

https://jfl.ngo/%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d9%84%d8%a7-%d8%a3%d8%b3%d8%aa%d8%b7%d9%8a%d8%b9-%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d9%86%d9%87/
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يالحظ ازدياد في عدد منتسبي الدفاع الوطني التابعة للحكومة السورّية رغم عدم وجود مرتبات شهرية لعناصر   •

نتساب أبنائهم لتجنب  املجموعة، بعض األهالي يدفعون مبالغ مالية شهرية لقيادات في الدفاع الوطني لقبول ا

 سوقهم للخدمة اإللزامّية. 

  

 ناحية الكسرة
تراجعت الحركة التجارية بنسبة تزيد على النصف مع ارتفاع األسعار والجمود في حركة السوق حيث يكتفي   •

األسعار   وارتفاع  الشرائية  قوتها  من  الكثير  املحلّية  العملة  فقدت  أن  بعد  خاصة  األساسيات  بشراء  األهالي 

%( كما قررت وقف "تصدير األغنام وإخراجها  150ف. قررت اإلدارة الذاتية رفع أجور العاملين بنسبة ) للضع

 من مناطق اإلدارة الذاتية" للسيطرة على أسعار اللحوم واملواش ي. 

 
 قرار وقف تصدير األغنام خارج سيطرة اإلدارة الذاتية 
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 الذاتية قرار زيادة أجور العاملين في اإلدارة 

 

• ( )4يوجد  الغربي  الريف  في  مستشفيات  املحيميدة3(  قرية  في  وواحدة  البوحميد  جزرة  قرية  في  مأجورة    ( 

الصعوة قرى:  في  ومستوصفات  الكسرة  بلدة  في  وحيد  عام  مستشفى  تتوافر  مرتفعة.  -محيميدة-وأسعارها 

 أبو خشب-الهرموشية -شقرا-الحوايج-سفيرة

رئيس ي   بكارة وأبو حمام ومركز  تم تجهيز عدد من مراكز الحجر ملواجهة أزمة كورونا في قرى جروان وجديد 

،    بالقرب من منطقة املعامل، ال
ً
 من الساعة السابعة مساء وحتى السابعة صباحا

ً
يزال حظر التجوال ساريا

  يالحظ عدم التزام األهالي بالحظر. 
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ومعمل  (  Relief Internationalيتم العمل على تجهيز مركز لغسيل الكلى بدعم من منظمة ريليف إنترناشيونال )

 إلنتاج األكسجين. 

مشّددة للكوادر الطبّية في كل دير الزور بعدم اإلفصاح عن أي وجهت عناصر سوريا الديمقراطية تعليمات  

 معلومة خاصة بكورونا. 

باالعتداء على الكوادر الطبية في مستشفى   2020كانون الثاني/يناير    1قام عناصر من سوريا الديمقراطية في  

 بعدم التكرار. 
ً
 ومطالبا

ً
 الكسرة العام، قرر الكادر اإلضراب لفترة زمنية احتجاجا

بلدتي الكسرة والحوايج بهدف تغذية املزيد من  ت م إصالح محطة مياه الكبر وإنشاء محطات مياه جديدة في 

املناطق باملياه. أدت الخالفات بين املسؤولين عن تزويد املنطقة بخدمة األنترنت إلى انقطاع الخدمة ليومين في 

 شباط/فبراير املاض ي، الخالفات هذه تحدث من فترة إلى أخرى. 

 

وأخرى في   2020كانون الثاني/يناير  19شهد ناحية الكسرة مظاهرات حيث خرجت مظاهرة في قرية سفيرة في ت •

، تشدد سوريا الديمقراطية إجراءاتها على الحواجز نتيجة لذلك،  2020حزيران/يونيو    8بلدة الكسرة بتاريخ  

 اجات أدت إلى وقوع ضحايا. هاجمت قرية الكبر على خلفية احتج 2020كانون الثاني/يناير  13بتاريخ 

 

 
 حزيران/يونيو في بلدة الكسرة   8مظاهرات صورة من 
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( أشخاص من موظفين في دوائر املجلس املدني  4اعتقلت سوريا الديمقراطية )  2020في كانون الثاني/يناير   •

 بدون أسباب واضحة، وال تزال تنكر وجودهم في سجونها. 

