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تقديم
شــهد عــام  2018منعطفــاً كبيــرًا علــى صعيــد المخيمــات الفلســطينية فــي
ســورية ،فقــد اســتعادت القــوات الحكوميــة الســورية ســيطرتها علــى مخيــم
اليرمــوك فــي مدينــة دمشــق ،ومخيمــي درعــا ودرعــا الطــوارئ فــي الجنــوب
الســوري .وهــو مــا أســهم فــي إحــداث حمــات تهجيــر جديــدة لمئــات العائــات
الفلســطينية مــن مناطــق ســكنها األصليــة فــي هــذه المخيمــات إلــى الشــمال
الســوري .فيمــا شــهدت بعــض المخيمــات عــودة جزئيــة لالجئيــن كمخيــم حنــدرات
شــمال مدينــة حلــب ،والســبينة جنــوب العاصمــة دمشــق .واســتمر الهــدوء فــي
بعــض المخيمــات األخــرى التــي أخــذت تميــل نحــو االســتقرار النســبي.
كمــا ســجلت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية خــال العــام 2018
أحداثـاً علــى صعيــد الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية خــارج البــاد .منهــا مــا
هــو قائــم منــذ ســنوات وشــهد تطــورات ســلبية كمــا فــي أزمــة الالجئيــن فــي
تايالنــد ،ومنهــا مــا هــو مســتجد كمــا فــي الدعــوات التــي ُو ّجهــت لالجئيــن فــي
أكثــر مــن مــكان للعــودة إلــى ســورية دون أي ضمانــات تذكــر خاصــة فــي لبنــان.
علــى صعيــد الضحايــا والمعتقليــن ،فقــد شــهد العــام المنصــرم عــددًا أقــل
نســبياً مــن األعــوام الســابقة مــن الضحايــا .وقــد بلــغ العــدد اإلجمالــي الموثــق
للضحايــا مــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي ســورية منــذ بدايــة األزمــة الســورية
فــي مــارس/آذار  2011حتــى نهايــة العــام  )3911( 2018ضحيـةً )276( ،منهــم
فــي عــام  2018بحســب قســم الرصــد والتوثيــق فــي مجموعــة العمــل ،بينمــا
تــم توثيــق  1714معتقـاً طيلــة ســنوات الصــراع فــي ســورية ،منهــم 16معتقـاً
تــم توثيقهــم خــال .2018
هــذا التقريــر يعــرض تفاصيــل تــم رصدهــا مــن خــال فريــق ميدانــي وبحثــي
علــى مــدار العــام لــكل األحــداث التي مــرت بهــا المخيمــات والتجمعات الفلســطينية
داخــل ســورية ،وتجمعــات الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين خــارج ســورية .وقــد
تنــاول الرصــد مجمــل جوانــب الحيــاة والمشــكالت واالنتهــاكات والتطــورات العامــة
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التــي تعــرض لهــا فلســطينيو ســورية فــي شــتى مناطــق انتشــارهم كجــزء مــن
ـواء داخــل ســورية
ضحايــا الحــرب التــي اندلعــت فــي ســورية منــذ العــام  ،2011سـ ٌ
أو فــي مناطــق اللجــوء التــي فــروا إليهــا فــي دول الجــوار ،أو فــي الــدول األوروبية،
أو دول العبــور التــي علقــوا فيهــا خــال رحلــة الهــرب مــن ويــات الحــرب.
وتو ّثــق مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية ،باعتبارهــا مؤسســة
حقوقيــة تتابــع الشــأن الفلســطيني الســوري ،االنتهــاكات واألحــداث التــي تعـّـرض
لهــا الالجئــون الفلســطينيون الســوريون منــذ العــام  2012لتوثيــق مرحلــة مهمــة
مــن مراحــل اللجــوء الفلســطيني ،وإعــداد الوثائــق الالزمــة للدفــاع عــن حقوقهــم
فــي مختلــف المحافــل الدوليــة والقانونيــة.
يشــار إلــى أنــه ســبق هــذا التقريــر الــذي يرصــد أهــم أحــداث العــام 2018
إصــدار ســتة تقاريــر توثيقيــة وثقــت أوضاع فلســطينيي ســورية لألعــوام ،2014
 ،2017 ،2016 ،2015باإلضافــة لـــ  2249تقريــرًا وثــق التطــورات اليوميــة
ألحــوال فلســطينيي ســورية داخــل وخــارج البــاد .كمــا أصــدرت المجموعــة تقارير
خاصــة عالجــت قضايــا وقصص ـاً محــددة فــي إطــار هــذه القضيــة.
لالطــاع علــى التقاريــر الســابقة يمكــن زيــارة موقــع مجموعــة العمــل مــن
أجــل فلســطينيي ســورية أو موقــع مركــز العــودة الفلســطيني باللغتيــن العربيــة
واإلنكليزيــة:
www.actionpal.org.uk
www.prc.org.uk
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المشهد العام

خفتــت أصــوات المدافــع والطائــرات خــال الربــع األخيــر مــن عــام
 2018بعدمــا عــا وتصاعــد عبــر األربــاع الثالثــة األولــى التــي شــهدت
معــارك طاحنــة فــي مناطــق متعــددة فــي ســورية ،اســتعاد بعدهــا
النظــام الســوري الســيطرة علــى ريــف دمشــق الجنوبــي لتكتمــل
ســيطرته علــى مدينــة دمشــق وريفهــا ،وكذلــك الجنــوب الســوري بمــا
فيــه مــن قــرى وبلــدات.
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االختفاء القسري والتعذيب حتى الموت
ازدادت األعــداد الدالــة علــى ضحايــا التعذيــب حتــى المــوت بيــن الالجئيــن
الفلســطينيين فــي ســورية بعدمــا بــدأت تتكشــف بعــض الحقائــق المتعلقــة
بالمختفيــن قســرياً نتيجــة إعــان الســلطات عبــر دوائــر الســجل المدنــي عــن
وفيــات الســجناء .ونتيج ـ ًة لذلــك فقــد وثقــت المجموعــة ( )82حالــة وفــاة داخــل
الســجون التابعــة للحكومــة الســورية خــال العــام  2018يعتقــد أنهــم ماتــوا
خــال التعذيــب أو عــن طريــق إعدامهــم .وبذلــك فقــد وصــل عــدد الوفيــات بفعل
التعذيــب أو غيــره داخــل ســجون النظــام الذيــن وثقتهــم مجموعــة العمــل مــن
أجــل فلســطينيي ســورية منــذ بدايــة الثــورة الســورية فــي آذار/مــارس 2011
لغايــة كانــون األول/ديســمبر  2018إلــى ( )565فلســطينياً قضــوا تحــت التعذيــب
فــي المعتقــات ومراكــز االحتجــاز التابعــة للســلطات الحكوميــة والمجموعــات
التابعــة لهــا ،أو للمعارضــة الســورية .باإلضافــة إلــى المئــات ممــن يعانــون مــن
عقابيــل نفســية وجســدية نتيجــة التعــرض للتعذيــب.

النزوح القسري داخل البالد
تعرضــت مئــات العائــات الفلســطينية فــي ســورية للتهجيــر القســري مــن
مخيماتهــا نتيجــة األعمــال القتاليــة ،ومــا تالهــا مــن اتفاقيــات مصالحــة أدت إلــى
خــروج قرابــة 1292عائلــة فلســطينية مــن مناطــق مختلفــة فــي ســورية .خاصــة
الناشــطين اإلغاثييــن واإلعالمييــن ،ورافضــي الخدمــة العســكرية فــي صفــوف
جيــش التحريــر الفلســطيني الــذي يقاتــل إلــى جانــب الجيــش الســوري النظامــي.
باإلضافــة إلــى عشــرات العائــات مــن المدنييــن نظــرًا لحالــة عــدم الثقــة بالمرحلة
التــي تعقــب التســويات بيــن المعارضــة والنظــام ،نتيجــة االفتقــار إلــى الضمانــات
الحقيقيــة علــى ســامتهم فــي حــال بقائهــم داخــل المناطــق التــي يســيطر عليهــا
النظــام .وذلــك فــي ظــل الشــواهد الحيــة التــي عايشــوا خاللهــا عمليــات انتقاميــة
بحــق الســكان فــي مناطــق ســبق وأن دخلهــا النظــام.
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اللجوء خارج سورية
ال يزال غالبية الالجئين الفلسطينيين
مــن ســورية إلى الدول األخــرى يعانون
مــن هشاشــة أوضاعهــم القانونيــة
واإلنســانية عمومــاً .فعلــى مســتوى
الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين في
لبنــان ،فقــد تزايــدت نقــاط الضعــف
فــي أوضاعهــم ،إذ ال يــزال الدخــول
والخــروج إلــى لبنــان صعبــاً للغايــة،
وكذلــك الحصــول علــى اإلقامــة
القانونيــة غيــر متــاح إال عبــر «تســويات
أوضــاع» ُتعلــن عنها الحكومــة اللبنانية
بيــن الفينــة واألخــرى .وقــد تســبب هذا
الوضــع فــي تعريــض الالجئيــن لخطــر
االعتقــال المتزايــد .كمــا أعــاق هــذا
الوضــع قــدرة الالجئيــن علــى إيجــاد
فــرص عمــل ،خاصــة بعــد تطبيــق
قــرارات منــع الالجئيــن الســوريين
والفلســطينيين مــن مزاولــة أي عمــل
تحــت طائلــة الغرامــة الماليــة .وكذلــك
يشــكو الالجئــون الفلســطينيون مــن
ســورية إلــى غــزة مــن الفقــر وضعــف اإلمكانيــات التــي تســبب بهــا الحصــار
المفــروض علــى قطــاع غــزة.
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أمــا تركيــا ،فمــا زالت تشــكل للكثيرين
بلــد عبــور باتجاه أوروبا ،إال أن معدالت
الهجــرة الســرية وبحســب تصريحــات
رســمية انخفضــت مــن  857000فــي
عــام  2015إلــى  45000فــي عــام
 2018بحســب الحكومــة التركيــة.
وقــال وزيــر الداخليــة التركــي «إن
الســلطات التركيــة أوقفــت خــال عــام
 2018مــا يقــارب مــن 251794
مهاجــرًا غيــر نظامــي ،وقامــت بترحيــل
 53860شــخصاً مــن بلــدان متعــددة
حاولــوا الخــروج مــن تركيــا إلــى أوروبــا
بطريــق «غيــر شــرعي».
وفــي تايالنــد ،بقيــت عشــرات األســر
الفلســطينية حبيســة منازلهــا خوفــاً
مــن حمــات االعتقــال التــي شــنتها
الســلطات بحقهــم .فيمــا ال تــزال
عشــرات العائــات التــي طالتهــا حمــات
االعتقــال محجــوزة فــي ظــروف ســيئة،
وتحــت تهديــد الترحيــل بحجــة انتهــاء
اإلقامــة.
عمومـاً ترفــض غالبيــة الــدول دخــول
الالجئيــن الفلســطينيين حملــة الوثائــق إليهــا بشــكل طبيعــي ،ممــا فاقــم مــن
معانــاة فلســطينيي ســورية التــي تعتبــر الشــريحة األضعــف بيــن الالجئيــن بســبب
الحــرب الســورية.
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الضحايا والمعتقلون

وثقــت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية منــذ انــدالع
الحــرب فــي ســورية فــي آذار/مــارس  2011ولغايــة  /31كانــون األول/
ديســمبر  2018ســقوط ( )3911ضحيــة فلســطينية توزعــوا علــى حوالــي
ثــاث عشــرة دولــة ،بمعــدل ( )3822ضحيــة داخــل ســورية قضــوا نتيجــة
األعمــال الحربيــة المباشــرة ،فــي حيــن قضــى ( )89ضحيــة خــارج ســورية
بشــكل غيــر مباشــر علــى طريــق الهجــرة ،أو نتيجــة حــوادث مختلفــة فــي
دول اللجــوء الجديــد.
14

الضحايا
ســقط خــال عــام  )276( 2018ضحيــة مــن الالجئيــن الفلســطينيين داخــل
وخــارج ســورية ،ويعتبــر هــذا الرقــم أعلــى مــن معــدل العــام الماضــي الذي ســجل
ســقوط ( )205ضحايــا.
وبينــت اإلحصائيــات الموثقــة لــدى مجموعــة العمــل أن أعــداد الضحايــا
العســكريين م ّثلــت ( )68ضحيــة مقابــل ( )168مدني ـاً ،وهــو أقــل مــن المعــدل
فــي العــام  2017الــذي ســجل ســقوط ( )141عســكرياً مقابــل ( )64مدنيــاً.

توزع الضحايا من الالجئين حسب الصفة خالل 2018

التصنيف

العدد

النسبة

عسكري

108

%39.13

مدني

168

% 60.87

المجموع

276

100.00%

جدول يقارن بين الضحايا المدنيين والعسكريين خالل األعوام 2018/ 2017/2016

صفة الضحايا

2016

2017

2018

مدني

171

64

168

عسكري

140

141

68

المجموع العام

311

205

276

15

فلسطينيو سورية ..نكبات ال تنتهي

توزع الضحايا حسب الجنس والشرائح العمرية
شــكلت اإلنــاث مــن الضحايــا مــا يقــارب الـــ  % 5.43مــن اإلجمالــي العــام ألعــداد
الضحايــا ،حيــث ســقط ( )15ضحيــة مــن اإلنــاث مقابــل ( )261مــن الذكــور ،فيمــا
قضــى ( )14طفـاً ،مقابــل ( )262بالغـاً خــال العــام .2018

توزع الضحايا حسب الجنس

العدد
261
15
276

الجنس
الرجال
النساء
المجموع

النسبة
94,57%
5,43%
100,00%

توزع الضحايا حسب العمر

العمر
بالغ
طفل
المجموع

16

العدد
262
14
276

النسبة
94,93%
5,07%
100,00%

التوزع الزماني للضحايا

ســقط فــي شــهر تموز/يوليــو  2018العــدد األكبــر مــن الضحايــا ،فقــد تــم
توثيــق ( )50ضحيــة خــال هــذا الشــهر ،يليــه شــهرا نيســان /أبريــل ( )47ضحيــة،
وأيار/مايــو ( )32ضحيــة.

