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األحد 5 نيسان 2015

حول األوضاع اإلنسانية ملخيم الريموك يف سوراي بيــــــــان
مشرتك

قرابة  يشهدها  مسبوقة  غري  إنسانية  أوضاع   -
20 ألف مدين، بينهم أكثر من 3500 طفل، 
العنيفة  واالشتباكات  القصف  حتت  يعيشون 
واملتواصلة يف خميم الريموك منذ حماولة ما يعرف 
داعش«   – اإلسالمية  الدولة  »تنظيم  ابسم 
دخول املخيم والسيطرة عليه يوم األربعاء املاضي 
 13 مقتل  إىل  أدى  ما  وهو   ،1/4/2015
شخصاً على األقل من ساكين املخيم حىت اآلن.

- ثالثة من القتلى الثالثة عشر وجدوا دون رأس يف إحدى حارات خميم الريموك، ويُعتقد أن عناصر من تنظيم 
الدولة اإلسالمية قاموا بقطع رؤوسهم، فيما قُتل ثالثة آخرون إثر قصف تنظيم الدولة للمخيم، وهم »مجال 
خليفة«، و«عبد اللطيف الرمياوي«، و«حممد صاحل عيس«، كما قُتل »حممد خري متيم« برصاص قناص يتبع 
لتنظيم الدولة، وقُتل »رضوان األمحد« إثر قصف للقوات احلكومية السورية، وقُتل 5 آخرون أثناء االشتباكات 
الدائرة بني املسلحني يف املخيم، وهم »ماجد العمري«، و »عبد هللا حسن عبد هللا«، و »عمر اخلطاب«، 

و«عالء درابس« و«عبد هللا ماهر سامل«.

- من املؤكد أن هناك قتلى آخرون سقطوا إما بسبب القصف الذي قام به النظام السوري، خصوصا يوم أمس، 
أو بسبب االشتباكات الدائرة بعنف داخل املخيم. ولكن مل نتمكن من توثيق سوى هذه احلاالت الثالثة عشر، 

بسبب األوضاع امليدانية فائقة الصعوبة يف املخيم.

- املخيم وكما هو معلوم خيضع حلصار خانق تفرضه القوات احلكومية السورية منذ )637( يوماَ، ويشهد 
انقطاعاً للتيار الكهرابئي منذ أكثر من )717( يوماً، ويقوم الناس ابستعمال املولدات الكهرابئية كبديل، كما 

يستمر انقطاع املياه عن املخيم لليوم )207( على التوايل.

- تعرض املخيم وعلى مدار األايم اخلمسة املاضية لقصف عنيف بصواريخ »أرض أرض« والرباميل املتفجرة 

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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القصف يف  وتركز  األقل،  على  برمياًل   15 اآلن  منها حىت  السورية، وسقط  احلكومية  القوات  أطلقتها  اليت 
»ساحة الرجية« وحميط جامع »فلسطني« و »شارع سعيد العاص« وشارَعي »صفد« و«الريموك« و«حي 
العروبة«، وأدى إىل وقوع عشرات اجلرحى وتدمري العديد من البناايت بشكل كبري جدا، إضافة إىل سقوط 

ضحية واحدة على األقل.

- ويف الوقت الذي تقوم فيه القوات احلكومية السورية وأفراد من تنظيم »اجلبهة الشعبية – القيادة العامة« 
مبحاصرة مشال املخيم وقصف العديد من املناطق يف املخيم، تدور اشتباكات عنيفة جنوبه بني مسلحي »تنظيم 
الدولة اإلسالمية – داعش«، مدعومني من عناصر »جبهة النصرة« من جهة، ومسلحني حمليني من املخيم من 
جهة أخرى، هبدف حماولة منع عناصر تنظيم الدولة من السيطرة على ابقي أجزاء املخيم، والذي يسيطر »تنظيم 
الدولة اإلسالمية – داعش« على قرابة %90 من أحيائه وطرقه الرئيسية، ومنها »شارع صفد« و«املدارس« 
و«حيفا« و »ال15« و«حي التقدم« و«دوار فلسطني«، إضافة إىل »مشفى الباسل الطيب«، والذي توقف 
عن العمل منذ عام ونصف بسبب استهدافه ابلقصف من قبل القوات احلكومية السورية، وأجزاء من »حارة 
املغاربة« و«حي العروبة«، الذي ينتشر فيه قناصة يتبعون لتنظيم الدولة، فيما ما زالت اشتباكاٌت عنيفٌة تدور 

يف »شارع لوبية«.
- مت أسر عشرات الشباب من املخيم من قبل أفراد ما يعرف ابسم تنظيم الدولة اإلسالمية - داعش، منهم 
80 على األقل مت اختطافهم يف منطقة العروبة و«شارع املدارس«، بينهم فتااتن جرى اختطافهما من منزهلما يف 
»شارع املدارس«، وانشطون إغاثيون جرى اختطافهم بعد اقتحام مقر اهليئة اإلغاثية اليت كانوا يتواجدون فيها.

