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06-04-2018 

 قضاء الالجئ الفلسطيني "خالد السعدي" برصاص قناص في مخيم درعا  •

 أنباء عن مفاوضات بين النظام وتنظيم "داعش" جنوب دمشق •

 النظام يخير المعارضة جنوب دمشق بين التسوية أو الرحيل عقب خروج داعش •

 مسودة قانون ألماني جديد يشدد على إجراءات لم الشمل •

 "عشرات قذائف الهاون تستهدف مخيم درعا وحّي طريق السد"



 

 ضحايا

ضى الالجئ الفلسطيني "خالد حاتم السعدي" من أبناء مخيم درعا جنوب سورية، يوم أمس جراء ق
على أطراف مخيم درعا لالجئين  إصابته برصاص قناص قوات النظام، وذلك أثناء تواجده

 الفلسطينيين.

مما يرفع عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا من أبناء مخيم درعا منذ بداية األحداث في سورية 
 ( ضحية. 258إلى )

ضحايا من الالجئين الفلسطينيين قضوا برصاص قناص منذ  309يشار أن مجموعة العمل وثقت 
 بداية الحرب في سورية.

 
 التطورات آخر

تعرض مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين وحّي طريق السد جنوب سورية بعشرات قذائف الهاون من 
 النوع الثقيل، مما خلف دمارًا وخرابًا في منازل المدنيين.

فيما قال مراسل "مجموعة العمل "إن غرفة عمليات البنيان المرصوص التابعة للقوات المعارضة 
فت أول أمس األربعاء مجموعة لقوات الجيش السوري كانت ترفع سواتر السورية المسلحة استهد

على جبهة مخيم درعا جنوب سوريا"، تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات بين الطرفين استخدمت فيها 
 األسلحة المتوسطة والثقيلة.

رار إلى ذلك تستمر معاناة أهالي المخيم، بسبب غياب الخدمات الصحية واإلغاثية عنهم، واستم
 انقطاع المياه والكهرباء والخدمات األساسية عن المخيم منذ عدة سنوات.



 

هذا وتشهد المنطقة الجنوبية في سوريا حالة ترقب غير مسبوق واستنفار من فصائل قوات المعارضة 
السورية المسلحة وسط أنباء عن قرب اشتعال الجبهة الجنوبية بعد هدوء دام لعدة شهور، وذلك 

موت وال المذلة التي استمرت لخمسة أشهر استطاعت خاللها قوات المعارضة السورية بعد معركة ال
 المسلحة السيطرة على حي المنشية.

 
في غضون ذلك، تواردت أنباء جنوب دمشق، عن مفاوضات جارية بين النظام السوري وتنظيم 

ل شرق سورية "داعش" جنوب دمشق، وذلك لمقترح اخراج داعش باتجاه مناطق يسيطر عليها شما
 أو جنوبها.

يأتي ذلك في ظل حالة من التخبط واالنقسام الشديدين تسود تنظيم "داعش" جنوب دمشق حيث 
يطالب السواد األعظم من عناصر التنظيم في اليرموك والحجر األسود بالتفاوض مع النظام السوري 

 وترتيب مغادرتهم لمناطقهم دون قتال.

ش" يسيطر على أحياء مخيم اليرموك والعسالي والتضامن والحجر يشار إلى أن تنظيم الدولة "داع
 ، بمساعدة النصرة سابقًا.2015األسود منذ 

وفي السياق، تداولت صفحات على موقع التواصل االجتماعي فيس بوك المعنية بنقل أخبار 
وطنية المنطقة الجنوبية، ما قالت عنه ملخص اجتماع جرى قبل عدة أيام بين لجنة المصالحة ال

بيت سحم( والذي يتضمن مصير قوات  –ببيال  – )يلدامع قوات المعارضة السورية جنوب دمشق 
المعارضة السورية جنوب دمشق بعد خروج تنظيم "داعش" وهيئة تحرير الشام من منطقتي مخيم 

 اليرموك وحي الحجر األسود.