جدول يبين توزع الضحايا على أشهر السنة من عام 2018

تاريخ الوفاة

العدد

النسبة

كانون الثاني

13

4,71%

شباط

21

7,61%

آذار

23

8,33%

نيسان

47

17,03%

أيار

32

11,59%

حزيران

28

10,14%

تموز

50

18,12%

آب

22

7,97%

أيلول

18

6,52%

تشرين األول

5

1,81%

تشرين الثاني

9

3,26%

كانون األول

8

2,90%

المجموع

276

100,00%
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التوزع المكاني للضحايا
تــوزع الضحايــا مــن الالجئيــن الفلســطينيين داخــل ســورية علــى المخيمــات
والمحافظــات الرئيســة ،حيــث بلــغ مجمــوع مــن ســقط داخــل ســورية () 273
الجئ ـاً ،فيمــا قضــى ثالثــة الجئيــن ،اثنــان منهــم فــي لبنــان والثالــث فــي قطــاع
غــزة نتيجــة العــدوان اإلســرائيلي علــى القطــاع .
ففــي مدينــة دمشــق وريفهــا ســقط ( )122الجئــاً ،فيمــا وثقــت المجموعــة
ســقوط ( )36ضحيــة فــي الجنــوب الســوري (درعــا والســويداء) ،بينمــا تــم توثيــق
( )101مئــة والجــئ واحــد؛ ســقطوا فــي مناطــق مختلفــة مــن ســورية.
جدول يبين توزع الضحايا على المدن الرئيسة في سورية 2018

مكان الوفاة
غير معروف
دمشق
ريف دمشق
السويداء
درعا
حلب
إدلب
دير الزور
الالذقية
حمص
حماة
المجموع

العدد
101
82
40
25
11
4
3
2
3
1
1
273

جدول يوضح توزع الضحايا على المخيمات الرئيسة في سورية خالل 2018

مكان الوفاة
دمشق  -مخيم اليرموك
ريف دمشق  -جرمانا  +المخيم
درعا  -المخيم
مخيم دير بلوط
دمشق  -السيدة زينب  +المخيم
المجموع

18

العدد
63
4
3
2
1
73

توزع الضحايا حسب السبب
رصــد قســم الرصــد والتوثيــق فــي مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي
ســورية األســباب التــي أدت إلــى مقتــل  276الجئـاً فلســطينياً خــال عــام ،2018
حيــث تســببت الطلــق النــاري بوقــوع ( )109ضحايــا ،فيمــا تــم توثيــق ثانــي أعلــى
نســبة بســبب التعذيــب داخــل الســجون الســورية ،حيــث تــم اإلعــان عــن ()82
ضحيــة قضــت داخــل المعتقــات الســورية ،فيمــا تســبب القصــف بمــوت ()51
الجئ ـاً.
جدول يبين األسباب الرئيسة للضحايا من الالجئين الفلسطينيين 2018

كيفية الوفاة
طلق ناري
تحت التعذيب
قصف
إعدام
مجهول
تفجير
ضحايا الحصار
نقص رعاية صحية
رصاص قناص
حرقاً
غرقاً
ضحايا الهجرة
اغتيال
المجموع

العدد
109
82
51
9
8
4
4
3
2
1
1
1
1
276

النسبة
39,49%
29,71%
18,48%
3,26%
2,90%
1,45%
1,45%
1,09%
0,72%
0,36%
0,36%
0,36%
0,36%
100,00%

مخطط يبين توزع الضحايا حسب السبب خالل عام 2018
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المعتقلون
بلــغ إجمالــي المعتقليــن فــي ســجون النظــام الســوري بحســب إحصائيــات
مجموعــة العمــل ( )1724معتقــاً حتــى نهايــة العــام  ،2018باإلضافــة إلــى
( )304مفقــودًا.
غيــر أن وتيــرة االعتقــاالت التــي يتعــرض لهــا الالجئــون الفلســطينيون فــي
ســورية خــال عــام  2018انخفضــت عــن العــام الســابق بشــكل كبيــر ،حيــث
وثقــت مجموعــة العمــل اعتقــال ( )16الجئـاً فلســطينياً )15( ،رجـاً وامــرأة واحــدة
فــي مختلــف المخيمــات والمــدن الســورية ،فيمــا أظهــرت بيانــات المجموعــة فــي
عــام  2017اعتقــال ( )28الجئ ـاً )21( ،رج ـاً و ( )7نســاء.

جدول يبين توزع المعتقلين من الالجئين الفلسطينيين على المخيمات والمدن السورية 2018

20

مكان السكن

العدد

النسبة

دمشق  -مخيم اليرموك
ريف دمشق  -مخيم خان الشيح
غير معروف
حمص  -مخيم العائدين
حلب  -مخيم النيرب

6
5
3
1
1

37,50%
31,25%
18,75%
6,25%
6,25%

المجموع

16

100,00%

جدول يبين أسماء المعتقلين من الالجئين الفلسطينيين في سورية 2018

الرقم

االسم

تاريخ
االعتقال

مكان
االعتقال

عنوان السكن

مالحظات

1

مجد علي
عجاج

غير
01.01.2018
معروف

من مواليد  1996من أبناء
مخيم خان الشيح اعتقل
ريف دمشق
على أحد الحواجز األمنية في
 مخيم خاندمشق ،حيث اقتاده عناصر
الشيح
األمن إلى جهة مجهولة
“تاريخ االعتقال غير دقيق”

2

أحمد
محمود
الموسى

الغوطة
11.01.2018
الشرقية

غير معروف

أحد عناصر جيش التحرير
الفلسطيني نقلت مصادر
في المعارضة نبأ اعتقاله
من قبل “جيش اإلسالم”
أحد فصائل المعارضة
السورية المسلحة في ريف
دمشق خالل عملية عسكرية
على مواقع لقوات النظام
السوري في محيط بلدتي
الزريقية وحزرما في الغوطة
الشرقية

3

أحمد زياد
الخطيب

الغوطة
11.01.2018
الشرقية

غير معروف

أحد عناصر جيش التحرير
الفلسطيني نقلت مصادر
في المعارضة نبأ اعتقاله
من قبل “جيش اإلسالم”
أحد فصائل المعارضة
السورية المسلحة في ريف
دمشق خالل عملية عسكرية
على مواقع لقوات النظام
السوري في محيط بلدتي
الزريقية وحزرما في الغوطة
الشرقية
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الرقم

4

5

6
7
8

9

22

االسم

تاريخ
االعتقال

مكان
االعتقال

عنوان السكن

مالحظات

أحد عناصر جيش التحرير
الفلسطيني نقلت مصادر
في المعارضة نبأ اعتقاله
من قبل “جيش اإلسالم”
أحد فصائل المعارضة
محمد
الغوطة
11.01.2018
غير معروف السورية المسلحة في ريف
عدنان
الشرقية
دمشق خالل عملية عسكرية
قبيعة
على مواقع لقوات النظام
السوري في محيط بلدتي
الزريقية وحزرما في الغوطة
الشرقية
اعتقله فرع األمن العسكري
السوري وهو من أبناء
ريف دمشق مخيم خان الشيح لالجئين
غير
أحمد
26.01.2018
الفلسطينيين في ريف
 مخيم خانمعروف
محمود عيد
دمشق ،ولم تعرف أية
الشيح
تفاصيل حول مكان اعتقاله
وأسباب ذلك
مخيم ريف دمشق
 مخيم خانعامر طه  13.02.2018خان
اعتقلهم األمن السوري
الشيح
الشيح
واقتادهم إلى جهة غير
مخيم ريف دمشق
محمد
معلومة ،فيما لم تعرف
 مخيم خان 13.02.2018خان
عرسان
أية تفاصيل حول مكان
الشيح
الشيح
اعتقالهم “تاريخ االعتقال
مخيم ريف دمشق
غير دقيق”
 مخيم خانخليل ظاهر  13.02.2018خان
الشيح
الشيح
محمد عامر
مخيم
عزام محمد
 01.04.2018العائدين
حسن
حمص
درويش

حمص
 مخيمالعائدين

أحد أبناء مخيم العائدين
بحمص ،ناشط إغاثي
ومتطوع في مشفى بيسان
بمخيم العائدين حمص وهو
من أهالي قرية الشجرة في
فلسطين

الرقم

10

11

12

االسم

تاريخ
االعتقال

مكان
االعتقال

عنوان السكن

مالحظات

أعلنت قوات النظام السوري
والفصائل الفلسطينية
دمشق
الموالية له أنها تمكنت
مخيم
وسيم غنيم 22.04.2018
 مخيممن أسره وهو أحد عناصر
اليرموك
اليرموك
تنظيم داعش على محور
يلدا حي الزين
اعتقلته قوات النظام
السوري أثناء محاولته
دمشق
مخيم
محمود عمر 30.04.2018
الخروج من مخيم اليرموك
 مخيماليرموك
عبر حاجز العروبة إلى
اليرموك
منطقة يلدا
اعتقلتها قوات األمن السوري
مخيم حلب  -مخيم
أسماء عزام 17.08.2018
بعد عودتها من لبنان
النيرب
النيرب
ألسباب مجهولة
الحدود
 13.11.2018السورية
اللبنانية

13

سامر
الصفدي

14

خالد
مصطفى
جوده

23.12.2018

15

يحيى
مصطفى
جوده

23.12.2018

16

أسامة
مصطفى
جوده

23.12.2018

يلدا

يلدا

يلدا

دمشق
 مخيماليرموك
دمشق
 مخيماليرموك
دمشق
 مخيماليرموك

دمشق
 مخيماليرموك

اعتقلته قوات األمن السوري
على الحدود السورية
اللبنانية أثناء عودته من
لبنان إلى سورية دون
معرفة أسباب االعتقال
ثالثة أشقاء فلسطينيين
تم اعتقالهم من قبل
قوات النظام السوري علماً
أن الالجئين الثالثة قاموا
بتسوية أوضاعهم األمنية
مع النظام بعد خروج
المعارضة المسلحة من
المنطقة ،وهم أشقاء محي
الدين ومروان مصطفى
جودة ،اللذين قضيا تحت
التعذيب في سجون النظام
السوري
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ضحايا التعذيب حتى الموت
تــم اإلعــان خــال عــام  2018عــن المزيــد مــن المعتقليــن الذيــن قضــوا تحــت
التعذيــب فــي ســجون ومعتقــات النظــام الســوري ،حيــث أُعلــن رســمياً مــن خــال
ســجالت الهيئــة العامــة لالجئيــن الفلســطينيين عــن وفــاة ( )82ضحيــة ،وبهــذا
الرقــم يرتفــع العــدد اإلجمالــي لضحايــا التعذيــب حتــى المــوت واالختفــاء القســري
إلــى  564ضحيــة مــع انتهــاء العــام .2018
جدول يبين ضحايا التعذيب التي أعلن عنها خالل 2018

24

الرقم

عنوان
اسم الضحية تاريخ الحادثة
السكن

التصنيف

1

غير
عبد اهلل فايز
16.01.2018
معروف
دياب

مدني

2

حماة -
عمار األشوح 04.06.2018
المخيم

مدني

3

أحمد محمد
برناوي

دمشق
 - 23.06.2018مخيم
اليرموك

مدني

4

محمد قاسم

حماة -
28.06.2018
المخيم

مدني

معلومات أخرى
قضى تحت التعذيب في سجون النظام،
علماً أنه نجل الشيخ المحامي “فايز دياب
دياب” الذي قضى تحت التعذيب في السجون
السورية
قضى تحت التعذيب في معتقالت النظام
السوري ،وهو من سكان مخيم حماة لالجئين
الفلسطينيين في مدينة حماة السورية
قضى تحت التعذيب في سجون النظام
السوري ،بعد اعتقال دام ما يقارب العامين
والنصف ،وهو من أبناء مخيم اليرموك
لالجئين الفلسطينيين في دمشق
قضى تحت التعذيب في معتقالت النظام
السوري ،وهو من سكان مخيم العائدين
لالجئين الفلسطينيين في مدينة حماة

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

إبراهيم
الدربي

29.06.2018

يوسف الدربي 29.06.2018
مهند خالد
الروبة
أحمد خالد
الروبة
أحمد تيسير
قدورة
سعيد رضا
طروية
سالم شاكر
فانوس

29.06.2018
29.06.2018
29.06.2018
29.06.2018
29.06.2018

موفق مباشر 29.06.2018
زاهر موفق
مباشر
عبد الكريم
ناصر
أحمد محمد
الخطيب
محمد قاسم
سويد

29.06.2018
29.06.2018
29.06.2018
29.06.2018

وائل أبو راشد 29.06.2018
مرهف
السعدي
الطيراوي
عبد الرحمن
مراد

حماة -
29.06.2018
المخيم
29.06.2018

20

غياث مراد

29.06.2018

21

أيهم دياب

29.06.2018

22
23
24

حماة -
المخيم
حماة -
المخيم
حماة -
المخيم
حماة -
المخيم
حماة -
المخيم
حماة -
المخيم
حماة -
المخيم
حماة -
المخيم
حماة -
المخيم
حماة -
المخيم
حماة -
المخيم
حماة -
المخيم
حماة -
المخيم

محمود ميعاري 29.06.2018

حماة -
المخيم
حماة -
المخيم
حماة -
المخيم
حماة -
المخيم

عالء عبد
الرحمن عبد
اهلل
حماة -
أحمد درويش
29.06.2018
المخيم
مقبول
حماة -
29.06.2018
المخيم

