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"األونروا تطالب بضمان حياة المدنيين في مخيم اليرموك"
•
•
•
•

أحد أبناء مخيم السبينة يقضي في ريف دمشق
أنور عبد الهادي :األيام القليلة القادمة ستشهد حسم نهائي لملف مخيم اليرموك
داعش يجبر المتبقين من أهالي اليرموك على اتباع دورات شرعية
تقرير توثيقي لمجموعة العمل )16( :فلسطينيا ً من الكوادر الطبية قضوا منذ بداية الحرب في
سورية

ضحايا
قضى الشاب "مازن زعل موسى العبد هللا" أحد أبناء مخيم سبينة لالجئين الفلسطينيين ،في دوما
بريف دمشق ،وقال صفحات إعالمية مقربة من النظام السوري أن العبد هللا تم اختطافه في منطقة
برزة عام .2016
يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت قضاء  67ضحية من الالجئين الفلسطينيين قضوا خالل
أحداث الحرب في سورية.

آخر التطورات
طالبت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" ،يوم أمس االثنين ،كافة األطراف
المشاركة في القتال ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل ضمان المحافظة على المدنيين
وأن تتخذ اإلجراءات الكفيلة بمنع حدوث أضرار ال ضرورة لها للبنية التحتية المدنية.
وقال سامي مشعشع الناطق باسم "أونروا" في بيان لها" ،أن الوضع اإلنساني داخل المخيم صعب
للغاية ،ومنذ مدة طويلة ،وهو آخذ بالتدهور بشكل سريع ،وذلك مع قرب نفاذ المؤونة الغذائية
والدوائية ،مشي اًر إلى أن المياه الجارية معدومة والتيار الكهربائي ضعيف للغاية ،وخيارات الرعاية
الصحية محدودة ولم يبق هنالك أي طبيب موجود في المنطقة"

ولفت مشعشع إلى "أن إدارة الوكالة تتابع التطورات األمنية في محيط وداخل مخيم اليرموك ،واصفاً
إياها باألحداث "المقلقة" ،وطالب كافة األطراف بالسماح للمدنيين الراغبين بمغادرة مناطق النزاع

بأن يغادروا بسالم وأمن.

وأضاف إلى أنه "ينبغي أن يتم السماح أيضا بإخالء الحاالت الطبية وتوفير سبل وصول آمن من
أجل توزيع معونات منقذة للحياة ،والتي تشمل الغذاء والدواء ،على كافة المدنيين المحاصرين داخل
اليرموك والمناطق المجاورة في يلدا وببيال وبيت سحم".

يشار إلى أن هنالك ما يصل إلى  12,000الجئ فلسطيني في مخيم اليرموك والمناطق المحيطة
به في يلدا وببيال وبيت سحم ،وفق تقديرات األونروا محاصرين منذ عام  2011عندما انتقلت
جماعات المعارضة المسلحة إليها ،وتصنف "أونروا" تلك المناطق أنها مناطق يصعب الوصول
إليها.
وفي السياق ،قال مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في سورية أنور عبد الهادي،
في تصريح لوسائل إعالم مقربة من النظام السوري "إن األيام القليلة القادمة ستشهد حسم نهائي
لملف مخيم اليرموك" ،مضيفاً أنه سيتم فتح مدخل إلخراج «المسلحين» ومن يريد تسوية أوضاعه،
أما من يريد البقاء ولم يكن متورطاً فال مشكلة له مع الدولة.

وأشار عبد الهادي إلى أن قرار الدولة السورية هو أن ال يمس أي مدني ،وهي ستحافظ على المخيم
وتحافظ على المدنيين داخله الوقت ،مشدداً على أنه حان إلعطاء اإلنذار األخير لمسلحي مخيم

اليرموك ،إما بتسوية أوضاعهم أو الخروج إلى مناطق تستقبل «أمثالهم» على حد تعبيره.

وكان عبد الهادي قد قال في وقت سابق أن مصير مخيم اليرموك هو في خطة الدولة السورية من
أجل إنهاء وجود المسلحين في محيط دمشق بالكامل" ،لكن حالياً ال يمكن تحديد كيف ومتى ،إال
أنه من المؤكد أن هناك جهوداً تبذل إلخراج السالح والمسلحين من المخيم والحجر األسود وهي

مستمرة ،واليوم أمام المسلحين خياران إما التسوية أو الخروج كما حصل مع بقية المناطق السورية
وهناك جهود تبذل والحل بات قريباً.

