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"مخيم اليرموك 6 :سنوات على مجزرة "الميغ" وألم التهجير مستمر"

• أهالي مخيم حندرات :المخيم في تراجع دائم
• مجموعة العمل :توثيق ( )89فلسطينيا ً أعدموا ميدانيا ً منذ بداية الحرب في سورية
• هيئة فلسطيني سوريا لإلغاثة توزع مساعداتها على المهجرين الفلسطينيين شمال سورية

آخر التطورات
يواصل النظام السوري والمجموعات الفلسطينية الموالية له منع آالف المهجرين الفلسطينيين من
العودة إلى منازلهم في مخيم اليرموك جنوب دمشق ،وذلك بعد  6سنوات مضت من التهجير
والنزوح المستمر.
بدأت مأساة مخيم اليرموك بالظهور منذ عام  2012عندما زج به عنوة في أتون الصراع الدائر
في سورية ،وذلك لموقعه الجغرافي الهام بالنسبة للعاصمة دمشق.

وصادف يوم أمس الذكرى السادسة لمجزرة "الميغ" أو "مجزرة جامع عبد القادر الحسيني" ،حيث
قصفت طائرات النظام السوري يوم  ،2012-12-16والذي كان وقتها ملجأ لمئات العوائل التي
نزحت إلى المخيم هرباً من القصف الذي استهدف األحياء المجاورة لليرموك ،وأسفرت عن
عشرات الضحايا والجرحى.
وقد شكلت تلك الغارات تحوالً خطي اًر في قضية مخيم اليرموك ،حيث بدأت موجة نزوح هي
األكبر في تاريخ المخيمات الفلسطينية في سورية ،وهاجر أكثر من  %80من أبناء مخيم
وفضل  20ألف الجئ عدم مغادرته والصمود فيه كي ال تتجدد نكبتهم مرة ثانية ،إال
اليرموكّ ،
أن النظام السوري والفصائل الفلسطينية الموالية فرضت على مخيم اليرموك حصا اًر جزئياً يوم
 ،2013/12/18ومن ثم حصا اًر تاماً يوم  ،2014/7/18حينها ذاق أهالي مخيم اليرموك أقسى
أنواع العذاب اإلنساني نتيجة عدم توفر أبسط مقومات الحياة اإلنسانية في المخيم ،مما اضطرهم
ألكل النباتات السامة وأكل القطط والكالب من أجل البقاء على قيد الحياة ،كما منع إدخال الدواء

والطعام إليه وعمد النظام إلى قطع المياه عن سكانه بشكل كامل يوم  ،2014/9/8وكذلك
الكهرباء واالتصاالت.
وزادت سيطرة تنظيم "داعش" على مساحات كبيرة من مخيم اليرموك مطلع إبريل –  2015من
معاناة من تبقوا داخل المخيم ،حيث مارس تضييقاً على األهالي في مختلف مناحي الحياة
خصوصاً ما يتعلق بالتعليم ونمط المعيشة.
شن النظام السوري حملة عسكرية واسعة استهدفت مخيم اليرموك
وفي يوم ّ 2018-04-19
وبعض األحياء المجاورة له مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا والجرحى باإلضافة إلى دمار

كبير لحق باألبنية والبنى التحتية للمنطقة ،ثم هجر النظام آالف الالجئين الفلسطينيين من جنوب
دمشق إلى شمال سورية.
من جانبها وثقت مجموعة العمل ( )1415ضحية من أبناء مخيم اليرموك قضوا خالل أحداث
الحرب ،بينهم ( )203ضحايا نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية.
من جانب آخر ،يشكو أهالي مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين في حلب من إهمال الجهات
المختصة ولجنة حي مخيمهم ،وقالوا "إن المناطق األخرى في حلب يعود أهلها إليها تزدهر
ّ
وتتعمر وتتقدم إال مخيم حندرات في تراجع دائم".
ويعيش أبناء المخيم أوضاعاً معيشية مزرية بسبب عدم تأمين الخدمات األساسية وتأهيل البنى
التحتية في المخيم ،ويعاني سكانه العائدين إليه من عدم توفر الماء والكهرباء ،وانعدام خدمات
التعليم والصحة مما انعكس سلباً عليهم وجعل الكثير من سكانه النازحين عنه يترددون من العودة
إليه.
وكان المخيم قد تعرض للقصف واألعمال العسكرية أدت إلى دمار أكثر من  % 90من المخيم
دما اًر كلياً وجزئياً ،وتهجير أهله عن منازلهم يوم .2013-04-27
إلى ذلك ،أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،أن ( )89الجئاً فلسطينياً أُعدموا
ميدانياً منذ بداية األحداث الدائرة في سورية وذلك حتى يوم  15آذار  -مارس .2018

وأوضح فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن من بين من أعدموا  17مجنداً من مرتبات
جيش التحرير الفلسطيني تم خطفهم في منتصف عام  2012وهم في طريق عودتهم من موقعهم
العسكري في مصياف إلى مخيمهم النيرب في حلب ،قبل أن تتم تصفيتهم بعد شهر من
اختطافهم.
وأكدت مجموعة العمل أن الضحايا الذين أعدموا توزعوا حسب المخيمات الفلسطينية والمدن
السورية على الشكل التالي )19( :أُعدموا في مخيم درعا ،و( )18في حلب ،فيما أعدم ()19
الجئاً في مخيم اليرموك ،و( )7آخرين في حي التضامن بريف دمشق ،و( )5الجئين في مخيم
الحسينية ،والجئان في السيدة زينب ،وآخر في مخيم العائدين حماة ،والجئ في مخيم خان
الشيح.
وفي شمال سورية ،وزعت هيئة فلسطينيي سوريا لإلغاثة والتنمية مساعداتها على المهجرين
الفلسطينيين في مخيم الشبيبة في منطقة اعزاز ومنطقة الباب شمال سورية ،وذلك ضمن الحملة
التي أطلقتها الهيئة تحت عنوان "كن دفئاً لهم" لعام .2019
حيث وزعت ( )350غطاء شتوياً في مخيم الشبيبة ،ووزعت مادة المازوت على  250عائلة
فلسطينية في منطقة اعزاز ومنطقة الباب ،هذا وتواصل الهيئة توزيع مساعداتها على المهجرين
الفلسطينيين وسط اوضاع إنسانية صعبة.