مدني
مدني
مدني
مدني
مدني
مدني
مدني
مدني
مدني
مدني
مدني
مدني

من أبناء مخيم العائدين بمدينة حماة وسط
سورية ،بلّغ النظام السوري ذويهم بقضائهم
تحت التعذيب في سجونه ،وبحسب ما ورد
للمجموعة فإن التبليغ تم عن طريق الهيئة
العامة لالجئين الفلسطينيين العرب ،والتي
تلقت المعلومات من أفرع أمن النظام
السوري

مدني
مدني
مدني
مدني
مدني
مدني
مدني
مدني
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حمص -
01.07.2018
المخيم

مدني

26

حمص -
مصعب شريفة 01.07.2018
المخيم

مدني

27

حمص -
محمد علي نمر
01.07.2018
المخيم
أيوب

مدني

28

حمص -
01.07.2018
المخيم

مدني

29

حمص -
محمد غضبان 01.07.2018
المخيم

مدني

30

حمص -
01.07.2018
المخيم

مدني

31

حمص -
بالل الشعبي 01.07.2018
المخيم

مدني

32

حمص -
محمد الصغير 01.07.2018
المخيم

مدني

33

بالل الصغير

حمص -
01.07.2018
المخيم

مدني

34

حمص -
يحيى رياض
02.07.2018
المخيم
غريب

مدني

35

حمص -
محمد محمود
02.07.2018
المخيم
غزال

مدني

25

26

فادي طه

محمد صالح
الغلوي

عوض أبو
زعكور

العمر  ٢٦عاماً قضى تحت التعذيب في
سجون النظام السوري ،مضى على اعتقاله
في السجون السورية مدة تفوق  3سنوات،
وبلّغ األمن السوري عائلته في المخيم بوفاته
العمر  27عاماً قضى تحت التعذيب في
سجون النظام السوري مضى على اعتقاله
في السجون السورية مدة تفوق  3سنوات،
وبلّغ األمن السوري عائلته في المخيم بوفاته
قضى تحت التعذيب في سجون النظام
السوري مضى على اعتقاله في السجون
السورية مدة تفوق  3سنوات ،وبلّغ األمن
السوري عائلته في المخيم بوفاته
قضى تحت التعذيب في سجون النظام
السوري مضى على اعتقاله في السجون
السورية مدة تفوق  3سنوات ،وبلّغ األمن
السوري عائلته في المخيم بوفاته
قضى تحت التعذيب في سجون النظام
السوري مضى على اعتقاله في السجون
السورية مدة تفوق  3سنوات ،وبلّغ األمن
السوري عائلته في المخيم بوفاته
قضى تحت التعذيب في سجون النظام
السوري مضى على اعتقاله في السجون
السورية مدة تفوق  3سنوات ،وبلّغ األمن
السوري عائلته في المخيم بوفاته
قضى تحت التعذيب في سجون النظام
السوري مضى على اعتقاله في السجون
السورية مدة تفوق  3سنوات ،وبلّغ األمن
السوري عائلته في المخيم بوفاته
قضى تحت التعذيب في سجون النظام
السوري مضى على اعتقاله في السجون
السورية مدة تفوق  3سنوات ،وبلّغ األمن
السوري عائلته في المخيم بوفاته
قضى تحت التعذيب في سجون النظام
السوري مضى على اعتقاله في السجون
السورية مدة تفوق  3سنوات ،وبلّغ األمن
السوري عائلته في المخيم بوفاته
العمر  30عاماً من أبناء مخيم العائدين
بمدينة حمص قضى تحت التعذيب في
سجون النظام السوري حيث كان معتقالً منذ
قرابة  4سنوات
من أبناء مخيم العائدين بمدينة حمص
قضى تحت التعذيب في سجون النظام
السوري

36

محمد علي
أيوب

حمص -
02.07.2018
المخيم

مدني

37

علي حسام
شبالق

حمص -
02.07.2018
المخيم

مدني

38

حمص -
أحمد عبد
02.07.2018
المخيم
الحليم الشعبي

مدني

39

ريف
دمشق
محمد المصري 08.07.2018
 مخيمالحسينية

مدني

40

عامر خالد
شهابي

دمشق
 - 09.07.2018مخيم
اليرموك

مدني

41

معتز طاهر
الغزي

دمشق
 - 10.07.2018ركن
الدين

مدني

42

غير
عبد السالم
11.07.2018
معروف
خالد عبد العال

مدني

43

دمشق
 - 11.07.2018ركن
الدين

مدني

حميد أحمد
سويد

من أبناء مخيم العائدين بمدينة حمص
قضى تحت التعذيب في سجون النظام
السوري
من أبناء مخيم العائدين بمدينة حمص
قضى تحت التعذيب في سجون النظام
السوري وهو من مواليد  ،1995وكان قد
اعتقل يوم  5تموز  -يوليو 2015
العمر  30عاماً من أبناء مخيم العائدين
بمدينة حمص قضى تحت التعذيب في
سجون النظام السوري حيث كان معتقالً منذ
قرابة  4سنوات
قضى تحت التعذيب في معتقالت النظام
السوري ،وهو من سكان مخيم الحسينية
لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق ،يشار إلى
أن المصري اعتقل يوم 22حزيران  -يوليو
 2018من قبل عناصر لجان فتح االنتفاضة
والقيادة العامة في مخيم جرمانا ،حيث قاموا
بدورهم بتسليمه للحاجز التابع لفرع فلسطين
على طريق جرمانا
قضى تحت التعذيب في معتقالت النظام
السوري ،حيث اعتقلته األجهزة األمنية
السورية منذ حوالي  3سنوات ،وسلمت هويته
وشهادة الوفاة لذويه ،وهو من سكان مخيم
اليرموك لالجئين الفلسطينيين في دمشق
قضى تحت التعذيب في معتقالت النظام
السوري ،علماً أن الغزي اعتقل من منزله إثر
مداهمة نفذها عناصر النظام لمنطقة ركن
الدين عام  2014واقتادوه إلى جهة مجهولة
دون معرفة األسباب الكامنة وراء اعتقاله
قضى تحت التعذيب في معتقالت النظام
السوري ،حيث اعتقلته األجهزة األمنية
السورية منذ حوالي  3سنوات ،وتم اإلعالن
عن وفاته يوم  ،2018-7-11وقال ناشطون
إن عبد العال كان مقاتالً ضمن صفوف
الثورة الفلسطينية بلبنان ،وقاتل مع رفاقه
في مدينة صور وأُسر في معسكر أنصار من
قبل “االحتالل اإلسرائيلي” وكان ال يزال في
الثامنة عشرة من عمره
قضى تحت التعذيب في معتقالت النظام
السوري ،حيث اعتقلته األجهزة األمنية
السورية منذ حوالي  5سنوات ،وسلمت هويته
وشهادة الوفاة لذويه ،وهو من سكان تجمع
ركن الدين في دمشق
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44

45

28

دمشق
يزن أكرم
 - 12.07.2018مخيم
عمايري
اليرموك
ريف
دمشق
معتصم أحمد
 - 12.07.2018مخيم
يوسف
خان
الشيح

مدني

من سكان مخيم اليرموك قضى تحت
التعذيب في معتقالت النظام السوري ،حيث
اعتقلته األجهزة األمنية السورية

مدني

من أبناء مخيم خان الشيح قضى تحت
التعذيب في معتقالت النظام السوري ،حيث
اعتقلته األجهزة األمنية السورية

46

سامر سليم
جربوع

غير
13.07.2018
معروف

مدني

47

نيراز سعيد

دمشق
 - 16.07.2018مخيم
اليرموك

مدني

48

زياد عادل
يوسف زعزع

دمشق
 - 17.07.2018الحجر
األسود

مدني

49

دمشق
إسماعيل
عادل يوسف  - 17.07.2018الحجر
األسود
زعزع

مدني

50

ياسر يوسف
القرقطي

51

أنس عباس
عوض

قضى تحت التعذيب في سجون النظام
السوري ،وذلك بعد اعتقاله من قبل
المخابرات السورية منذ ما يقارب  5سنوات،
ووفقاً لذويه فقد استلمت العائلة شهادة وفاة
دون معلومات إضافية
قضى المصور الفوتوغرافي الفلسطيني
“نيراز سعيد” ابن مخيم اليرموك تحت
التعذيب في سجون النظام السوري بعد
اعتقال دام لثالث سنوات ،حيث اعتقل يوم 2
تشرين األول /أكتوبر  2015بعد أن داهمت
مجموعة أمنية سورية مكان إقامته واقتادته
إلى أحد األفرع األمنية في العاصمة دمشق
قضى كل من الشقيقين الفلسطينيين
“إسماعيل وزياد عادل يوسف زعزع” من
أبناء الحجر األسود تحت التعذيب في معتقالت
النظام السوري ،ووفقاً ألحد أقارب الضحايا
فإن زياد اعتقل عام  2013فيما اعتقل األمن
السوري إسماعيل عام  ،2014منوهاً إلى أن
النظام السوري قام بتسليم ثيابهما وهويتهما
إلى ذويهم

قضى تحت التعذيب في معتقالت النظام
السوري ،وذلك بعد اعتقاله منذ قرابة 5
سنوات ،وأكدت عائلة القرقطي أنها تلقت خبر
درعا -
مدني
18.07.2018
وفاته بعد مراجعة دائرة النفوس ،وتبين أنه
البلد
قضى في الشهر العاشر في عام  ،2015وهو
من سكان مدينة درعا البلد
من مواليد  1990من سكان شبعا قضى
تحت التعذيب في سجون النظام السوري،
ريف
 23.07.2018دمشق  -مدني علماً أن العوض اعتقل عام  2011من قبل
عناصر حاجز النسيم التابع للنظام السوري
شبعا
في منطقة جرمانا بريف دمشق

52

محمد فياض
مصطفى

23.07.2018

دمشق -
كفرسوسة

مدني

53

نبيل فياض
مصطفى

23.07.2018

دمشق -
كفرسوسة

مدني

54

دمشق
عالء الدين
 - 27.07.2018مخيم
جمال محمود
اليرموك

55

عصام
مصطفى
شحادة

درعا -
 29.07.2018مخيم
درعا

56

سيف الدين
عليان علي

ريف
08.08.2018
دمشق

57

محمد خير
عليان علي

ريف
08.08.2018
دمشق

مدني

58

عز الدين
محمد خير
علي

ريف
08.08.2018
دمشق

مدني

قضى كل من الشقيقين الفلسطينيين
“محمد فياض مصطفى” مواليد ،1979
و”نبيل فياض مصطفى” مواليد 1980
من سكان منطقة كفرسوسة بدمشق تحت
التعذيب في معتقالت النظام السوري ،حيث
اعتقلهما عناصر السرية  215التابعة لألجهزة
األمنية السورية عام 2013

من مواليد  1978قضى تحت التعذيب في
سجون النظام السوري ،بعد  7سنوات من
اعتقاله ،حيث اعتقلته األجهزة األمنية السورية
في مدينة حلب ،ومن ثم نقل من إدارة
مدني
المخابرات الجوية في المدينة إلى أحد األفرع
األمنية في دمشق ،علماً أنه موظف حكومي،
وهو من سكان مخيم اليرموك
من أبناء مخيم درعا قضى تحت التعذيب
مدني في المعتقالت السورية بعد اعتقال دام سبع
سنوات
من مواليد  ١٩٧٠اعتقل بتاريخ
 ،٢٠١٣/٤/١٧قضى مع ثالثة من عائلته
تحت التعذيب في المعتقالت السورية ،حيث
مدني اعتقل سيف من قبل عناصر حاجز الحسينية
بريف دمشق ،وأكدت عائلة العليان أنها تلقت
خبر وفاة أبنائها بعد مراجعة دائرة النفوس
في دمشق واستخراج بيان عائلي لهم
من مواليد  ١٩٧٢الذي اعتقل يوم
 ،٢٠١٤/١/٢٩قضى مع ثالثة من عائلته
تحت التعذيب في المعتقالت السورية ،حيث
اعتقل من قبل عناصر حاجز جرمانا ،وأكدت
عائلة العليان أنها تلقت خبر وفاة أبنائها بعد
مراجعة دائرة النفوس في دمشق واستخراج
بيان عائلي لهم
من مواليد  ١٩٩٥تاريخ االعتقال
 ،٢٠١٤/١/٢٩قضى مع ثالثة من عائلته
تحت التعذيب في المعتقالت السورية ،حيث
اعتقل من قبل عناصر حاجز جرمانا ،وأكدت
عائلة العليان أنها تلقت خبر وفاة أبنائها بعد
مراجعة دائرة النفوس في دمشق واستخراج
بيان عائلي لهم
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30

