2018-01-06
العدد1890 :

"اشتباكات بين "جيش اإلسالم" و "داعش" في مخيم اليرموك المحاصر"

• عشرات الالجئين من فلسطينيي سورية يحصلون على الجنسية السويدية والهولندية
• أكثر من  500الجئ وصلوا إلى الجزر اليونانية خالل أربعة أيام
• النظام السوري يواصل اعتقال الالجئ الفلسطيني "محمد عمر"

آخر التطورات
اشتباكات متقطعة اندلعت في ساعات متأخرة أول أمس بين مجموعات "داعش" ومجموعات من
"جيش اإلسالم" الذي شن هجوماً على إحدى نقاط تمركز مجموعات "داعش" في حي الزين بمخيم

اليرموك.

وبحسب ما ورد لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية فإن االشتباكات أسفرت عن وقوع عدد
من القتلى والجرحى في صفوف عناصر "داعش".
يأتي ذلك في ظل اتخاذ تنظيم "داعش" إجراءات مشددة ضد أهالي مخيم اليرموك في مناطق
تواجدهم ،حيث قام منذ أيام بتشديد القيود على حركتهم من مناطق سيطرته إلى مناطق سيطرة
فصائل المعارضة ،األمر الذي ضاعف من معاناة األهالي.

من جانب آخر ال تزال معظم المواد الغذائية والمواد األساسية شبه مفقودة داخل المخيم وذلك بسبب
الحصار المشدد الذي يفرضه النظام على مخيم اليرموك منذ أكثر من ( )1633يوماً والذي أدى

لوفاة ( )200ضحية بسبب نقص التغذية والرعاية الطبية.

إلى ذلك ،شهد العام الماضي ارتفاعاً ملحوظاً بعدد الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين حصلوا
على الجنسيات الهولندية والسويدية ،وذلك بعد أن حققوا الشروط القانونية للحصول عليها.

وبحسب القانون الهولندي فإنه يحق للفلسطيني السوري التقديم على الجنسية الهولندية بعد مضي
ثالثة أعوام من تواجده على األراضي الهولندية باإلضافة إلى تحقيقه لمستوى معين من تعلم اللغة
الهولندية.

في حين يمكن لالجئ الفلسطيني السوري ممن أتم تواجده في السويد أربع سنوات التقديم على
الجنسية السويدية ،وال تشترط السويد حتى اآلن أي شروط أخرى للحصول على جنسيتها ،في حين
تمنحها مباشرة لألطفال من فلسطيني سورية المولودين في السويد شرط أن يكون أحد والديهما
حاصل على اإلقامة الدائمة في السويد.
وبشكل عام تعد هولندا والسويد من الدول التي تساعد قوانينها الالجئين على اكتساب جنسيتها في
حين تتشدد دول مثل ألمانيا والدنمارك في ذلك.
يذكر أن  85ألف الجئ فلسطيني على األقل كانوا قد وصلوا إلى أوروبا خالل السنوات الماضية
هرباً من جحيم الحرب السورية التي طالت نيرانها معظم المخيمات الفلسطينية هناك ،باإلضافة
إلى سوء معاملة دول الجوار لالجئين من فلسطينيي سورية وعدم السماح لهم بدخول أراضيها.

في غضون ذلك ،وصل أكثر من  500مهاج اًر بينهم فلسطينيون سوريون إلى الجزر اليونانية بعد
أن عبروا بحر إيجة من تركيا على متن "قوارب الموت" ،ووفقاً لتقارير حقوقية وصل  507الجئين

بين تاريخ  2018-1-1وحتى يوم الخميس  2018-1-4إلى الجزر اليونانية.

وحسب اإلحصائيات فقد وصل ( )266شخصاً في جزيرة ليسفوس ،و ( )102إلى جزيرة خيوس،

وإلى ساموس وصل ( )139مهاج اًر ،مشيرة إلى ازدياد التدفق مرة اخرى مع بداية هذا العام 2018
يشار إلى أن عدد العالقين من فلسطينيي سورية في اليونان حتى أواخر عام  2016يقدر بحوالي
( )400الجئ غالبيتهم يتواجدون في الجزر "لسبوس  -متليني  -خيوس  -ليروس  -كوس" بينهم

عائالت وأطفال ونساء ومسنون ،ويتوزعون على مخيمات الالجئين بعضهم يسكن في خيم واآلخر
في صاالت كبيرة او كرافانات.
من ناحية أخرى وبعد سبع سنوات من الحرب حملت معها الكثير من اآلالم واآلمال دعت مجموعة
العمل من أجل فلسطينيي سورية الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى توثيق حكاياتهم ضمن
مشروع "هذه حكايتي" والذي أطلقته المجموعة من أجل توثيق معاناة الالجئين الفلسطينيين خالل
الحرب في سورية.
وفي سياق آخر ،يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني ''محمد عمر'' ( )51عاماً ،من
أبناء مخيم اليرموك ،وذلك بعد أن اعتقلته األجهزة األمنية السورية يوم  2013-7-18بالقرب من
مخيم العائدين في حمص ،عندما كان في زيارة ألقربائه في المخيم.
وتم تحويله من فرع األمن العسكري بحمص إلى دمشق بعد شهرين من اعتقاله ،وكانت آخر
مشاهدة له في الشهر الخامس من عام  2014بحسب ما أكده أحد المفرج عنهم.
يشار إلى أن مجموعة العمل تلقت العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين،
حيث تم توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم

على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم ،ووثقت المجموعة حتى اآلن ( )1644معتقالً

فلسطينياً في سجون النظام السوري.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  05كانون الثاني  -يناير 2018
• ( )3632حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )463امرأة.
• ( )1644معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()106
إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1633على التوالي.

• ( )204الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
مخيم اليرموك.
غالبيتهم في ّ

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1367يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1207أيام.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )467يوماً ،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.