 

بينهم    2020حزيران/يونيو    22بتاريخ   • للمعتقلين  استعصاء  الكسرة  سجن  تنظيم  شهد  في  سابقين  عناصر 

الدولة، استمر عدة ساعات، وبعد وصول قوات مكافحة اإلرهاب عاد الهدوء إلى السجن. سمع صوت إطالق 

 نار خالل االستعصاء وبعد وصول قوات مكافحة اإلرهاب. 

 

 ناحية هجين
لى مركز طبي تابع  ( في قرية غرانيج إضافة إ2( في قرية أبو حمام و)3( مستشفيات في بلدة هجين و )4يوجد ) •

لجمعية سوسن في قرية أبو حمام، الحاالت الحرجة يتم نقلها إلى محافظات أخرى تتوافر فيها رعاية صحية 

 أفضل.

 

تتوافر املياه فقط للمنازل القريبة من محطات املياه أو السرير النهري بينما تعاني املنازل البعيدة في توفير املياه.   •

دات   2020كهرباء في حزيران/يونيو  تم تزويد محطات املياه بال
ّ
أما تزويد املنازل يكون باشتراك شهري في مول

 كهرباء على مستوى الحي.

 

تضرر قطاع الزراعة بشكل كبير مع ارتفاع أسعار األسمدة واألدوية الزراعية وعدم توصيل املياه إلى األراض ي   •

 الزراعية خاصة البعيدة عن سرير النهر. 

 

حا  • الناحية  قرى  ملواجهة  تشهد  ليليين   
ً
حراسا املحال  أصحاب  عّين  الذهب،  وبيع  تجارية  محال  سرقة  الت 

أصيب حارس ليلي بطلق ناري بعد إطالق النار عليه خالل محاولة سرقة   2020آذار/مارس  4الظاهرة، بتاريخ 

 محل.

 

 6والشرطة العسكرية( بتاريخ  انفجرت دراجة نارية بالقرب من حاجز تابع لسوريا الديمقراطية )األمن العام   •

أدت إلى إصابة مدني بجروح طفيفة، حيث قام شخصان بركن الدراجة واملغادرة لتنفجر    2020حزيران/يونيو  

 بعد فترة وجيزة. 
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حة من فترة إلى أخرى حيث ينتشر السالح بكثرة بين االهالي، ال تتدخل سوريا   •
ّ
تشهد قرى الناحية صدامات مسل

مة بإعادة الهدوء وفرض األمن، يعمل الوجهاء املحلّيون على التوسط بين األطراف املحلّية  الديمقراطّية للمساه

بتاريخ   تم    2020آذار/مارس    13املتنازعة. عقد  للوجهاء املحليين وعسكريين في قرية الكشكّية حيث  اجتماًع 

النار على منزل بسبب خالف  االتفاق على منع إطالق النار خالل املناسبات. أطلق شخص من أهالي قرية غرانيج  

 عائلي أدى إلى مقتل شخص كان يعمل في املنزل وليس على عالقة بالخالف العائلي. 

 

عثر على جثة عنصر من قوات سوريا الديمقراطّية في بادية قرية غرانيج وهو    2020حزيران/يونيو    23بتاريخ   •

 ( سنة بعد فقدانه ملدة ثالثة أيام. 21من قرية أبو حمام وعمره )

 

  2020حزيران/يونيو    24تشهد قرى الناحية مظاهرات خاصة في قرى أبو حمام وغرانيج، خرجت مظاهرة بتاريخ   •

في قرية أبو حمام للمطالبة بمكافحة الفساد في مؤسسات اإلدارة الذاتية بعد أن وزعت منشورات في القرية 

في    4بتاريخ   مظاهرتين  وخرجت  للتظاهر،  تدعو  وحزيرا  29حزيران/يونيو    2020تموز/يوليو     2ن/يونيو 

  في قرية غرانيج للمطالبة باإلفراج عن املعتقلين في سجون سوريا الديمقراطية.  2020تموز/يوليو 

 

 
 في قرية أبو حمام  2020حزيران/يونيو  24صورة من مظاهرة 
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 2020حزيران/يونيو  4منشورات في قرية أبو حمام تدعو للتظاهر بتاريخ 

 
 في قرية غرانيج 2020حزيران/يوليو  29صورة مظاهرة 
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