 

واعطاء مهلة ستة أشهر  نقاط كف البحث عن كافة المطلوبين، 8ونصت المبادرة التي تضمنت 
للمتخلفين عن الخدمة العسكرية، وخروج من يرغب من المنطقة بسالحه الفردي بضمانة الدولة 
السورية، وعودة الفالحين إلى أراضيهم الزراعية، وعودة أهالي عقربا، البويضة، حجيرة، السبينة، 

نها، كما وعد النظام بفتح مخيم اليرموك والحجر األسود، إلى بلداتهم بعد خروج تنظيم داعش م
 ملف الموقوفين والمعتقلين.

من جانبها لم تصدر قوات المعارضة السورية جنوب دمشق أي بيان تؤكد أو تنفي صحة وحقيقة 
البنود التي يتم تداولها على صفحات الفيس بوك، علمًا أن المعارضة السورية اجتمعت منذ عدة 

قاتلي المعارضة تسوية أوضاعهم والبقاء في بلداتهم أيام مع وفد روسي، حيث طرح الروس على م
أو الخروج إلى الشمال السوري، في حين طلبت فصائل المعارضة السورية مدة من الزمن للتشاور 

 فيما بينها.

جدير بالذكر أن بلدات )يلدا، ببيال، بيت سحم، وحي القدم( تشهد حالة هدنة مع النظام، منذ عام 
يم )داعش( على حي الحجر األسود، وأجزاء واسعة من )مخيم ، في حين يسيطر تنظ2014

اليرموك، التضامن، العسالي(، في حين تسيطر هيئة تحرير الشام )النصرة سابقًا( على شارع عين 
 غزال شمال غرب مخيم اليرموك.

إلى ذلك، تعتزم السلطات األلمانية إصدار قانون جديد يضيق الخناق على الالجئين ويقيد من 
 إجراءات لم شمل عائالتهم، ويؤثر على الذين حصلوا منهم على حماية ثانوية.

وحسب مسودة القانون الجديد الذي قدمته وزارة الداخلية االتحادية فأنه لن ُيسمح بلّم شمل إال 
فال القصر، وكذلك األب واألم بالنسبة للقصر غير المتزوجين. فيما ُيستثنى من لم األزواج واألط

الشمل األزواج الذين لم تتم عقود زواجهم في البلد األصلي الذي ينحدر منه الالجئ. ويعطي 
القانون الجديد فرصة منع لم شمل "الجهاديين واإلرهابيين ووعاظ الكراهية وقادة الجماعات 

 الممنوعة".

القانون الجديد للم الشمل" الذي يقع في عشرين صفحة، ال يزال محل نقاش ومداوالت مع باقي "
الوزارات قبل عرضه على الحكومة. كما يمكن أن يحول تلقي مساعدات اجتماعية من الدولة 

 األلمانية دون لّم شمل األسرة.



 

بشأن لم شمل أسر الالجئين وكانت منظمات دولية انتقدت في وقت سابق القواعد الجديدة المقررة 
الحاصلين على حق الحماية الثانوية في ألمانيا، واعتبرته انتهاكًا التفاقية حقوق الطفل وحقوق 

 اإلنسان اللتين صادقت عليهما ألمانيا.

من دستور ألمانيا )القانون األساسي(، والمادة  6ورأت المنظمات أن تعليق "لم الشمل" ينتهك المادة 
 من اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل. 10و 3ة األوروبية لحقوق اإلنسان، والمواد من المعاهد 8

يشار أنه ال يوجد إحصائيات رسمية ألعداد الالجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا، والذين 
لتزمة ُيصنفوا على أنهم من عديمي الجنسية وفقاً للقوانين األلمانية، ومن المفترض أن تكون ألمانيا م

تبعًا التفاقية جنيف، بتسهيل تجنيس األشخاص عديمي الجنسية وذلك استنادًا إلى قانون الجنسية 
 ، ولكن من الواضح أن ألمانيا باتت تتنصل من تطبيق وتنفيذ تلك القوانين.2000األلمانية للعام 

 

 2018ابريل  -نيسان  05فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

حايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ( حصيلة الض3687) •
 ( امرأة.465)

( 106( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1672) •
 إناث.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 على التوالي. (1721يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 206) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1457انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1298)

( يومًا، ودمار أكثر 553ر من )يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكث •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي. %80من 



 

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.( آالف، 8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