59

علي عليان
علي

ريف
08.08.2018
دمشق

مدني

60

خالد أحمد
شريقي

الالذقية
 - 09.08.2018مخيم
الرمل

مدني

61

خالد النمر

الالذقية
 - 09.08.2018مخيم
الرمل

مدني

62

أحمد جبارة

الالذقية
 - 09.08.2018مخيم
الرمل

مدني

63

أحمد محمد
الشعار

الالذقية
 - 09.08.2018مخيم
الرمل

مدني

64

الالذقية
علي الصوص  - 09.08.2018مخيم
الرمل

مدني

65

فادي رزوق

الالذقية
 - 09.08.2018مخيم
الرمل

مدني

66

محمد حسن
مصطفى

الالذقية
 - 09.08.2018مخيم
الرمل

مدني

من مواليد  ١٩٨٧تاريخ االعتقال
 ،٢٠١٤/١/٢٩قضى مع ثالثة من عائلته
تحت التعذيب في المعتقالت السورية ،حيث
اعتقل من قبل عناصر حاجز جرمانا ،وأكدت
عائلة العليان أنها تلقت خبر وفاة أبنائها بعد
مراجعة دائرة النفوس في دمشق واستخراج
بيان عائلي لهم
المعتقل منذ  31-03-2012من أبناء مخيم
الرمل لالجئين الفلسطينيين في الالذقية
قضى تحت التعذيب في السجون السورية،
وقد نشر اسمه ضمن  8آالف ضحية ضمن
قوائم ضحايا التعذيب األخيرة
المعتقل منذ  23-07-2012من أبناء مخيم
الرمل لالجئين الفلسطينيين في الالذقية
قضى تحت التعذيب في السجون السورية،
وقد نشر اسمه ضمن  8آالف ضحية ضمن
قوائم ضحايا التعذيب األخيرة
المعتقل منذ  04-08-2013من أبناء مخيم
الرمل لالجئين الفلسطينيين في الالذقية
قضى تحت التعذيب في السجون السورية،
وقد نشر اسمه ضمن  8آالف ضحية ضمن
قوائم ضحايا التعذيب األخيرة
المعتقل منذ  31-08-2012من أبناء مخيم
الرمل لالجئين الفلسطينيين في الالذقية
قضى تحت التعذيب في السجون السورية،
وقد نشر اسمه ضمن  8آالف ضحية ضمن
قوائم ضحايا التعذيب األخيرة
المعتقل منذ  05-01-2012من أبناء مخيم
الرمل لالجئين الفلسطينيين في الالذقية
قضى تحت التعذيب في السجون السورية،
وقد نشر اسمه ضمن  8آالف ضحية ضمن
قوائم ضحايا التعذيب األخيرة
المعتقل منذ  22-12-2013من أبناء مخيم
الرمل لالجئين الفلسطينيين في الالذقية
قضى تحت التعذيب في السجون السورية،
وقد نشر اسمه ضمن  8آالف ضحية ضمن
قوائم ضحايا التعذيب األخيرة
المعتقل منذ  01-08-2011من أبناء مخيم
الرمل لالجئين الفلسطينيين في الالذقية
قضى تحت التعذيب في السجون السورية،
وقد نشر اسمه ضمن  8آالف ضحية ضمن
قوائم ضحايا التعذيب األخيرة
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محمد حسن
زمهرير

الالذقية
 - 09.08.2018مخيم
الرمل

مدني

68

محمد سمير
جمعة

الالذقية
 - 09.08.2018مخيم
الرمل

مدني

69

محمد عالم
قراقيش

الالذقية
 - 09.08.2018مخيم
الرمل

مدني

70

مصطفى
محمد

الالذقية
 - 09.08.2018مخيم
الرمل

مدني

71

خميس عمر
حريري

الالذقية
 - 09.08.2018مخيم
الرمل

مدني

72

محمد نزار

الالذقية
 - 09.08.2018مخيم
الرمل

مدني

73

بالل وليد
فاعوري

درعا -
 17.08.2018مخيم
درعا

مدني

ريف
دمشق
محمد ديب
 - 14.09.2018مخيم
محمود أبو الرز
خان
الشيح

مدني

74

المعتقل منذ  22-12-2011من أبناء مخيم
الرمل لالجئين الفلسطينيين في الالذقية
قضى تحت التعذيب في السجون السورية،
وقد نشر اسمه ضمن  8آالف ضحية ضمن
قوائم ضحايا التعذيب األخيرة
المعتقل منذ  28-04-2013من أبناء مخيم
الرمل لالجئين الفلسطينيين في الالذقية
قضى تحت التعذيب في السجون السورية،
وقد نشر اسمه ضمن  8آالف ضحية ضمن
قوائم ضحايا التعذيب األخيرة
المعتقل منذ  04-06-2012من أبناء مخيم
الرمل لالجئين الفلسطينيين في الالذقية
قضى تحت التعذيب في السجون السورية،
وقد نشر اسمه ضمن  8آالف ضحية ضمن
قوائم ضحايا التعذيب األخيرة
المعتقل منذ  15-12-2011من أبناء مخيم
الرمل لالجئين الفلسطينيين في الالذقية
قضى تحت التعذيب في السجون السورية،
وقد نشر اسمه ضمن  8آالف ضحية ضمن
قوائم ضحايا التعذيب األخيرة
المعتقل منذ  21-12-2011من أبناء مخيم
الرمل لالجئين الفلسطينيين في الالذقية
قضى تحت التعذيب في السجون السورية،
وقد نشر اسمه ضمن  8آالف ضحية ضمن
قوائم ضحايا التعذيب األخيرة
المعتقل منذ  02-02-2014من أبناء مخيم
الرمل لالجئين الفلسطينيين في الالذقية
قضى تحت التعذيب في السجون السورية،
وقد نشر اسمه ضمن  8آالف ضحية ضمن
قوائم ضحايا التعذيب األخيرة
قضى تحت التعذيب في المعتقالت السورية،
وكشف عن قضائه بعد تبليغ األمن السوري
عائلته ،وهو من أبناء مخيم درعا لالجئين
الفلسطينيين جنوب سورية
ملقب (أبو رام) قائد ومغني فرقة بيسان
سابقاً وعضو منظمة فدا الفلسطينية قضى
تحت التعذيب في سجون النظام السوري،
علماً أن أبو الرز أحد أبناء مخيم خان الشيح
بريف دمشق ومن سكان حي الحجر األسود
اعتقل عام  2013من قبل عناصر حاجز
البطيخة أثناء محاولته الخروج من مخيم
اليرموك
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75

عدي صبري
الحلو

دمشق
 - 25.09.2018مخيم
اليرموك

مدني

76

محمد أنيس
بدوان

دمشق
 - 17.11.2018مخيم
اليرموك

مدني

77

حماة -
أحمد عبد اهلل
22.11.2018
المخيم
بلبيسي

مدني

78

بالل حسن
درباس

02.12.2018

79

وافي أمارة

15.12.2018

80

محمود أمارة 15.12.2018

81

محي الدين
مصطفى
جودة

82

مروان
مصطفى
جودة

27.12.2018

دمشق
 مخيماليرموك
دمشق
 مخيماليرموك
دمشق
 مخيماليرموك
دمشق
 مخيماليرموك

دمشق
 - 27.12.2018مخيم
اليرموك

مدني
مدني
مدني

من مواليد  1997قضى تحت التعذيب في
سجون النظام السوري ،علماً أن الحلو اعتقل
عام  2014من قبل عناصر حاجز البطيخة
التابع للنظام السوري أثناء محاولته الخروج
من مخيم اليرموك
ملقب أبو عمر قضى تحت التعذيب في سجن
صيدنايا العسكري التابع للنظام السوري بريف
دمشق ،بعد اعتقال دام أكثر  4سنوات ،وفق
ما أعلنت عنه العائلة ،وتم اعتقال بدوان
من قبل عناصر األمن السوري والمجموعات
الموالية لها ،أثناء خروجه الستالم مساعدات
وكالة “األونروا” خالل حصار مخيم اليرموك
لالجئين الفلسطينيين عام  ،2014وهو من
أبناء مخيم اليرموك وسكان الحجر األسود
جنوب دمشق ،ويبلغ من العمر  56عاماً،
متزوجة
ومتزوج ولديه  3أطفال وفتاة
ّ
قضى الالجئ الفلسطيني “أحمد عبد
اهلل بلبيسي” في سجن الالذقية المركزي
بعد اعتقال دام أكثر من  8سنوات بتهمة
مشاركته في المظاهرات السلمية ضد النظام
السوري
قضى تحت التعذيب في المعتقالت السورية،
وهو من سكان حارة المغاربة في مخيم
اليرموك وصاحب استديو الشرق األوسط
قضى مع أخيه “محمود” تحت التعذيب في
المعتقالت السورية بعد اعتقال دام ألربعة
أعوام ،وهما من أبناء مخيم اليرموك وإخوة
الناشط “أبو ضياء أمارة” الذي قضى
برصاص قناص قبل ثالث سنوات جنوب
دمشق

مدني

مدني

قضى كل من الشقيقين الفلسطينيين محي
الدين مصطفى جودة مواليد  ،1986ومروان
مصطفى جودة مواليد  1977تحت التعذيب
في المعتقالت السورية ،وهما من سكان
مخيم اليرموك بدمشق ،علماً أن مروان
اعتقل يوم  1كانون الثاني  -يناير ،2013
ومحي الدين اعتقل يوم  1أيار  -مايو 2014
من قبل عناصر حاجز يلدا  -علي الوحش
التابع لألجهزة األمنية السورية

المفرج عنهم
شــهد عــام  2018اإلفــراج عــن ( )26الجئــاً فلســطينياً مــن ســجون النظــام
الســوري والمعارضــة الســورية ،بعــد توقيفهــم لفتــرات متفاوتــة.
فقــد تــم اإلفــراج عــن مجموعــة مــن الفلســطينيين كانــوا معتقليــن لــدى
المعارضــة المســلحة الســورية ،ففــي يــوم  10نيســان /أبريــل  2018أعلن جيش
كل مــن أحمــد زيــاد الخطيــب ،ومفيــد ماجــد
التحريــر الفلســطيني عــن اســتعادة ٍّ
قــدورة ،وأحمــد صبــري شــعبان ،ومحمــود عدنــان قبيلــة ،وعبــد اللطيــف محمــود
ســعيد ،ومحمــد محمــود موســى ،فــي إطــار االتفــاق الــذي أبرمتــه الحكومــة
الســورية فــي منطقــة دومــا ،القاضــي بتحريــر كافــة المختطفيــن ،مقابــل إخــراج
عناصــر جيــش اإلســام وعوائلهــم إلــى مدينــة جرابلــس فــي ريــف حلــب الشــمالي.
قائمة بأسماء المفرج عنهم خالل عام 2018
الرقم

االسم

تاريخ اإلفراج

1

عدنان
السيد

27.01.2018

2

محمد
هاني ربيع 31.01.2018
السطري

3

ماهر
درويش

04.02.2018

4

كريم
عوض
مفلح

11.02.2018

مكان
االعتقال

مكان
السكن

مالحظات

نائب ما يسمى “لواء القدس”
إحدى المجموعات العسكرية
غير
الموالية للنظام السوري ،وذلك بعد
غير معروف
معروف
اعتقال دام قرابة  30يوماً دون
معرفة أسباب ذلك
( 16عاماً) من أبناء بلدة المزيريب
جنوب سورية ،يوم  31كانون
الثاني  -يناير  2017بعد أن اعتقل
المزيريب المزيريب أثناء مروره على حاجز خربة غزاله،
يوم األحد  19تشرين األول -
نوفمبر  2017واقتياده إلى جهة
غير معلومة
أحد أبناء مخيم العائدين في
حمص أفرج األمن السوري عنه
مخيم
مخيم
بعد اعتقاله لقرابة الثالث سنوات،
حمص
حمص
علماً أنه أحد عناصر المجموعات
الموالية لألمن السوري
أفرجت عصابات مسلحة مجهولة
الهوية عنه بعد عشرة أيام من
المزيريب المزيريب
اختطافه
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الرقم

االسم

تاريخ اإلفراج

5

ياسر
يوسف
غريب

12.02.2018

مخيم
حمص

6

فهد
النميري

08.03.2018

المزيريب

7

أسماء
عزام

19.03.2018

الحدود
السورية
اللبنانية

8

9
10
11
12

13

14

15

34

مكان
االعتقال

أحمد داوود 25.03.2018

أحمد زياد
الخطيب
مفيد ماجد
قدورة
أحمد
صبري
شعبان
محمود
عدنان
قبيلة
عبد
اللطيف
محمود
سعيد
محمد
محمود
موسى

سمير
حوراني

10.04.2018
10.04.2018

زملكا

الغوطة
الشرقية
الغوطة
الشرقية

مكان
السكن

مالحظات

أفرجت عنه قوات األمن السوري
بعد اعتقال دام لمدة خمس
حمص -
سنوات من حي اإلنشاءات في
اإلنشاءات
مدينة حمص
أطلقت عصابات مسلحة مجهولة
الهوية سراحه بعد اختطافه لمدة
المزيريب
ثالثة أسابيع على طريق المواسير
في البلدة
أفرجت عنها قوات األمن السوري
مخيم
بعد أن اعتقلتها يوم  18شباط -
النيرب
فبراير أثناء عودتها من لبنان
أطلق “فيلق الرحمن” أحد فصائل
المعارضة المسلحة في الغوطة
الشرقية في ريف دمشق سراحه،
غير
ضمن اتفاق مع النظام السوري،
معروف
يقضي بإطالق سراح ( )35معتقالً
لديه
غير
معروف
غير
معروف

10.04.2018

الغوطة
الشرقية

غير
معروف

10.04.2018

الغوطة
الشرقية

غير
معروف

10.04.2018

الغوطة
الشرقية

غير
معروف

10.04.2018

الغوطة
الشرقية

غير
معروف

10.04.2018

مخيم
النيرب

مخيم
النيرب

أعلن جيش التحرير الفلسطيني
استعادتهم في إطار االتفاق الذي
أبرمته الحكومة السورية في
منطقة دوما القاضي بتحرير كافة
المختطفين ،مقابل إخراج عناصر
جيش اإلسالم وعوائلهم إلى
مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي

أفرجت قوات األمن السوري عنه
بعد اعتقال دام لحوالي  3أشهر،
بتهمة تهريب شباب من مخيم
النيرب مطلوبين لألمن السوري،
علماً أن الحوراني كان يشغل
منصب مختار المخيم منذ خمس
سنوات قبل أن توجه له هذه
التهمة ويعتقل

