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"مجموعة العمل 3840 :الجئا ً فلسطينيا ً قضوا في سورية منذ "2011

• ضحية جديدة من أبناء مخيم اليرموك تقضي في السجون السورية
• حمود :أعداد قليلة من الالجئين خارج سوريا قد يتمكنون من العودة بفعل وجود خطر على حياتهم
• أبناء مخيم الحسينية يشكون فوضى السالح بيد موالين للنظام

ضحايا
قضى الالجئ الفلسطيني "عالء الدين جمال محمود" مواليد  1978تحت التعذيب في سجون
النظام السوري ،بعد  7سنوات من اعتقاله.
حيث اعتقلته األجهزة األمنية السورية في مدينة حلب ،ومن ثم نقل من إدارة المخابرات الجوية
في المدينة إلى أحد األفرع األمنية في دمشق ،علماً أنه موظف حكومي ،وهو من سكان مخيم

اليرموك.

آخر التطورات
أشار فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل ،أنه تم توثيق خالل  7سنوات من الحرب الدائرة
في سورية )3840( ،ضحية من الالجئين الفلسطينيين السوريين قضوا من أماكن مختلفة في
سورية ،بينهم ( )478الجئة.
وشهد مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق وأبناءه أكبر معدالت سقوط الضحايا ،فقد تم توثيق
( )1398ضحية ،يليه أبناء مخيم درعا جنوب سورية حيث تم توثيق سقوط ( )261ضحية ،ثم
مخيم خان الشيح بريف دمشق حيث سقط ( )200ضحية من أبناءه ،ثم مخيم النيرب في حلب
حيث ُوثق ( )167ضحية من ابناءه ،ثم مخيم الحسينية وسقط من أبناءه ( )122ضحية ،فيما
تم توثيق ( )183ضحية غير معروفي السكن ،و( )1508من بقية التجمعات والمخيمات
والمناطق في سورية.

ومن حيث سبب الحادثة ،كشف فريق الرصد والتوثيق في المجموعة أن ( )1198الجئاً قضوا

بسبب القصف ،و( )1037قضوا بسبب طلق ناري ،فيما يأتي التعذيب حتى الموت في

المعتقالت السورية في المرتبة الثالثة حيث وثقت المجموعة ( )534فلسطينياً بينهم نساء وأطفال
وكبار في السن.

فيما أصيب آالف الالجئين الفلسطينيين جراء األعمال الحربية التي استهدفتهم من قصف وقنص
وخالل مشاركتهم في القتال الدائر ،ومنهم من تسببت اصابته بعجز أو بتر أو فقد عينيه.

وتجدر اإلشارة إلى أن األجهزة األمنية السورية التزال تتكتم على مصير أكثر من ()1682
معتقالً فلسطينياً استطاعت مجموعة العمل توثيقهم ،علماً أن شهادات مفرج عنهم تؤكد قضاء
عدد كبير منهم تحت التعذيب.

وفي سياق غير بعيد ،أكد الباحث المتخصص في شؤون الالجئين الفلسطينيين "طارق حمود" في
تصريح لـ"عربي "21أن أعداداً قليلة من الالجئين الفلسطينيين والسوريين خارج سوريا قد يتمكنون
من العودة إليها ،بفعل وجود خطر على حياتهم من مالحقة قوات النظام ،وعدم وجود ضمانات

حقيقية ،خاصة بعد أن اتهم النظام عدداً كبي اًر منهم بوقوفه إلى جانب المعارضة المسلحة ،مشي اًر
إلى أن كثي اًر منهم قد ال يستطيعون العودة إما بسبب ارتباطهم بقضايا قانونية كخدمة العلم
وغيرها ،أو بسبب انتهاء أوراقهم الثبوتية وتعذر تجديدها كونهم غير متواجدين على األراضي

السورية.
من جهته قال الباحث وعضو مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا محمود زغموت
لـ"عربي "21إن قضية عودة الالجئين إلى مخيمات سوريا ضبابية وغير واضحة ،خاصة مع عدم
وجود آليات لتنفيذها.

منوهاً إلى أن المخيمات في سوريا تعرضت لنكبات كبرى خاصة مخيم اليرموك محذ اًر من إنهاء

المخيم ،أو تقليص مساحته ،على أن يعود إليه عدد قليل فقط ممن يقبلون بظروف العودة
وجود
ّ
الحالية.
ووفقاً للزغموت أن منظمة التحرير بدأت بالفعل بالدعوة إلى عودة الالجئين الفلسطينيين طوعيا

مخيمات سوريا ،حيث يجري تسجيل أسماء الراغبين في السفارة الفلسطينية في لبنان ،محذ اًر
إلى ّ
من عدم وجود ضمانات أمنية خشية من بطش النظام ،إضافة إلى عدم توفر األرضية المناسبة
للعودة من ناحية البنية التحتية حيث دمرت العديد من المخيمات ال سيما مخيم اليرموك.
وفي شأن آخر ،اشتكى أبناء مخيم الحسينية لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق من فوضى
السالح الموجود بيد مجموعات وعناصر موالية للنظام السوري.
وفي رسالة وصلت لمجموعة العمل ،قال أحد أبناء المخيم أن العناصر المسلحة تطلق النار في
كل مناسبة أو احتفال أو حفل عرس ،األمر الذي يؤدي إلى إصابات بين المدنيين.
وفي حادثة أخيرة منذ يومين أطلق أحد العناصر النار في الهواء في حفل ،مما أدى إلى إصابة
الشاب "محمد حسين" في عينيه ،ونقل على إثرها إلى المشفى لتلقي العالج.
وانتقد أبناء المخيم الفوضى الموجودة وإطالق النار العشوائي ،ووصفوه بالالمسؤول ودعوا إلى
سحب السالح من أيدي تلك المجموعات وحماية المدنيين من العناصر الطائشة.

