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"مركز العودة يودع وثيقتين في "مجلس حقوق اإلنسان" حول قضايا االعتقال وتهجير
الفلسطينيين في سورية"
• عبد المجيد :ال نستطيع الحديث عن مدة زمنية لعودة األهالي إلى مخيم اليرموك
• أهالي مخيم حندرات يطالبون بتأمين حافالت لنقل الطالب
• طفل من مخيم اليرموك ينال لقب أفضل العب في السليمانية بالعراق

آخر التطورات
أودع مركز العودة الفلسطيني وثيقتين جديدتين ضمن وثائق "مجلس حقوق اإلنسان" ركزتا على
عناوين تخص فلسطينيي سورية وما آلت إليه أحوالهم خالل الحرب.
وتناولت الوثيقة األولى قضية التهجير القسري للفلسطينيين إلى إدلب شمال سورية حيث يتوزع
نحو ( )1300عائلة فلسطينية على نحو  12نقطة منذ إعادة النظام السوري فرض سيطرته على
مناطق جنوب وشرق دمشق وتهجير اآلالف من السكان.
وسلطت الوثيقة الضوء على مختلف األوضاع المعيشية للفلسطينيين في المنطقة التي تعد
األسخن ضمن آخر مستجدات الوضع الميداني في سورية.

وحذرت الوثيقة من تقاعس األونروا عن تقديم خدماتها إلى المهجرين في الوقت الذي تتعاظم فيه
الحاجة إليها ،وطرحت تساؤالت عديدة عن اقتصار أعمال الوكالة على مناطق سيطرة النظام
السوري وإلغاء كافة التفويضات الممنوحة لذوي المهجرين الستالم المساعدات بالنيابة.
ولفتت الوثيقة إلى حالة القلق التي تعتري آالف الفلسطينيين إزاء المصير المجهول الذي
ينتظرهم ،ودعت إلى العمل الجاد على تقديم الحماية الجسدية والقانونية لضمان سالمتهم وتقديم
الدعم الذي يتناسب مع حجم المأساة التي يرزخون تحتها.
وفي وثيقة أخرى تم اعتمادها في أوراق األمم المتحدة ،سلط المركز الضوء على قضية المعتقلين
والمختفين قسرياً من الفلسطينيين داخل السجون السورية ،وقدم عدداً من األرقام التي
واإلحصائيات التي وثقتها مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية.

وسردت الوثيقة عدة حقائق حول تعرض الفلسطينيين لالعتقاالت العشوائية على مداخل المناطق
المحاصرة خالل السنوات الماضية ،وكذلك خالل توجههم إلى مراكز األونروا للحصول على
المساعدات ،وعلى مختلف الحواجز العسكرية المنتشرة في األراضي السورية ،ولفتت النظر إلى
وقوع المئات من حاالت القتل تحت التعذيب وإخفاء الجثث وعدم اإلفصاح عن مصير
المفقودين.
وحول نفس القضية ألقى المركز خطاباً شفوياً أمام رئيس وأعضاء لجنة التحقيق الدولية الخاصة
بالشأن السوري وبحضور الدول األعضاء ،وذلك تحت البند الرابع من جدول مجلس حقوق

اإلنسان.
كما عقد المركز قبل يومين ندوة خاصة بحضور عدد من الحقوقيين والمختصين تناولت قضية
المعتقلين أيضاً.
وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة مشاركات لمركز العودة الفلسطيني في الدورة التاسعة
والثالثين المنعقدة حالياً في مقر األمم المتحدة في جنيف وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي.
وفي سياق غير بعيد ،قال أمين سر تحالف فصائل الفلسطينية في سورية خالد عبد المجيد في
تصريح إلحدى وسائل االعالم السورية" :إنه ال يستطيع الحديث عن مدة زمنية ،لعودة األهالي
إلى مخيم اليرموك ،لكن نسعى مع الجهات المختصة في الحكومة السورية باإلسراع في الموافقة
على تنفيذ المرحلة الثانية وهي إرسال لجنة من الخبراء لفحص األبنية اآليلة للسقوط ،والبدء
بإعادة الترميم واإلعمار وعودة األهالي إلى المخيم بأسرع وقت ممكن".

وذكر عبد المجيد أن الفصائل الفلسطينية عقدت مع الجهات الحكومية السورية ،سلسلة من
ال لقاءات تم خاللها ،بحث كل ما يلزم من أجل اإلسراع في ازالة االنقاض تمهيدا لعودة األهالي
اليه.
وأشار أمين سر تحالف فصائل الفلسطينية في سورية إلى استمرار عملية إزالة األنقاض من
مدخل وشوارع مخيم اليرموك وترميم مقابر الشهداء ،موضحاً أنه تم االتفاق مع عدد من

المتعهدين والمتطوعين إلزالة األنقاض إضافة ،بعد أن تم تخصيص المبالغ لذلك من الصندوق
القومي الفلسطيني.
وكان النظام السوري أعاد السيطرة على مخيم اليرموك وعدد من بلدات جنوب دمشق بعد عملية
شنها يوم  21نيسان  -ابريل  2018دامت  33يوماً استخدمت فيها جميع صنوف
عسكرية ّ

األسلحة ،أدت إلى سقوط  33مدنياً وعشرات الجرحى ،وألحقت دما اًر كبي اًر في مباني وممتلكات
المدنيين في اليرموك.

فيما وصلت نسبة الدمار التي لحقت بمباني وحارات مخيم اليرموك وصلت إلى أكثر من80
بالمئة ،ونسبة الخراب وعمليات النهب "التعفيش" وصلت إلى أكثر من  90بالمئة من منازل
المخيم.
في غضون ذلك ،طالب أهالي مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين في حلب ،بضرورة تأمين
وكالة األونروا لحافالت تقل طالب المخيم إلى المدرسة ،وسط ظروف تعليمية سيئة.
واستهجن عدد من ذوي الطلبة اإلهمال في هذا الشأن بقولهم "هل األونروا عاجزة عن استئجار
سرفيس او تخصيص سيارة لنقل طالب المخيم للمدرسة"
وطالبوا مسؤولي الوكالة بفرز حافلة من حافالت وسيارات الوكالة لنقل الطلبة ،علماً أن الطلبة

ينقلون للمدرسة بسيارة من نوع سوزكي وبشكل مزدحم.

وكان مخيم حندرات قد تعرض لدمار هائل للمنازل والمدارس إثر القصف العنيف الذي استهدف
منازله خالل سنوات الحرب في سورية ،وذلك بعد اندالع معارك عنيفة بين النظام ومجموعات

المعارضة السورية المسلحة ،والتي انتهت بفرض النظام لسيطرته الكاملة على المخيم ومدينة
حلب.
وفي العراق ،نال الطفل الفلسطيني السوري "قصي جواد الشهابي"  10سنوات ،ميدالية أفضل
العب "خط وسط هجوم" في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق ،وذلك بعد اللعبة النهائية
التي جمعت فريق "فيركي ساكرمه" الذي يلعب الشهابي ضمن صفوفه وفريق حلبجة في
المحافظة.
وجرى تتويجه بعد فوز الفريق ،وسط حشد من الشخصيات والوجهاء وعائالت األطفال ،فيما
عبرت عائلة الطفل عن سعادتها على الرغم من ظروف التهجير من مخيم اليرموك ،وويالت
ّ
عم الطفل الناشط "شحادة الشهابي" أحد ضحاياها في المخيم.
الحرب الذي كان ّ