الرقم

االسم

16

أيمن دواه

17

بهاء أبو
خروب

18

فاطمة أبو
دية

19

شادي بكرا

20

مارلين
أمجد
زريقي

21

ياسمين
اللهيبي

22

طارق
مصيبص

23

فوزي حميد

24

عيسى
يحيى أبو
زيد

25

رامي قاسم

26

غالب سعيد
سليمان

تاريخ اإلفراج

مكان
االعتقال

مكان
السكن

مالحظات

أفرج تنظيم “داعش” عنه بعد
مخيم
مخيم
احتجازه لمدة خمسة أيام في
18.04.2018
اليرموك
اليرموك
مخيم اليرموك
أفرج تنظيم «داعش» عنه بعد
اعتقاله لحوالي  4أشهر ،حيث تم
مخيم
مخيم
26.04.2018
اليرموك اعتقاله في مخيم اليرموك بتهمة
اليرموك
التواصل مع هيئة تحرير الشام
أطلق األمن السوري سراحها بعد
مخيم
مخيم
اعتقال دام سبعة أشهر ونصف
30.04.2018
حمص
حمص
تقريباً
أفرج األمن السوري عنه بعد
مخيم
مخيم
15.05.2018
اعتقاله لقرابة ست سنوات
حمص
حمص
أفرج األمن السوري عنها بعد
اعتقال استمر لمدة ثالثة أشهر،
مخيم
يشار أن “مارلين” من سكان
 01.06.2018مخيم درعا
درعا
مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين
جنوب سورية
أفرج األمن السوري عنها بعد
 13.06.2018المزيريب المزيريب
اعتقالها لمدة أربعة أعوام
أفرجت قوات األمن السوري عنه
بعد اعتقال دام لحوالي العام ،علماً
أن المصيبص من سكان مخيم
مخيم
 13.06.2018مخيم حماة
النيرب نازح إلى مخيم العائدين
النيرب
في حماه منذ بداية األحداث التي
اندلعت في مدينة حلب
أفرج النظام السوري عنه بعد
اعتقاله مع عدد من كبار السن
يوم  21أيار  -مايو  2018بعد
مخيم
مخيم
إعادة سيطرة النظام على مخيم
12.07.2018
اليرموك
اليرموك
اليرموك ،واقتادهم إلى جهة أمنية
غير معلومة ،قبل أن يحتجزهم في
مركز إيواء حرجلة في ريف دمشق
أطلق النظام سراحه ضمن الدفعة
مخيم
مخيم
األولى من المعتقلين ضمن اتفاق
19.07.2018
اليرموك
اليرموك
«كفريا الفوعة» في سورية
مخيم اليرموك أفرج
مخيم
مخيم
من سكّان ّ
20.07.2018
عنه بصفقة «كفريا والفوعا”
اليرموك
اليرموك
أفرج األمن السوري عن الالجئ
مخيم خان مخيم خان الفلسطيني “غالب سعيد سليمان
20.08.2018
“ بعد اعتقال دام لحوالي الثالثين
الشيح
الشيح
يوماً
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الالجئون الفلسطينيون
داخل سورية

المخيمات الفلسطينية
مخيم اليرموك:
شــهد مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين جنــوب العاصمــة
الســورية دمشــق أحداثــاً جســاماً خــال العــام  ،2018حيــث اســتمر
القصــف وانــدالع االشــتباكات المتقطعــة بيــن «تنظيــم داعــش»
وجبهــة النصــرة مــن جهــة ،والجيــش النظامــي مــن جهــة أخــرى خــال
أشــهر النصــف األول مــن العــام .نتــج هــذا عــن قــرار ســلطات النظــام
الســوري اســتعادة المخيــم مــع بدايــة العام بهدف اســتكمال الســيطرة
علــى جنــوب العاصمــة.
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فقــد شـ ّنت قــوات النظــام الســوري فــي التاســع عشــر من نيســان /أبريــل 2018
عمليــة عســكرية علــى مخيــم اليرمــوك وأحيــاء التضامــن والقــدم والحجــر األســود
ضــد تنظيــم «داعــش» .وترافقــت الحملــة العســكرية بدعــم جــوي مــن قبــل
الطيــران الروســي ،ومشــاركة عــدد مــن الفصائــل الفلســطينية الحليفــة للنظــام.
وقــد اســتخدمت خــال الحملــة صنــوف مختلفــة مــن األســلحة الثقيلــة مثــل
المدفعيــة وقذائــف الهــاون والدبابــات إضاف ـ ًة إلــى القصــف الجــوي بالصواريــخ.
تعــرض لهــا المخيــم علــى مــدار الســنوات
وهــو مــا فاقــم حالــة الدمــار التــي ّ
الســابقة والتــي ُقــدرت مــع نهايــة الحملــة بتدميــر حوالــي  % 60مــن المخيــم،
إضاف ـ ًة إلــى تســجيل ســقوط عــدد مــن الضحايــا المدنييــن.
وخــال شــهر مــن الحملــة العســكرية المكثفــة ،أعــاد النظــام مخيم اليرمــوك إلى
ســيطرته بالكامــل فــي يــوم  21أيار/مايــو  .2018وقــد شــهدت الفتــرة الالحقــة
للعمليــة العســكرية واســتكمال ســيطرة الجيــش الســوري النظامــي علــى مخيــم
اليرمــوك عمليــات نهــب وتخريــب واســعة مــن قبــل العناصــر التابعــة والحليفــة
للقــوات الحكوميــة ،وهــي مشــاهد تداولهــا نشــطاء عبــر وســائل التواصــل
االجتماعــي فــي ســياق نقــدي لمــا بــات يعــرف حينهــا بظاهــرة «التعفيــش».
وقــد شــهد الربــع األخيــر مــن عــام  2018عمليــات إزالــة الــركام واألنقــاض
وترحيلهــا مــن شــوارع مخيــم اليرمــوك ،دون الســماح لســكانه بالعــودة إليــه.
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الواقع الميداني
شــهد مخيــم اليرمــوك حدثيــن بارزيــن خــال العــام  ،2018الحــدث األول كان
االشــتباكات العنيفــة التــي اندلعــت بيــن تنظيــم داعــش مــن جهــة ،وهيئــة تحريــر
الشــام مــن جهــة أخــرى ،والــذي نتــج عنــه حصــار خانــق فرضــه تنظيــم داعــش
علــى غربــي مخيــم اليرمــوك إلرغــام عناصــر هيئــة تحرير الشــام على االستســام
وتســليم منطقتهــم .تزامــن ذلــك مــع حــدوث اشــتباكات بيــن تنظيــم داعــش مــن
جهــة ،وقــوات النظــام الســوري والفصائــل الفلســطينية المواليــة لــه مــن جهــة
أخــرى.
أمــا الحــدث الثانــي وهــو األبــرز فــكان العمليــة العســكرية التــي ش ـ ّنها النظــام
الســوري يــوم  19نيســان /أبريــل  2018علــى كامــل المنطقــة الجنوبية لدمشــق
إلعــادة الســيطرة عليهــا ،واســتطاع فــي نهايــة األمــر إخــراج تنظيــم داعــش
وفصائــل المعارضــة الســورية منهــا.

اليرموك تحت سيطرة داعش
اســتمرت ســيطرة تنظيــم «داعــش» علــى حوالــي  % 60مــن مخيــم اليرمــوك
لالجئين الفلســطينيين منذ بداية شــهر أبريل  2015حتى  18أيار/مايو .2108
كمــا اســتمر التنظيــم بارتــكاب انتهــاكات غيــر إنســانية وتضييــق الخنــاق علــى
المتبقيــن مــن ســكان اليرمــوك داخلــه .فقــد وثقــت المجموعــة قيــام التنظيــم
بإعــدام ( )10أشــخاص فــي حــوادث متفرقــة ،كمــا قــام التنظيــم بقطــع األيــدي
بتهمــة الســرقة ،وســجلت انتهــاكات أخــرى مــن قبيــل الجلــد واالعتقــال والترهيــب،
ـرض حصــارًا خانقـاً علــى منطقــة غــرب اليرمــوك الخاضعــة لســيطرة هيئــة
كمــا َفـ َ
تحريــر الشــام ،ومنــع األهالــي مــن إدخــال الخبــز ومــاء الشــرب وسـ ّـات المســاعدات
الغذائيــة إلــى منازلهــم.
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انتهاكات واعتقاالت وإعدامات
اشــتكى ســكان مخيــم اليرمــوك مــن الممارســات اإلرهابيــة والقمعيــة التــي
مارســها تنظيــم «داعــش» بحقهــم منــذ ســيطرته علــى المخيــم فــي شــهر أبريــل
مــن عــام  ،2015ومحاوالتــه المتكــررة فــرض أجنداتــه الخاصــة علــى األهالــي
المحاصريــن .فقــد عمــد التنظيــم إلــى ترهيــب وتخويــف ســكان اليرمــوك مــن
شــن حمــات اعتقــال وقطــع األيــدي والــرؤوس وتنفيــذ أحــكام اإلعــدام
خــال
ّ
ـق عــدد مــن أهالــي المخيــم ،بحجــة مخالفتهــم للشــريعة اإلســامية أو التخابــر
بحـ ّ
وضيــق الخنــاق
مــع جهــات أخــرى .كمــا أصــدر التنظيــم قــرارًا بمنــع زيــارة القبــور،
ّ
علــى الطــاب والكــوادر التدريســية ومنعهــم مــن متابعــة تحصيلهــم العلمي خارج
المخيــم .كمــا قــام بإغــاق المــدارس الرســمية وحصرهــا بمــدارس تابعــة لــه،
ـاء «داعشــيات» علــى الحواجــز لتفتيــش اإلنــاث .كمــا أصــدر التنظيــم
ووضــع نسـ ً
«داعــش» قــرارًا بمنــع اســتخدام الدراجــات الناريــة للتنقــل بيــن مخيــم اليرمــوك
ومنطقــة يلــدا وحــي القــدم جنوب ـاً ،وذلــك فــي إطــار التشــديدات األمنيــة التــي
يفرضهــا التنظيــم علــى أهالــي المخيــم.
•ففــي يــوم  28كانــون الثانــي /ينايــر  2018أقــدم تنظيــم «داعــش» علــى
جلــد أحــد عناصــره ويدعــى معاويــة ( )100جلــدة بتهمــة الزنــا ،عقــب خــروج
المصليــن مــن أحــد مســاجد المنطقــة .كمــا داهــم المكتــب األمنــي للتنظيــم
فــي اليــوم ذاتــه منــزل أحــد قاطنــي حــي الحجــر األســود والمدعــو «زاهــي»،
واعتقلــه بتهمــة تهريــب األشــخاص مــن جنــوب دمشــق إلــى خــارج المنطقــة
مقابــل مبالــغ ماليــة.
•يــوم  2شــباط/فبراير  2018أعــدم تنظيــم الدولــة «داعــش» شــابين
فلســطينيين مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك وهمــا :الشــاب «رامــز عبــد اهلل»
والشــاب «بشــار ســعيد» ،حيــث أصــدرت مــا يســمى «المحكمــة الشــرعية»
التابعــة للتنظيــم جنــوب دمشــق ،قــرارًا بتجريم رامــز بتهمة التخابــر مع الجبهة
الشــعبية لتحريــر فلســطين-القيادة العامــة -المواليــة للنظــام الســوري .فيمــا
وجهــت ذات المحكمــة تهمــة التخابــر مــع مجموعــة «أكنــاف بيــت المقــدس»
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إحــدى مجموعــات المعارضــة المســلحة ،للشــاب بشــار .وقــد ُنفــذت عمليــة
اإلعــدام فــي منطقــة دوار الحجــر األســود مقابــل بلديــة المنطقــة ،معقــل
التنظيــم جنــوب دمشــق .وفــي اليــوم التالــي نشــر التنظيــم صــورًا ُتظهــر
عناصــره وهــم ينفــذون عمليــات اإلعــدام بالشــابين المذكوريــن كجــزء مــن
دعايــة التنظيــم الترهيبيــة بيــن الســكان.
•يــوم  4شــباط /فبرايــر  2018اعتقلــت مــا ُتســمى «الحســبة النســائية» فــي
تنظيــم داعــش جنــوب دمشــق امــرأة مــن مخيــم اليرمــوك علــى حاجــز شــارع
الـــ  ،15بعــد رفضهــا التفتيش.