يشار أن حشود عسكرية كبيرة لقوات النظام السوري و(قوات الدفاع الوطني) توجهت إلى حي
التضامن ومدخل مخيم اليرموك ،وحي القدم وبلدة حجيرة استعدادا لعملية عسكرية تهدف للسيطرة
على المنطقة الجنوبية بالكامل (مخيم اليرموك ،التضامن ،الحجر األسود ،القدم) التي ينتشر فيها
تنظيم داعش ،وهيئة تحرير الشام .فيما أعلن لواء القدس في وقت سابق أنه جهز حوالي  5آالف
عنصر للسيطرة على اليرموك وطرد "داعش" من المخيم ،إضافة بوجود قوات الفصائل الفلسطينية
الموالية للنظام وجيش التحرير الذين يتمركزون على مدخل مخيم اليرموك وبنايات القاعة في حي
الزاهرة المجاورة للمخيم.

وفي مخيم اليرموك المحاصر ،أصدر تنظيم (داعش) ق ار اًر يجبر جميع المدنيين المتبقين في مخيم

اليرموك على اتباع دورات شرعية ،وأشار التنظيم إلى أن كل شخص ال يلتحق بهذه الدورات

يتعرض للمسائلة والمحاسبة والعقوبة.
من جانبها اعتبرت فصائل المعارضة السورية المسلحة في يلدا كل مدني يخضع لهذه الدورات في
عداد عناصر تنظيم داعش ،وسيتعرض لالعتقال ،وسيمنع من الدخول إلى يلدا عبر معبر العروبة.
من جانبهم وقع األهالي بين فكي داعش الذي يرتكب انتهاكات جسيمة بحقهم في حال لم ينفذوا
أوامره ،وبين تشدد قوات المعارضة السورية التي هددت بإغالق معبر العروبة الواصل بين المخيم
ويلدا بشكل نهائي مما ينعكس بشكل سلبي على حياتهم المعيشية.
هذا وتعتبر الدورات الشرعية هي السالح الفكري لدى داعش في المناطق التي يسيطر عليها حيث
أنها من أكثر النشاطات التي يسعى التنظيم لنشرها وبث أفكاره وعقيدته عن طريقها كما يحاول

بشتى الطرق إخضاع أكبر عدد من الناس لها وذلك بغية التأثير عليهم فكرياً وكسب والئهم عن

طريق دس أفكاره تحت ستار ديني وشرعي.

وتتراوح مدة الدورة الشرعية من أسبوعين إلى  3أشهر حسب كل دورة ،وتشمل الدورة أساسيات
الفقه والعقيدة إضافة إلى أحكام الجهاد التي لها حصة جيدة من المدة المخصصة للدورة.
وفي سياق آخر ،كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية خالل تقريرها التوثيقي الذي
حمل عنوان "الواقع الصحي لمخيمات الالجئين الفلسطينيين في ظل األزمة السورية" ،وأصدرته
بداية شهر نيسان الجاري أن ( )16الجئاً فلسطينياً من الكوادر الطبية هم :أسامة أمين الغول،
خالد كمال عطية ،خميس عزيز ،أحمد نواف الحسن ،باسل مصطفى سويد ،محمود أبو عبد هللا،
ماهر مزعل ،أحمد كمال فرحات ،دياب حسين مهنا ،محمود حمارنة ،ياسمين أحمد عبد الباقي،
يحيى عبد هللا حوراني أبو صهيب ،أحمد القديمي ،إبراهيم أبو شقرة ،محمد علي ،إبراهيم علي
الشيخ تايه قضوا بسبب الحرب الدائرة في سورية.
وأوضحت المجموعة في تقريرها التوثيقي المكون من ( )54صفحة من القطع الكبير ،إلى أن
المنشآت الطبية الموجودة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية لم تنج من القصف أو
االستهداف ،حيث رصدت مجموعة العمل عشرات االنتهاكات التي قام بها طرفا الصراع في سورية
بحق المئات من الالجئين الفلسطينيين الذين سقطوا بين قتيل وجريح ومعتقل في أوساط العاملين
الطبيين والمسعفين.
كما أكدت مجموعة العمل في تقريرها على أن تطاول أمد األزمة السورية وما طال المخيمات
والتجمعات الفلسطينية من دمار وحصار ،وما وقع على الطواقم الطبية من انتهاكات ومحدودية
التنقل والحركة بحرية لها؛ أدت لتدهور خطير في األوضاع الصحية للجرحى والمصابين والنساء
الحوامل والمرضى ،وهو ما عكس حالة االستخفاف بحياة المدنيين في المخيمات الفلسطينية ،الذين
أصبحوا بأمس الحاجة للعالج والرعاية الصحية.
لتحميل النسخة االلكترونية من التقرير اضغط على الرابط التالي:
_http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/health_status_palestinian
ar.pdf

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  16نيسان  -ابريل 2018
• ( )3696حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )465امرأة.
• ( )1674معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()106
إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1732على التوالي.

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

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1467يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1316يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )564يوماً ،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.

