2018-03-03
العدد1946 :

"قصف بالصواريخ وقذائف الهاون يستهدف مخيم درعا وحي السد جنوب سورية"

•
•
•
•

"داعش" يستمر بترهيب أهالي اليرموك وينفذ عددا ً من أحكام الجلد
اشتباكات ليلية بين المعارضة و"داعش" على أطراف مخيم اليرموك
"لواء القدس" يرسل عناصره للقتال مع النظام في الغوطة
هنغاريا واليونان ترفضان استعادة الالجئين من ألمانيا

آخر التطورات
تعرض كل من مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية وحي طريق السد المجاور له للقصف
بالصواريخ وقذائف الهاون ،فيما تم استهداف حي طريق السد بصاروخ من نوع "الفيل" ما أسفر
عن انتشار حالة من الهلع في صفوف المدنيين.
يأتي ذلك في ظل أوضاع معيشية وصحية غاية بالسوء يعيشها الالجئون الفلسطينيون في الجنوب
السوري ،وذلك بسبب النقص الحاد بالخدمات الطبية ،وتوقف جميع منشآت وكالة "األونروا" عن
العمل داخل مخيم درعا ،يضاف إلى ذلك انقطاع المياه بشكل كامل عن المخيم منذ أكثر 1425
يوماً.

في غضون ذلك ،أقدم ما يسمى عناصر الحسبة التابعين لتنظيم "داعش" على جلد عدد من أبناء
مخيم اليرموك ،حيث يدعى التنظيم أن ما يقوم به عناصره من انتهاكات بحقوق األهالي هو تنفيذ
للعقوبات بحق مرتكبي المخالفات الشرعية ومن تلك المخالفات التي يدعيها "داعش"" :تهريب التبغ"
و"حلق اللحية".
من جانبهم يؤكد ناشطون في مخيم اليرموك أن عناصر التنظيم يقومون بتلك التصرفات لترهيب
ما تبقى من األهالي داخل المخيم ،وأن التصرفات التي يقوم بها التنظيم بعيدة كل البعد عن عادات
وتقاليد ومعتقدات أهالي المنطقة.
وكان تنظيم "داعش" قد سيطر على مخيم اليرموك مطلع إبريل – نيسان  2015بدعم ومساندة من
عناصر هيئة تحرير الشام – النصرة سابقاً.

وفي السياق ،شهدت أطراف مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق ،أمس األول ،اندالع
اشتباكات متقطعة بين فصائل المعارضة السورية المسلحة وعناصر تنظيم "داعش" في مخيم
اليرموك حيث اندلعت االشتباكات في حي التضامن فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وأكد مراسلنا في مخيم اليرموك أن تنظيم "داعش" يقوم بتحصين مواقعه داخل المخيم خصوصاً

المناطق التي توسع فيها خالل األسابيع األخيرة على حساب هيئة تحرير الشام – النصرة سابقاً.

إلى ذلك ،أرسلت مجموعة "لواء القدس" العسكرية الموالية للنظام السوري عشرات العناصر من
مقاتليها إلى الغوطة الشرقية بريف دمشق لقتال المعارضة المسلحة ،وقال ناشطون أن "لواء القدس"
دفع بعدد من أبناء مخيمي النيرب وحندرات في حلب للمشاركة في القتال مع النظام.
يشار إلى أن "لواء القدس" تأسس في  6تشرين األول  2013من قبل المهندس الفلسطيني "محمد
سعيد” ابن مخيم النيرب في محافظة حلب ،والمعروف بارتباطه مع المخابرات الجوية لتسهيل عمله
في بناء العقارات مع السماسرة ،ويقدر عدده بحسب تقارير غير رسمية بأكثر من ( )3500عنصر،
ويضم هذا اللواء الجئين فلسطينيين من مخيمات النيرب وحندرات والرمل ومقاتلين من مدينة حلب
وريفها الغربي والشمالي وكتيبة الشبح األسود والقمصان السود ،ويقدر عدد المقاتلين الفلسطينيين
فيه بأقل من ( )500مقاتل.

وفي موضوع آخر ،تواصل هنغاريا واليونان رفضهما استعادة الالجئين الذين ُس ّجلوا فيها قبل
قدومهم إلى ألمانيا ،وفق قواعد اتفاقية دبلن ،وقالت و ازرة الداخلية األلمانية أنها "تقدمت بـ 2312

طلبا ،بينما لم تقم باستعادة
طلبا إلى أثينا الستعادة الجئين ،لكن أثينا لم تقر بمسؤوليتها إال عن ً 81
ً
الجئ واحد حتى اآلن".

كما ترفض هنغاريا استعادة الالجئين العائدين وفًقا قواعد اتفاقية دبلن ،على الرغم من أن الحكومة

األلمانية قدمت  3304طلباً إلى بودابست.

ونقلت وسائل إعالم ألمانية انتقاد مسؤولة السياسة الداخلية في كتلة حزب اليسار أوله يلبكه نظام
"دبلن" ،ووصفته بانه "غير معقول" ،وقالت أنه "بعد كل هذا األخذ والرد ،بقي عدد طالبي اللجوء
في ألمانيا على حاله تقريبا" ،وعدم وجود أي تقدم يعني معاناة أكبر لالجئين وجهدا وعمال أكثر
للدوائر الرسمية.
تؤرق حياة
وتعتبر قضية إعادة الالجئين إلى الدول التي انتزعت بصماتهم من القضايا التي ّ
الالجئين ،علماً أن العديد من الالجئين الفلسطينيين من الذين أُخذت بصماتهم لم ُيبت في قضايا
لجوئهم في ألمانيا منذ عام ،مما يزيد أوضاع الالجئين سوء بعد تحملهم عناء السفر وخطورة

الوصول لدول اللجوء األوروبي.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  02آذار  -مارس 2018
• ( )3664حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )465امرأة.
• ( )1672معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()106
إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1688على التوالي.

• ( )205الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
مخيم اليرموك.
غالبيتهم في ّ

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1424يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1264يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )519يوماً ،ودمار أكثر
من  %80من مبانيه تدمي اًر كامالً وجزئي.
• حوالي ( )85ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية  ،2016في حين
يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ( )31ألف ،وفي األردن ( )17ألف،
وفي مصر ( )6آالف ،وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