•يــوم  13شــباط/فبراير  2018أقــدم تنظيــم داعــش علــى جلــد أحــد أبنــاء
مخيــم اليرمــوك ،بســبب حيــازة مــادة التبــغ وتهريبهــا مــن منطقــة يلــدا إلــى
داخــل مخيــم اليرمــوك .فيمــا أظهــرت صــور نشــرها التنظيــم علــى موقعــه
الرســمي قيــام أحــد عناصــره بجلــد الشــاب أمــام العامــة وهــو يحمــل الفتــة
كتــب عليهــا «إدخــال الدخــان إلــى أراضــي الدولــة اإلســامية جنــوب دمشــق»
كداللــة علــى التهمــة الموجهــة لــه.
•يــوم  27شــباط /فبرايــر  2108أقــدم عناصــر تنظيــم الدولــة (داعش) جنوب
العاصمــة دمشــق علــى تنفيــذ حكــم اإلعــدام بحــق الالجــئ الفلســطيني
«موســى البــدوي» أمــام جامــع فلســطين بمخيــم اليرمــوك ،بتهمــة التخابــر
مــع هيئــة تحريــر الشــام.
•يــوم  2آذار /مــارس  2018أقــدم ما يســمى عناصر الحســبة التابعين لتنظيم
يدعــي التنظيــم
«داعــش» علــى جلــد عــدد مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك .حيــث ّ
أن مــا يقــوم بــه عناصــره هــو تنفيــذ للعقوبــات بحــق مرتكبــي «المخالفــات
الشــرعية» ومــن تلــك المخالفــات «تهريــب التبــغ» و «حلــق اللحيــة».
•يــوم  9آذار /مــارس  2018نشــر تنظيــم «داعــش» صــورًا لمجموعــة مــن
عناصــره وهــم يقومــون بقطــع يــد أحــد األشــخاص فــي ســاحة مقــر التنظيم
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أمــام مبنــى ناحيــة حــي الحجــر األســود المالصــق لمخيــم اليرمــوك.
•يــوم  11آذار /مــارس  2018أقــدم عناصــر تنظيــم داعــش علــى تنفيــذ
ـم ببتــر األيــدي بحــق اثنيــن مــن أبنــاء المخيــم ،بتهمــة الســرقة ،ولــم
حكـ ٍ
يتســنى للمجموعــة معرفــة هويــة المذكوريــن.
•يــوم  23آذار /مــارس  2018نشــر تنظيــم «داعــش» صــورًا عبــر مواقــع
التواصــل االجتماعــي قــال إنهــا تعــود لالجــئ «نضــال درويــش» .وبحســب
الصــور التــي تــم نشــرها فقــد تــم ذبــح «نضــال درويــش» بالســكين وذلــك
بعــد أســره أثنــاء مهاجمــة «داعــش» لمجموعــات مــن النظــام الســوري كانــت
متواجــدة فــي حــي القــدم القريــب مــن مخيــم اليرمــوك.
•يــوم  13نيســان /أبريــل  2018نشــر تنظيــم «داعــش» فــي جنــوب دمشــق
صــورًا لتنفيــذ عمليــة إعــدام نفذهــا بحــق الالجــئ الفلســطيني «عمــاد
العرابــي» ،وهــو أب لطفــل عمــره  3ســنوات مــن أهالــي مخيــم اليرمــوك
وســكان شــارع الـــ  .15وبحســب مــا نشــره التنظيــم فــإن اإلعــدام جــاء تنفيــذًا
لعقوبــة «ســب الــذات اإللهــة».
•يــوم  18نيســان /أبريــل  2018أفــرج تنظيــم «داعــش» عــن الالجــئ
والناشــط الفلســطيني «أيمــن دواه» بعــد احتجــازه لمــدة خمســة أيــام فــي
مخيــم اليرمــوك.

خالفات  -تسويات  -فرار
تصاعــدت حــدة التوتــرات والخالفــات بيــن قــادة تنظيــم «داعــش» خــال عــام
 ،2018إثــر الصــراع الــذي نشــب بينهــم علــى خلفيــة تســلم القيــادة و»اإلمــارة»
فــي جنــوب دمشــق .وتصاعــدت هــذه الخالفــات بعــد إبــرام اتفــاق مــع النظــام
الســوري يقضــي بانســحاب عناصــر التنظيــم مــن مخيــم اليرمــوك إلــى حــي الحجر
األســود ،ممــا يعنــي إفســاح المجــال للنظــام لدخــول المخيــم والســيطرة عليــه.
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نســق عــدد مــن
األمــر الــذي أدى إلــى انشــقاق «أمــراء» وهــروب آخريــن .فيمــا ّ
قــادة التنظيــم مــع قــوات النظــام للســماح لهــم بالخــروج إلــى مناطــق تواجدهــم
فــي ديــر الــزور شــمال شــرق البــاد.
إضافـ ًة للصــراع الداخلــي لــدى التنظيــم ،فقــد شــهد العــام  2018خــروج المزيــد
مــن قــادة التنظيــم مــن مناطــق ســيطرته فــي جنــوب دمشــق (مخيــم اليرمــوك
– الحجــر األســود) ،بســبب عــدم دفــع رواتــب المقاتليــن ألشــهر .ففــي يــوم 4
كانــون الثاني/ينايــر  2018خــرج ســتة عناصــر مــن تنظيــم داعــش وبرفقتهــم
ثالثــة مدنييــن عبــر حاجــز معمــل بــردى ،الفاصــل بيــن منطقــة الحجــر األســود
والســبينة ،بالتنســيق مــع قــوات النظــام .ومــن بيــن الخارجيــن المدعــو «باســل
غبــش» الملقــب بالســاروت و»زايــد األشــقر» وأســامة الملقــب باألشــقر .وبحســب
مصــادر جنــوب دمشــق فــإن العناصــر التســعة كان مــن المقــرر أن يتوجهــوا إلــى
مدينــة إدلــب .كمــا تــم تأكيــد خــروج خمســة عناصــر مــن التنظيــم علــى األقــل
برفقتهــم شــخص مدنــي عبــر حاجــز بــردى بالتنســيق مــع قــوات النظــام مقابــل
مبالــغ ماليــة وفــق مــا نقلــت مصادرنــا الميدانيــة جنــوب دمشــق.
أمــا فــي يــوم  6كانــون الثاني/ينايــر  2018فقــد تــم توثيق خــروج ( )25عنصرًا
مــن تنظيــم داعــش جنــوب دمشــق مــن منطقــة األعــاف فــي حــي الحجر األســود
التــي يســيطر عليهــا التنظيــم ،متجهيــن إلــى حاجــز بردى التابــع للنظام الســوري
وفــي يــوم  12كانــون الثانــي /ينايــر  2018أكــدت مصادر مقربة مــن المعارضة
الســورية إخــاء النظــام الســوري جرحــى تنظيم الدولــة «داعــش» لمعالجتهم في
مشــافي العاصمــة .وأضافــت تلــك المصــادر أن ثالثــة عشــر جريح ـاً مــن تنظيــم
الدولــة «داعــش» تــم إخراجهــم عبــر حاجــز العســالي جنــوب دمشــق لمعالجتهــم
فــي مشــفى المهاينــي فــي حــي الميــدان ،ولــم يتســنى لمجموعــة العمــل التوثــق
مــن صحــة المعلومــة.
فــي حيــن دخــل يــوم  12شــباط/فبراير  2018عــدد مــن قياديــي تنظيــم
«داعــش» إلــى مناطــق ســيطرة التنظيــم جنــوب دمشــق .وأوضحــت مجموعــة
العمــل أن  3قــادة مــن جنســيات مختلفــة دخلــوا المنطقــة الجنوبيــة للعاصمــة،
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لتولــي قيــادة التنظيــم .حيــث تولــى قيــادي مــن جنســية جزائريــة «اإلمــارة
العامــة للتنظيــم» جنــوب دمشــق ،وآخــر يحمــل الجنســية العراقيــة كمســؤول
أمنــي ،والقيــادي الثالــث ســعودي الجنســية وتولــى كـــ «أميــر شــرعي للتنظيــم».
وتضاربــت األنبــاء عــن وجــود أميــر رابــع يحمــل الجنســية التونســية.
كمــا خــرج يــوم  1نيســان /أبريــل  )11( 2018عنصــرًا مــن تنظيــم «داعــش»
مــن منطقــة الحجــر األســود جنــوب دمشــق عبــر حاجــز معمــل بــردى ،وذلــك
بالتنســيق مــع قــوات النظــام الســوري .حيــث ُعــرف منهــم المدعــو «أبــو مريــم
أميــر الشــرعيين األســبق للتنظيــم» ،والمدعــو «أبــو بكــر الشــرعي» والمدعــو
«أبــو فــاروق طبيــة».
أمــا فــي يــوم  6نيســان /أبريــل  2018قــام تنظيــم «داعــش» بعمليــة نقــل
وإعــادة توزيــع لمقراتــه الرئيســة فــي مخيــم اليرمــوك .وقــد تزامــن ذلــك مــع
تــوارد أنبــاء مفاوضــات يجريهــا التنظيــم مــع النظــام لبحــث إمكانيــة انســحابه
مــن جنــوب دمشــق.
فــي غضــون ذلــك دخــل وفــد تابــع للنظــام الســوري يــوم  17نيســان /أبريــل
 2018إلــى مناطــق ســيطرة تنظيــم داعــش للتفــاوض معــه حــول إمكانية خروج
عناصــره مــن جنــوب دمشــق إلــى منطقــة حــوض اليرمــوك بدرعــا جنــوب ســورية
لتفــادي شــن عمــل عســكري يســتهدف المنطقــة .وقــد انتهــت المفاوضــات إلــى
الفشــل بســبب رفــض تنظيــم داعــش للمقترحــات ،وإصــراره البقــاء فــي مناطــق
سيطرته.
أمــا فــي يــوم  18نيســان /أبريــل  2018فقــد خــرج عــدد مــن قــادة تنظيــم
«داعــش» مــن مخيــم اليرمــوك والحجــر األســود متجهيــن نحــو الشــمال الســوري
قبيــل يــوم مــن بــدء الحملــة العســكرية علــى المخيــم مــن قبــل النظــام.

43

فلسطينيو سورية ..نكبات ال تنتهي

مخيم اليرموك ومناطق هيئة تحرير الشام
انحســرت مناطــق ســيطرة تنظيــم هيئــة تحريــر الشــام فــي منطقــة غربــي
اليرمــوك ،وذلــك بســبب القصــف المســتمر الــذي تعرضــت لــه مــن قبــل قــوات
النظــام الســوري ،إضافــة إلــى الهجمــات التــي كان يشــنها عناصــر تنظيــم داعــش
بهــدف إنهــاء وجــود التنظيــم فــي المخيــم والســيطرة علــى مواقعــه ،حيــث نجــح
األخيــر فــي الســيطرة علــى محــور شــارع حيفــا ،وأبنيــة منطقــة المشــروع المطلــة
علــى شــارع فــرن أبــو فــؤاد وكتــل األبنيــة المالصقــة لــه المطلــة علــى شــارع
اليرمــوك.

الواقع التعليمي
فــرض تنظيــم «داعــش» تشــديدًا علــى حركــة الطــاب الذيــن كانــوا يخضعــون
للتفتيــش أثنــاء ذهابهــم وعودتهــم مــن مدارســهم عبــر حاجــز يلدا-مخيــم
اليرمــوك .وشــملت إجــراءات التنظيــم تفتيــش الحقائــب الدراســية واالطــاع علــى
الدفاتــر الدراســية ومــا ُكتــب فيهــا .كمــا تعــرض الطلبــة والمعلمــون للمنــع مــن
مغــادرة المخيــم إلــى مدارســهم فــي يلــدا لفتــرة معينــة .واســتدعى التنظيــم
عــددًا مــن المعلميــن لمكتبــه األمنــي تحــت حجــج متنوعــة.
بــدوره تحــدث المفــوض العــام لوكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الجئــي
فلســطين (األونــروا) بييــر كرينبــول فــي مقــال كتبــه بعنــوان «الجئــو فلســطين
فــي ســورية يتحــدون «نقطــة تفتيــش المــوت» مــن أجــل التعليــم والكرامــة»؛
عــن مــدى شــجاعة وإصــرار وتصميــم  900طالــب وطالبــة مــن الجئــي فلســطين
المســجلين لــدى األونــروا الذيــن يخاطــرون بحياتهــم فــي ســبيل عبورهــم يوميـاً
مــن مخيــم اليرمــوك للوصــول إلــى المدرســة الواقعــة فــي يلــدا.
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مضيفـاً أن جماعــات المعارضــة المســلحة تقــوم بمضايقتهــم وهــم ينتظــرون
العبــور ،وفــي بعــض األحيــان يقومــون بمصــادرة كتبهــم .إال أنهــم صمــدوا ألن
التعليــم بالنســبة لهــم يعــد مســألة حيــاة أو مــوت؛ وهــو ســاحهم الوحيــد».

