
   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 1

اخلميس 9 نيسان 2015

سوراي: مطالبة عاجلة حبماية املدنيني العالقني يف املواجهات املسلحة يف خميم 
الريموك احملاصر

   9 أبريل/نيسان 2015. على ضوء التدهور الكبري يف الوضع اإلنساين يف خميم الريموك لالجئني الفلسطينيني )الواقع جنوب 
دمشق(، تطالب املنظمات املوقعة أدانه مجيع األطراف يف منطقة النزاع اإليفاء ابلتزاماهتم مبوجب القانون الدويل وضمان محاية 
أرواح املدنيني العالقني يف املواجهات املسلحة. وجيب على اجملتمع الدويل اختاذ إجراءات عاجلة حلماية آالف املدنيني املعرضني 

للخطر والتخفيف من معاانة الفئات املستضعفة.

   ظل خميم الريموك خاضعاً منذ عامني تقريباً حلصار طويل فرضته القوات احلكومية السورية وامليليشيات املتحالفة معها، ما 
أدى إىل أزمة إنسانية شديدة كان من مظاهرها انتشار اجلوع إىل مستوى غري مسبوق بني السكان املدنيني ونقص يف إمدادات 
الغذاء واملساعدات األساسية. ويف 1 أبريل/نيسان 2015، شن تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام )داعش( هجوما 

على خميم الريموك، ابلتنسيق على ما يبدو مع تنظيم جبهة النصرة املرتبطة بتنظيم القاعدة.

    وقد متكن مقاتلو داعش من السيطرة على عدة مناطق يف املخيم كانت خاضعة سابقاً لقوات »كتائب أكناف بيت 
املقدس« املعارضة للحكومة. وختلل املواجهات قصف عشوائي بقذائف اهلاون، ما أدى إىل مقتل الناشط اإلعالمي مجال 
أبو خليفة وانشط اجملتمع املدين عبد اللطيف الرمياوي. وأصيب عشرات املدنيني جبراح، مبن فيهم موظفون طبيون من مشفى 
فلسطني الذي استهدفته القوات احلكومية يف 1 أبريل/نيسان، وأدى ذلك إىل مقتل اثنني من مقاتلي داعش وعدد آخر من 

املدنيني، وذلك وفقاً ملعلومات تلقتها الشبكة األورو-متوسطية حلقوق اإلنسان من انشطني موجودين داخل املخيم.
ويف 4 أبريل/نيسان، شن سالح اجلو السوري غارات جوية على املخيم وأسقط براميل متفجرة على املناطق املأهولة ابملدنيني، 
مبا يف ذلك شارع املغاربة وشارع فلسطني وشارع سعيد العاص. وحاولت القوات احلكومية وامليليشيات املؤيدة هلا اجتياح 
املخيم من اجلهة الشمالية، ما أدى إىل وقوع عشرات القتلى واجلرحى بني املدنيني، وتفاقم معاانة السكان املدنيني الرازحني 

حتت احلصار منذ عامني.

القوات  القوات احلكومية، إال أن هذه  الذي تسيطر عليه  الفرار عرب اجلزء الشمايل للمخيم،  املدنيني     وحاول عدد من 
احتجزهتم يف مدرسة زينب اهلاللية يف منطقة التضامن املتامخة للمخيم، وفقاً لنشطاء حقوقيني حمليني. ويف الوقت نفسه، اضطر 
مئات املدنيني إىل البحث عن ملجأ يف املناطق احملاذية للمخيم يف جنوب دمشق، وكان منهم عدد كبري من النساء واألطفال. 
وجتري هذه األحداث يف ظل تقاعس اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة، عن تلبية االحتياجات اإلنسانية 

العاجلة للسكان املدنيني يف سوراي، ال سيما الالجئني الفلسطينيني.

    ولغاية هذا اليوم، ما زال آالف املدنيني عالقني يف وسط املواجهات املسلحة، ومن بينهم عدد كبري من النساء واألطفال، 
ويعانون من احلصار املفروض من القوات احلكومية ومن قوات داعش. وقد أخذ الوضع يف املخيم يتدهور بصفة مطردة ومن 

املتوقع أن يتحول إىل مأساة إنسانية كبرية إذا مل تتم فوراً إقامة ممرات إنسانية آمنة.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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    ومع نفاذ املواد الطبية من املرافق الصحية يف املخيم، مثل مشفى فلسطني ومشفى الباسل، ترفض األطراف املتحاربة السماح 
للجنة الدولية للصليب األمحر بتوفري مساعدات إنسانية للمدنيني يف املخيم وإخالء عشرات املدنيني اجلرحى.

املنظمات املوقعة أدانه تناشد اجملتمع الدويل اختاذ خطوات عاجلة لتيسري إيصال املساعدات اإلنسانية، حسب قراري جملس 
األمن الدويل 2139 )2013( و2165 )2014(، اللذين يقتضيان توفري إمكانية وصول ودون إعاقة جلميع املناطق أمام 
عمال اإلغاثة اإلنسانية واملعدات واملواد اإلنسانية، وإاتحة إخالء مجيع املدنيني الراغبني يف مغادرة مناطق معينة. لذا جيب على 
احلكومة السورية توفري إمكانية وصول ودون إعاقة أمام اللجنة الدولية للصليب األمحر لتوفري املواد الغذائية والطبية وإلخالء 

املدنيني اجلرحى.

    ينبغي أيضاً القيام إبجراءات مستهدفة ومستعجلة حلماية عمال اإلغاثة اإلنسانية واملدافعني عن حقوق اإلنسان املعرضني 
ملخاطر كبرية من اجلماعات املسلحة ومن أجهزة األمن احلكومية يف الوقت نفسه. فقبل هذا اهلجوم األخري، اغتيل عدة نشطاء 
داخل املخيم على يد جهات جمهولة، وكان منهم السيد فراس الناجي، عضو الرابطة الفلسطينية حلقوق اإلنسان يف سوراي الذي 
قُتل ابلرصاص يف 23 فرباير/شباط 2015، والسيد حيىي حوراين، وهو انشط يعمل مع مجعية اهلالل األمحر، وقد اغتيل يف 
30 مارس/آذار داخل املخيم. وأوردت تقارير أن القوات احلكومية اعتقلت عددا غري حمدد من عمال اإلغاثة اإلنسانية بسبب 

حماولتهم هتريب مواد إغاثة إىل داخل املخيم.

    جيب على احلكومة السورية أن تفي بتعهداهتا مبوجب القانون اإلنساين الدويل عرب اإلهناء الفوري للحصار الذي تفرضه على 
خميم الريموك، واالمتناع عن القصف اجلوي واستخدام براميل املتفجرات اليت ال متييز بني األهداف املدنية والعسكرية. وجيب 
على مجيع األطراف املتحاربة إيقاف العمليات العسكرية داخل املناطق املأهولة ابملدنيني يف املخيم، واالمتناع عن استهداف 

النشطاء السلميني وعمال اإلغاثة واملدنيني وبصرف النظر عن انتماءاهتم السياسية.

املنظمات املوّقعة
الرابطة السورية للمواطنة

الرابطة الفلسطينية حلقوق اإلنسان يف سوراي
الشبكة األشورية حلقوق اإلنسان

الشبكة األورو-متوسطية حلقوق اإلنسان
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

املركز السوري لالحصاء و البحوث
املركز السوري للدراسات و االحباث القانونية

املنظمة الفلسطينية حلقوق االنسان
اليوم التايل 

مركز توثيق االنتهاكات يف سوراي
مركز دمشق لدراسات حقوق االنسان

منظمة ’مدافعو اخلط األمامي‘
هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي يف سوراي
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