2019-01-31
العدد 2280

"مجموعة العمل "265 ":ضحية من أبناء مخيم درعا قضوا منذ بداية األحداث في سورية"

•
•
•
•

الشرطة العسكرية التابعة للمعارضة السورية تعتقل الفلسطيني "يحيى السرحان"
السجالت المدنية شمال سورية تمتنع عن إصدار بطاقات تسيير أعمال للفلسطينيين غير السوريين
لقاء عمل بين مسؤولين فلسطينيين وسوريين حول مخيم اليرموك
األمن السوري يواصل اعتقال الشقيقين الفلسطينيين "أحمد ومحمد عوض"

آخر التطورات
كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الضحايا من
أبناء مخيم درعا جنوب سورية منذ بداية األحداث في سورية وصل إلى " "265ضحية بينهم
 134قضوا جراء القصف ،فيما قضى" "34برصاص قناص ،و  47بطلق ناري ،و" "3تحت
التعذيب ،في حين سجل اعدم " "20الجئاً ميدانياً ،بينما قضى " "8الجئين ألسباب مجهولة لم
يتسن لفريق التوثيق في مجموعة العمل التأكد من السبب الحقيقي وراء مقتلهم ،والجئان نتيجة
تفجير سيارة مفخخة ،وشخصان قضيا نتيجة نقص الرعاية الطبية ،وآخر حرقاً ،كما تم قتل 3
الجئين من أبناء مخيم درعا بالسالح األبيض.

باالنتقال إلى الشمال السوري اعتقل عناصر من الشرطة العسكرية التابعة للمعارضة السورية
شمال غرب حلب يوم أمس األربعاء الفلسطيني "يحيى السرحان" الملقب بـ "أبو محمد" من مخيم
دير بلوط ،بتهمة االنتماء لتنظيم "داعش".
من جانبه قال مراسل مجموعة العمل داخل المخيم إن السرحان الذي كان أمي اًر عسكرياً لداعش
في قطاع شارع  15بمخيم اليرموك غادر المخيم إلى البادية السورية مع عناصر تنظيم
«داعش» بعد االتفاق الذي تم التوصل إليه بعد العملية العسكرية التي شنتها قوات النظام السوري
يوم  2018/4/19على البلدات الخاضعة للتنظيم في جنوب العاصمة ،وبعد ذلك بعدة أشهر
استطاع الوصول إلى الشمال السوري ومن ثم توجه إلى مخيم دير بلوط لرؤية زوجته وأوالده،
ومكوث فيه عدة أيام قبل أن تعتقله الشرطة العسكرية التابعة للمعارضة السورية.

في السياق قال ناشطون وحقوقيون فلسطينيون شمال سورية إن السجالت المدنية في مناطق
سيطرة المعارضة شمال سورية ،تمتنع عن إصدار هويات تعريف للفلسطينيين "غير السوريين"
من مهجري مخيم اليرموك ومناطق دمشق وريفها.
وأكد الناشطون أن السجالت المدنية تمتنع عن إصدار أي بطاقات شخصية لهؤالء المهجرين
بذريعة أنهم ليسوا في حكم السوريين ،ولدواع تعتبرها أمنية وقانونية.
وطالب الناشطون سجالت الشمال بتوفير بطاقات لهؤالء المهجرين ،مشيرين إلى عدم وجود
جهات رسمية يراجعونها إلصدار أوراق ثبوتية تسمح لهم بالتنقل والعمل ،وضرورة التعامل مع
الموضوع من جانب إنساني.
وينقسم الالجئون الفلسطينيون في سورية إلى عدة أقسام منهم فئة الالجئين عام  1948وينالون
حقوق المواطن السوري في المجاالت الوظيفية والمهنية والعلمية ،لكنهم ال يستطيعون الحصول
على الجنسية واالنتخاب.

ومنهم فئة الالجئين عام  1970وهي األكثر تعقيداً بحكم أن أغلبهم ال يحملون أي أوراق ثبوتية
على اإلطالق ،وكثير منهم تركوا أوطانهم في غزة أو الضفة وانتقلوا إلى األردن ومنه إلى سوريا
ولم يتمكنوا من الحصول على أوراق أردنية أو وثائق سفر مصرية.
وكان ناشطون وحقوقيون فلسطينيون شمال سورية ،طالبوا في وقت سابق إلى ضرورة إصدار
حق
شهادة تعريف موحدة لكل فلسطيني في مناطق سيطرة المعارضة شمال سورية ،تمنحه ّ
وتميزه من حيث كونه فلسطينياً مهج اًر عن وطنه فلسطين.
المواطن من حيث الخدماتّ ،

من جهة أخرى التقى عدد من المسؤولين الفلسطينيين والسوريين يوم أمس ،من أجل الوقوف
على آخر التطورات بما يخص مخيم اليرموك وعودة أهله ،وجمع اللقاء كل من محافظ مدينة
دمشق "عادل العلبي" و"محمود الخالدي" سفير دولة فلسطين بدمشق وأعضاء اللجنة المشرفة
على إزالة األنقاض من مخيم اليرموك.
وتم االتفاق على متابعة العمل الستكمال واتمام المرحلة األولى ،وتنظيف كامل شوارع مخيم
اليرموك الرئيسية والفرعية من الركام واألتربة واألنقاض وترحيلها ،والطلب من المواطنين بعد ذلك
بتنظيف المحالت التجارية والبيوت إلزالة وترحيل األنقاض من قبل الهيئة المعنية.
وبحسب اللجنة المشرفة على إزالة األنقاض من مخيم اليرموك ،فإن تلك الخطوات ستكون تمهيداً
للبدء بإشادة البنى التحتية المتضررة ،كما تم التأكيد على المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك ،كما
المصادق عليه منذ سنوات طويلة ،مع تعديالت
هو معتمد أصالً من الجهات الرسمية والمعنية ،و ُ
طفيفة.
بدوره يواصل األمن السوري اعتقال الشقيقين الفلسطينيين " محمد وأحمد عوض" ،حيث اعتقل
األمن العسكري في مدينة حماة محمد بتاريخ  ،2013/12/26وهو من مواليد .1986
فيما اعتقل عناصر األمن السوري أخيه أحمد على الحدود اللبنانية السورية بتاريخ 2014/6/20
أثناء عودته من لبنان ،وهو من مواليد .1985
علماً أن األمن السوري يعتقل حاالت عديدة من األشقاء والعائالت الفلسطينية بمن فيها من
النساء واألطفال اليزال مصيرهم مجهوالً حتى اللحظة ،في حين تم توثيق حاالت ألشقاء
وعائالت قضوا تحت التعذيب في سجون النظام.