الواقع الطبي
توقفــت جميــع المشــافي والنقــاط الطبيــة عــن عملهــا داخــل المخيــم ،نتيجــة
الحصــار الــذي ُفــرض علــى مخيــم اليرمــوك مــن قبــل النظــام الســوري والفصائل
الفلســطينية المواليــة لــه ،مــا أدى إلــى إصابــة العشــرات مــن أبنــاء المخيــم
بأمــراض متعــددة يتعلــق معظمهــا بأمــراض الكبــد والكليــة بســبب اعتمادهــم
بشــكل كلــي علــى ميــاه اآلبــار غيــر المعالجــة .وذلــك بعــد قطــع النظــام ميــاه
الشــرب عنهــم منــذ منتصــف عــام .2013
وشــهد مخيــم اليرمــوك فــي منتصــف شــهر نيســان /أبريــل تدهــورًا حــادًا فــي
الوضــع الصحــي بســبب العمليــة العســكرية التــي نفذهــا النظــام الســوري ،والتــي
أدت إلــى ســقوط العديــد مــن الالجئيــن الفلســطينيين بيــن قتيــل وجريــح .فيمــا
لقــي بعضهــم اآلخــر حتفهــم تحــت األنقــاض ،وأصيــب عشــرات الجرحــى مــن
النســاء واألطفــال جــراء اســتهداف قــوات النظــام الســوري األقبيــة فــي المخيــم
بالصواريــخ الفراغيــة والبراميــل المتفجــرة .فــي حيــن قضــى العديــد مــن الضحايــا
بســبب غيــاب الخدمــات اإلســعافية واإلغاثيــة ،وبــات مصيــر العشــرات مجهــوالً
بســبب احتجــاز العديــد مــن العائــات تحــت الــركام فــي أقبيــة األبنيــة المنهــارة،
حيــث ال تتوفــر أيــة إمكانيــات إلنقاذهــم بســبب غيــاب فــرق الدفــاع المدنــي.
بدورهــم أفــاد عــدد مــن ناشــطي مخيــم اليرمــوك ومصــادر محليــة أن عناصــر
النظــام الســوري منعــوا األهالــي والكــوادر الطبيــة مــن انتشــال جثاميــن الضحايــا
المدنييــن الفلســطينيين مــن تحــت أنقــاض منازلهــم .مشــيرين إلــى أن الكــوادر
الطبيــة فــي مخيــم اليرمــوك غيــر مصــرح لهــا بانتشــال أي جثــث للمدنييــن فــي
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المخيــم حتــى وإن كان الوصــول إليهــا ممكنـاً ،وذلــك بحجــة عــدم وجــود أي جهــة
عائليــة أو رســمية تتبنــى الضحايــا ليتــم انتشــالهم ودفنهــم ،باإلضافــة لعــدم
توفــر مشـ ٍ
ـاف تقبــل اســتالم جثثهــم.
فــي هــذا الســياق أصــدرت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية
يــوم  31أيار/مايــو  2018بيان ـاً صحفي ـاً طالبــت فيــه النظــام الســوري بالســماح
للطواقــم الطبيــة والدفــاع المدنــي بالعمــل فــي مخيــم اليرمــوك ،وانتشــال الجثــث
مــن تحــت األنقــاض والــركام.
وأوضحــت أنــه تــم رصــد وفــاة عائــات بأكملهــا داخــل منازلهــا كمــا فــي حالــة
عائلــة الغوطانــي وعائلــة الهدبــة وعائلــة العمــوري .وكذلــك نتيجــة اســتهداف
المالجــئ كمــا فــي عائلــة النابلســي.
وبعــد اســتعادة النظــام الســوري الســيطرة علــى المخيــم ،أفــاد شــهود عيــان أن
قــوات النظــام نهبــت األجهــزة الطبيــة القابلــة للعمــل مــن مشــفى فلســطين فــي
مخيــم اليرمــوك .كمــا قامــت عناصــر مــن قــوات النظــام بطــرد طواقــم الهــال
األحمــر الفلســطيني التــي دخلــت مــع ســيارتين لإلســعاف مــن العاصمــة دمشــق،
ومنعتهــم مــن دخــول مشــفى فلســطين.
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الواقع المعيشي
ص ّعــد تنظيــم «داعــش» جنــوب دمشــق مــن حمــات تضييقــه علــى المدنييــن
فــي مخيــم اليرمــوك ،مــن خــال فــرض حصــار علــى أهالــي المخيــم والقاطنيــن
بمنطقــة غــرب اليرمــوك ،مــا أدى إلــى فقــدان جميــع المــواد الغذائيــة وهــدد
بحــدوث مجاعــة جديــدة .حيــث اســتخدم التنظيــم ســاح التجويــع كأداة لتطويــع
المدنييــن والتحكــم بمناطــق ســكنهم.
وعــاش ســكان منطقــة غــرب مخيــم اليرمــوك الخاضعــة لســيطرة تنظيــم هيئــة
تحريــر الشــام (ســاحة الريجــة ،شــارع الـــ  ،15شــارع الـــ  ،30جــادات عيــن غــزال)
وشــارع حيفــا ،وشــارع صفوريــة؛ أوضاعـاً إنســاني ًة ســيئة نتيجــة الحصــار المــزدوج
المفــروض عليهــم مــن قبــل النظــام الســوري والفصائــل الفلســطينية المواليــة
لــه مــن جهــة ،وتنظيــم «داعــش» الــذي حاصــر أهالــي تلــك المنطقــة تحــت
ذريعــة محاربــة هيئــة تحريــر الشــام (فتــح الشــام ســابقاً) ،فمنــع إدخــال الطعــام
أمنيــة
أو الــدواء أو دخــول وخــروج أي شــخص منهــا وإليهــا ،إال ضمــن ضوابــط ّ
محــددة مــن قبــل التنظيــم.
فــي حيــن اضطــرت العائــات التــي كانــت تقطــن غربي اليرمــوك إلى النــزوح عن
منازلهــا إلــى مناطــق داخــل المخيــم .ووفق ـاً إلحصائيــات مجموعــة العمــل فــإن
عــدد العائــات التــي كانــت تقطــن غربــي اليرمــوك قــد انخفــض بعــد االشــتباكات
مــن  30عائلــة إلــى  15عائلــة ،بســبب االشــتباكات العنيفــة التــي كانــت تــدور
بيــن هيئــة تحريــر الشــام وتنظيــم داعــش ،وعــدم قــدرة المدنييــن علــى التحــرك
بحريــة بســبب وقوعهــم فــي مرمــى نيــران قناصــة داعــش.
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المعابر كورقة ضغط ومساومة
اســتخدم النظــام الســوري الحصــار للضغــط علــى قــوات المعارضة الســورية في
جنــوب دمشــق وإرغامهــا علــى االستســام ،حيــث عمــد إلــى إحــكام حصــاره علــى
تلــك المناطــق مــن خــال إغــاق المعابــر والحواجــز التــي تعتبــر المنفــذ الوحيــد
لخــروج ودخــول المدنييــن والبضائــع التجاريــة والحاجــات الضروريــة لألهالــي
فــي بلــدات جنــوب دمشــق .كمــا قــام النظــام بتخييــر المعارضــة الســورية بيــن
اســتمرار فتــح معبــر ببيال-ســيدي مقــداد وإغــاق معبــر بيــروت الفاصــل بيــن
مخيــم اليرمــوك ويلــدا بهــدف منــع دخــول المــواد الغذائيــة إلــى داخــل المخيــم.
•يــوم  8كانــون الثاني/ينايــر  2018تــم إغــاق حاجــز ببيال-ســيدي مقــداد
جنــوب دمشــق ،ومنــع المدنييــن مــن الدخــول إلــى بلــدات «يلــدا وببيــا وبيــت
ســحم» ،والخــروج نحــو العاصمــة دمشــق.
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•يــوم  10كانــون الثاني/ينايــر  2018أعــاد النظــام الســوري فتــح حاجــز ببيــا
 ســيدي مقــداد وســمح بحركــة البضائــع والمدنييــن مــن الطرفيــن عبــرالمعابــر التــي تربــط بيــن المناطــق المجــاورة لمخيــم اليرمــوك.
•يــوم  3آذار /مــارس  2018اســتجابت المعارضــة الســورية المســلحة في بلدة
يلــدا إلــى طلــب النظــام وقامــت بإغــاق حاجــز العروبــة بالســواتر الترابيــة
وبشــكل كامــل.
•يــوم  15آذار/مــارس  2018قامــت الهيئــة العموميــة لبلــدة يلــدا بإغــاق
الحاجــز الفاصــل بيــن يلــدا ومخيــم اليرمــوك .وقالــت الهيئــة فــي بيــان لهــا
أصدرتــه أنــه :بموجــب الجلســة االســتثنائية رقــم ( )2التــي عقــدت بتاريــخ
 13آذار/مــارس  2018ســيتم إغــاق المعبــر بشــكل كامــل خــال  48ســاعة،
ـيمنع إدخــال جرحــى وقتلــى داعــش والنصــرة إلــى البلــدة ،والنــداء
كمــا سـ ُ
عليهــم علــى مــآذن مســاجدها ،ووفقـاً للبيــان ســيتم تكليــف المكتــب األمنــي
وتجمــع مجاهــدي يلــدا بتنفيــذ بنــود القــرار بشــكل كامــل ،وشــددت الهيئــة
علــى أنهــا لــن تقبــل شــفاعة وال وســاطة مــن أي جهــة كانــت ،وألي شــخص
كان بعــد انتهــاء المهلــة المذكــورة أعــاه.
•يــوم  17آذار/مــارس  2018أغلقــت المعارضــة الســورية المســلحة فــي بلــدة
يلــدا حاجــز العروبــة بالســواتر الترابيــة وبشــكل كامــل.
• يــوم  2نيســان /أبريــل  2018قامــت المعارضــة الســورية جنــوب دمشــق
بفتــح حاجــز العروبــة ألبنــاء مخيــم اليرمــوك بشــكل جزئــي إلــى البلــدات
المجــاورة.
•يــوم  6نيســان /أبريــل  2018أغلــق النظــام حاجــز ببيــا بعدمــا فتحــت
المعارضــة حاجــز العروبــة جنــوب دمشــق.
•يــوم  8نيســان /أبريــل  2018أعــاد النظــام الســوري فتــح حاجــز ببيــا-
ســيدي مقــداد الفاصــل بيــن بلــدات جنــوب دمشــق والعاصمــة بالتزامــن مــع
إعــادة إغــاق المعارضــة حاجــز العروبــة الواصــل بيــن مخيــم اليرمــوك وبلــدة
يلــدا ،فيمــا عــاد حاجــز ببيــا للعمــل كمــا ســبق ،ودخــول كافــة أنــواع البضائــع
المختلفــة وعــودة المــواد التــي فقــدت إلــى األســواق وبأســعارها المعتــادة».
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أبرز األحداث

•يــوم  3كانــون الثاني/ينايــر 2018
تعرضــت أطــراف مخيــم اليرمــوك لقصــف
بقذائــف الهــاون اســتهدفت خطــوط التماس
بيــن مجموعــات جيــش األبابيــل وتنظيــم
«داعــش» فــي حــي التضامــن .تزامــن ذلــك
مــع انــدالع اشــتباكات متقطعــة باألســلحة
الخفيفــة والرشاشــة بيــن مجموعــات
محســوبة علــى النظــام الســوري وعناصــر
تنظيــم «داعــش» عنــد شــارع نســرين.
•يــوم  3كانــون الثانــي /ينايــر 2018
اندلعــت اشــتباكات متقطعة بيــن مجموعات
«داعــش» ومجموعــات مــن «جيــش
ـن هجوم ـاً علــى إحــدى
اإلســام» الــذي شـ ّ
نقــاط تمركــز «داعــش» فــي حــي الزيــن
بمخيــم اليرمــوك ،أســفرت عــن وقــوع عــدد
مــن القتلــى والجرحــى فــي صفــوف عناصــر
«داعــش».
•يــوم  7كانــون الثانــي /ينايــر 2018
تعــرض حــي التضامــن وأطــراف مخيــم
اليرموك (شــارع فلســطين وقطاع الشــهداء)
لقصــف عنيــف بأســطوانات الغــاز ،ما تســبب
بأضــرار ماديــة وخــراب فــي منــازل األهالــي.
•يــوم  7كانــون الثانــي /ينايــر 2018
دارت اشــتباكات ليليــة علــى محــور شــارع
فلســطين ،بيــن كتيبــة الكراعيــن مــن جهة،
وقــوات النظــام والفصائــل الفلســطينية
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المواليــة لــه مــن جهة أخرى ،اســتخدمت فيها األســلحة الخفيفة والمتوســطة،
فيمــا لــم تــرد أنبــاء عــن وقــوع ضحايــا وجرحــى بيــن الطرفيــن.
ـن تنظيــم الدولــة «داعــش» هجوماً
•يــوم  12كانــون الثانــي /ينايــر  2018شـ ّ
علــى عــدة نقــاط للمعارضــة المســلحة في حي الزيــن جنوب مخيــم اليرموك.
حيــث بــدأ الهجــوم بتفجيــر داعــش ســيارة مفخخــة اســتهدفت مواقــع «جيــش
اإلســام» فــي حــي الزيــن ترافــق ذلــك مــع قصــف بصواريــخ موجهة.
•مــن جانبهــا حاولــت قــوات المعارضــة صــد الهجمــات واســتخدمت خاللهــا
األســلحة الخفيفــة والمتوســطة وقذائــف الهــاون والحشــوات الموجهــة.
واســتطاع مقاتلــو المعارضــة فــي يلــدا اســتعادة غالبيــة النقــاط التــي تقــدم
إليهــا تنظيــم داعــش بعــد أن ســيطر علــى ثالثــة أبنيــة خــال المواجهــات.
كمــا أســفرت االشــتباكات عــن مقتــل اثنيــن مــن عناصــر «جيــش اإلســام»،
حيــث وضــع تنظيــم داعــش جثتيهمــا مقطوعتــي الــرأس علــى دوار الحجــر
األســود معقــل التنظيــم ،وإصابــة ســبعة آخريــن مــن الجيــش ،كمــا ســقط
عــدد مــن القتلــى والجرحــى فــي صفــوف التنظيــم.
•يــوم  14كانــون الثانــي /ينايــر  ،2018باغــت عناصــر تنظيــم داعــش عناصــر
هيئــة تحريــر الشــام غــرب مخيــم اليرمــوك ،حيــث شــن تنظيــم داعــش
هجوم ـاً مفاجئ ـاً أدى إلــى ســيطرتهم علــى عــدد مــن مواقــع الهيئــة .وقــد
أدت المواجهــات إلــى مقتــل  5عناصــر مــن هيئــة تحريــر الشــام ،وأســر 3
آخريــن مــن قبــل داعــش .كمــا أســفرت عــن ســيطرة داعــش علــى مبنــى
هيئــة فلســطين الخيريــة ،ومدرســة عبــد القــادر الحســيني ،وروضــة مجــاورة
لمدرســة عبــد القــادر الحســيني ،التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام .فيمــا أكــدت
وكالــة أعمــاق التابعــة لداعــش أن عناصــر التنظيــم قامــوا بتعليــق ثــاث
ـد المعقــل
جثــث مــن القتلــى ،عنــد دوار الحجــر األســود ،فــي الحــي الــذي يعـ ّ
الرئيــس لتنظيــم داعــش.
•يــوم  15كانــون الثانــي /ينايــر  2018شــهد مخيــم اليرموك اندالع اشــتباكات
متقطعــة وحــاالت قنــص متبــادل بيــن تنظيــم «داعــش» مــن جهــة وهيئــة
تحريــر الشــام .لــم تســفر عــن وقــوع إصابــات بيــن الطرفيــن.
51