- نتيجة القتحام مقر اهليئة اإلغاثية، وخطف العاملني هبا، توقف عمل معظم اجلهات اإلغاثية األخرى يف 
املخيم، خوفاً من قيام أفراد تنظيم الدولة ابختطاف كوادر تلك املؤسسات. وتبدو األوضاع اإلنسانية يف املخيم 

مأساوية جدا.

- اخلدمات الطبية، واليت كانت تعمل أساساً أبدىن مستوايهتا بسبب احلصار املستمر للنظام السوري، تكاد 
الدولة  تنظيم  أفراد  بعد سيطرة  العمل، خاصًة  املخيم عن  توقفت مجيع مشايف  اآلن، حيث  تكون معدومة 
اإلسالمية - داعش على مشفى فلسطني، وهو املشفى الوحيد الذي كان يعمل بطاقته الدنيا داخل املخيم، 
ومت استهدافه بقذيفة هاون، ويتواجد فيه حاليا عدد من اجلرحى دون أي وحدات طبية، كما أصيب 4 من 
أفراد كوادره الطبية جبراح متفاوتة. وهو ما أجرب السكان على معاجلة اجلرحى بطرق بدائية. ومتنع حواجز النظام 

خروج أي جريح عرب حواجزها لتلقي العالج خارج املخيم.

- أدت االشتباكات العنيفة وحظر التجوال وانتشار القناصة الذين اعتلوا أسطح املنازل إىل منع سكان املخيم 
من الوصول إىل نقاط توزيع املياه، واليت يسيطر عليها حاليا أفراد تنظيم الدولة اإلسالمية – داعش، ما جعل 
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العديد من األهايل يعيشون بدون ماء بسبب نفاذ الكميات املخزنة يف البيوت، فيما نزح قرابة 300 عائلة 
فلسطينية من خميم الريموك إىل إىل بعض املناطق اجملاورة للمخيم كيلدا وببيال وبيت سحم، ونزحت 100 عائلة 

أخرى إىل حي التضامن.

- قامت جمموعات من أفراد تنظيم الدولة اإلسالمية »داعش« ابقتحام أحد املقرات اإلعالمية داخل املخيم 
وأخذ حمتوايته، وذلك يف ما بدا أهنا حماولة ملنع وصول ما يدور داخل املخيم إىل وسائل اإلعالم خارجه.

بلغ  اليوم  وحىت  سوراي  يف  األحداث  بدء  منذ  املوثّقني  الريموك  خميم  عدد ضحااي  أن  إىل  اإلشارة  جتدر   -
)1063( ضحية، منهم 173 قضوا نتيجة احلصار واجلوع ونقص الرعاية الطبية.

 
يف ضوء ذلك:

- ندعو وكالة »األنروا« و«اللجنة الدولية للصليب األمحر« إىل العمل على فتح ممرات إنسانية لسكان املخيم، 
والتنسيق مع القوات السورية اليت حتاصر املخيم إلجالء عشرت اجلرحى داخله.

- ندعو األطراف املسلحة داخل املخيم، وال سيما أفراد ما يعرف ابسم تنظيم الدولة اإلسالمية – داعش، بعد 
إذ سيطرت على معظم أجزاء املخيم، إىل حتييد املدنيني، وحنذر من قيام أفراد تنظيم الدولة ابستخدام سياسة 

االنتقام من املدنيني، والتصفية اجلسدية هلم.

- ندعو املفوضية األوروبية حلقوق اإلنسان للضغط على النظام السوري حلماية سكان املخيم ورفع حصاره 
عنهم، بصفته املسؤول األول عن أوضاعهم. وإىل العمل على إهناء هذه املأساة أبعلى سرعة، وتوفري العالج 

الطيب الالزم للمرضى واجلرحى داخل املخيم.

يف  للحالة  اإلنسانية  االعتبارات  وضع  إىل  املتحدة،  لألمم  العامة  واجلمعية  األمن،  جملس  ندعو  - وأخريا، 
األراضي السورية، فوق أي اعتبار آخر. والتحرك العاجل مبوجب ميثاق األمم املتحدة، إلنقاذ املدنيني، ووقف 

القتل الدائر بال إنسانية للسنة اخلامسة على التوايل.
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