فلسطينيو سورية ..نكبات ال تنتهي

•يــوم  17كانــون الثانــي /ينايــر  2018اندلعــت اشــتباكات عنيفــة بيــن تنظيم
داعــش مــن جهــة ،والمعارضــة الســورية المســلحة فــي حــي الزيــن جنــوب
صــدت فصائــل المعارضــة فــي يلــدا هجومــاً عنيفــاً شــنه
دمشــق .حيــث
ّ
مقاتلــو تنظيــم داعــش علــى محــور حــي الزيــن الفاصــل بيــن الحجــر األســود
أنــواع عديــدة مــن األســلحة .مــن جانبهــا تمكنــت
ويلــدا ،اســ ُتخدمت فيــه
ٌ
فصائــل المعارضــة مــن اســتهداف تركــس (جرافــة) مصفــح للتنظيــم ،كان
يتجــه إلــى إحــدى نقاطهــا ،برشــاش الدوشــكا مــا أدى إلــى إعطابــه.
•يــوم  18كانــون الثانــي /ينايــر  2018اندلعــت اشــتباكات بيــن عناصــر هيئــة
تحريــر الشــام مــن جهــة ،وعناصــر تنظيــم «داعــش» مــن جهــة أخــرى ،علــى
محــاور غــرب اليرمــوك .حيــث شــن عناصــر داعــش هجوماً علــى مواقــع الهيئة
فــي محــور شــارع حيفــا وســط المخيــم ،اســتخدمت فيهــا األســلحة الخفيفــة
والمتوســطة .فــي حيــن لــم تســفر تلــك االشــتباكات عــن وقــوع أي إصابــات
بيــن الطرفيــن المتحاربيــن.
ـن مقاتلــو تنظيــم الدولــة «داعش»
•يــوم  20كانــون الثانــي /ينايــر  2018شـ َّ
هجومـاً علــى مواقــع مجموعــات المعارضــة المســلحة علــى جبهــة حــي الزيــن
فــي المنطقــة الفاصلــة بيــن بلــدة يلــدا والحجــر األســود جنــوب دمشــق .وقــد
ـن
اسـ ُتهدِفت مواقــع المعارضــة بصواريــخ موجهــة شــديدة التأثيــر .حيــث تمكـ ّ
«داعــش» مــن الســيطرة علــى «البنــاء األبيــض» بعــد مواجهــات عنيفــة مــع
مجموعــات المعارضــة .وقــد قضــى علــى إثــر المواجهــات عنصــران مــن جيش
اإلســام وأصيــب آخــرون.
•يــوم  21كانــون الثانــي /ينايــر  2018اقتحــم عناصــر تنظيــم «داعــش»
جنــوب دمشــق المقــر الســابق للدفــاع المدنــي فــي أطــراف حــي الزيــن جنــوب
مخيــم اليرمــوك .ووفقـاً لمصــادر محليــة فــي المخيــم ،قــام التنظيــم بتحويله
إلــى مقــر لتجهيــز أعمالــه العســكرية وتجهيــز الســيارات المفخخــة .وأكــدت
مصــادر مطلعــة أن التنظيــم وضــع ثــاث مفخخــات وأكثــر مــن عشــرين
عنصــرًا ضمــن المقــر .كمــا فــرض التنظيــم طوقـاً أمنيـاً فــي محيطــه ومنــع
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أي شــخص مــن االقتــراب مــن المــكان .وذلــك بعــد أن صــادر جميــع المعــدات
التــي تركهــا عناصــر الدفــاع المدنــي إثــر خروجهــم نحــو بلــدة يلــدا.
•يــوم  22كانــون الثانــي /ينايــر  2018شــهد مخيــم اليرموك اندالع اشــتباكات
ليليــة متقطعــة بيــن تنظيــم «داعــش» مــن جهــة ،وهيئــة تحريــر الشــام مــن
جهــة أخــرى .ولــم تســفر االشــتباكات عــن وقــوع إصابــات بيــن الطرفين.
•يــوم  28كانــون الثانــي /ينايــر  2018اندلعــت اشــتباكات بيــن مجموعــة
«حركــة فلســطين حــرة» المواليــة للنظام الســوري من جهــة ،ومجموعات من
تنظيــم داعــش مــن جهــة أخــرى علــى قاطــع الشــهداء فــي مخيــم اليرمــوك.
وقالــت «حركــة فلســطين الحــرة» إن أحــد مقاتليهــا ويدعــى «أحمــد فــوزي
دواه  -أبــو رامــي» أصيــب أثنــاء محاولــة التنظيــم القيــام بعمليــة تســلل إلــى
قاطــع الشــهداء علــى شــارع فلســطين.
•يــوم  31كانــون الثانــي /ينايــر  2018اشــتباكات متقطعــة دارت بيــن
الفصائــل الفلســطينية المواليــة للنظــام وتنظيــم «داعــش» علــى أطــراف
مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين بدمشــق ،حيــث لــم يســجل وقــوع
إصابــات.
•يــوم  4شــباط /فبرايــر  2018اســتهدف تنظيــم داعــش محيــط مســجد زيــد
بــن الخطــاب غــرب مخيــم اليرمــوك بعــدد مــن القذائــف ،اقتصــرت أضرارهــا
ـكني فــي شــارع
علــى الماديــات .تزامــن ذلــك مــع قصــف التنظيــم لبنــاء سـ ٍّ
حيفــا بقذائــف صاروخيــة أدت إلــى اشــتعال النيــران فيــه.

•يــوم  7شــباط /فبرايــر  2018تعــرض قطــاع الشــهداء فــي محيــط ثانويــة
اليرمــوك للبنــات بشــارع فلســطين فــي مخيــم اليرمــوك للقصــف بعــدد مــن
قذائــف الهــاون ،اقتصــرت أضرارهــا علــى الماديــات .تزامن القصف مــع اندالع
مواجهــات ُو ِ
صفــت بالعنيفــة بيــن تنظيــم داعــش والفصائــل الفلســطينية
المواليــة للنظــام.
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•يــوم  8شــباط /فبرايــر  2018نفــذ عناصــر هيئــة تحريــر الشــام هجومــاً
مباغت ـاً علــى مبنــى هيئــة فلســطين الخيريــة «مدرســة المالكيــة « الواقعــة
تحــت ســيطرة تنظيــم داعــش فــي مخيــم اليرمــوك ،أســفر عــن مقتــل أربعــة
عناصــر للتنظيــم.
•يوم  11شــباط /فبراير  2018اســتهدفت قوات النظام الســوري ومجموعاتها
المواليــة
أحيــاء فــي مخيــم اليرمــوك بعــدد مــن قذائــف الهــاون .ووفقــاً
ً
لمراســلنا فقــد ســقطت قذائــف الهــاون فــي منطقــة العروبــة وحــي التقــدم،
ممــا أحــدث خرابــاً فــي منــازل المدنييــن المحاصريــن .كمــا قصفــت قــوات
النظــام ،شــارع فلســطين وحــي التضامــن بصواريــخ موجهــة ،دون أنبــاء عــن
إصابــات .واســتهدفت قطــاع الشــهداء باألســلحة المتوســطة والثقيلــة.

•يــوم  15شــباط /فبرايــر  2018ســيطر تنظيــم «داعــش» علــى شــارع حيفــا
فــي مخيــم اليرمــوك التابــع لهيئــة تحريــر الشــام بعــد معــارك عنيفــة شــنها
التنظيــم علــى عــدد مــن مواقــع الهيئــة ،أســفرت عــن ســقوط عــدد مــن
القتلــى فــي صفــوف هيئــة تحريــر الشــام .فيمــا قــام عناصــر داعــش بإحــراق
العديــد مــن المنــازل الســكنية فــي شــارع حيفــا ،ونهــب محتويــات منــازل
األهالــي المدنييــن .حيــث شــوهدت ســيارات تابعــة للتنظيــم تنقــل أثــاث
المنــازل وهــي تخــرج مــن شــارع حيفــا متجهــة نحــو مقــار تنظيــم «داعــش»
فــي حــي الحجــر األســود المجــاور .إلــى ذلــك أعلنــت هيئــة تحريــر الشــام عــن
مقتــل العديــد مــن عناصــر تنظيــم داعــش ،وجــرح آخريــن إثــر الهجــوم الــذي
شــنه عناصرهــا علــى مواقــع التنظيــم فــي مخيــم اليرمــوك .فــي الســياق
ذاتــه ،قصفــت قــوات النظــام الســوري المتمركــزة فــي أبــراج القاعــة مواقــع
ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام فــي مخيــم اليرمــوك بالرشاشــات الثقيلــة.
•يــوم  16شــباط /فبرايــر  2018شــهد انــدالع اشــتباكات بالرشاشــات الثقيلــة
بيــن «داعــش» و»هيئــة تحريــر الشــام» عنــد محــور شــارع الزيــن.
• فــي يــوم  18شــباط /فبرايــر  2018ســيطر تنظيــم داعــش ،بعــد اشــتباكات
عنيفــة اســتمرت لســاعات طويلــة ،علــى جامــع الوســيم وكتــل األبنيــة
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المالصقــة لــه باتجــاه مجمــع األمــان الطبــي بخــط عرضــي فــي مشــروع
الوســيم .وبذلــك تكــون قــد انحســرت الرقعــة التــي تســيطر عليهــا «هيئــة
تحريــر الشــام» ببعــض األبنيــة فــي مشــروع الوســيم وســط المخيــم،
باإلضافــة لجــادات عيــن غــزال وصــوالً إلــى الحــارات الممتــدة باتجــاه الشــمال
إلــى ســاحة الريجــة ،وغربـاً باتجــاه شــارع الـــ  30وباتجــاه الجنــوب فــي حــدود
جامــع زيــد بــن الخطــاب.
•يــوم  19شــباط /فبرايــر  2018اندلعــت االشــتباكات بيــن تنظيــم «داعــش»
و»هيئــة تحريــر الشــام» فــي مخيــم اليرمــوك ،مــا خلّــف عشــرات القتلــى
والجرحــى فــي صفــوف تنظيــم داعــش دون تســجيل قتلــى لــدى الهيئــة أو
ـدم
وجــود إصابــات فــي صفوفهــا .كمــا اســتطاع تنظيــم داعــش إحــراز تقـ ٍ
جدي ـ ٍد باتجــاه أبنيــة المشــروع المطلــة علــى شــارع فــرن أبــو فــؤاد ،وكتــل
األبنيــة المالصقــة للمشــروع المطلــة علــى شــارع اليرمــوك.
•يوم  19شــباط /فبراير  2018اســتهدفت قوات النظام الســوري ومجموعاتها
المواليــة شــارع فلســطين في مخيــم اليرمــوك بالقذائف المدفعية ورشاشــات
الدوشكا.
•يــوم  25شــباط /فبرايــر  2018حــاول تنظيــم داعــش اقتحــام مناطــق تحــت
ســيطرة «هيئــة تحريــر الشــام» فــي مخيــم اليرمــوك .حيــث اســتخدم التنظيم
ســيارة مصفحــة ،وأخــرى مفخخــة عنــد محــور المشــروع وجامــع الوســيم.
فيمــا تمكنــت الهيئــة مــن إفشــال التقــدم وإعطــاب المصفحــة ،مــا أســفر عــن
ســقوط قتلــى .فيمــا احترقــت منــازل فــي مشــروع الوســيم جــراء اســتهدافها
بالعبــوات الموجهــة والقنابــل وتجــدد االشــتباكات بيــن هيئــة تحريــر الشــام
وتنظيــم داعــش .مــن جهــة أخــرى بــدأ تنظيــم داعــش برفــع ســواتر ونصــب
تحصينــات لعــزل المنطقــة المتبقيــة تحــت ســيطرة الهيئــة عــزالً تامـاً وعــدم
الســماح ألحــد بمغادرتهــا نهائيـاً.
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•يــوم  28شــباط /فبرايــر  2018اندلعــت اشــتباكات وصفــت بالعنيفــة بيــن
تنظيــم «داعــش» و»فلســطين حــرة» إحــدى الفصائــل الفلســطينية الموالية
للنظــام الســوري علــى محــور قطــاع الشــهداء فــي مخيــم اليرمــوك ،لم تســفر
عــن ســقوط إصابــات بيــن الطرفيــن.
•يــوم  2آذار /مــارس  2018شــهدت أطــراف مخيــم اليرمــوك اندالع اشــتباكات
متقطعــة بيــن فصائــل المعارضــة الســورية المســلحة وعناصــر تنظيــم
«داعــش» فــي مخيــم اليرمــوك.
•يــوم  4آذار /مــارس  2018اندلعــت اشــتباكات بيــن تنظيــم داعــش وهيئــة
تحريــر الشــام علــى محــور غربــي اليرمــوك .اســتخدمت فيهــا أنــواع متعــددة
مــن األســلحة الخفيفــة والمتوســطة ،دون أن تســفر عــن وقــوع إصابــات
بيــن الطرفيــن.
•يــوم  6آذار /مــارس  2018اســتهدف عناصــر مــن «هيئــة تحريــر الشــام»
إحــدى نقــاط تمركــز تنظيــم «داعــش» غــرب مخيــم اليرمــوك .وذلــك أثنــاء
قيــام عناصــر التنظيــم بتحصيــن مواقعهــم فــي المنطقــة ،مــا أســفر عــن
وقــوع عــدد مــن القتلــى والجرحــى مــن عناصــر «داعــش».
•يــوم  6آذار /مــارس  2018تعــرض مخيــم اليرمــوك للقصــف مــن قبــل
قــوات النظــام الســوري ،اســتهدف عربــة تقــل عــددًا مــن عناصــر تنظيــم
داعــش .فيمــا لــم تــرد معلومــات لمجموعــة العمــل عــن عــدد القتلــى بيــن
صفــوف داعــش .إلــى ذلــك اندلعــت اشــتباكات باألســلحة المتوســطة علــى
محــور محيــط ثانويــة اليرمــوك فــي شــارع فلســطين ،بيــن «داعــش» وحركة
فلســطين حــرة ،لــم تســفر عــن وقــوع إصابــات بيــن الطرفيــن.
•يوم  8آذار /مارس  2018دارت اشــتباكات ليلية على محور شــارع فلســطين،
بيــن كتيبــة الكراعيــن مــن جهــة وقــوات النظــام والفصائــل الفلســطينية
المواليــة لــه مــن جهة أخرى .اســتخدمت فيها األســلحة الخفيفة والمتوســطة،
فيمــا لــم تــرد أنبــاء عــن وقــوع قتلــى وجرحــى بيــن الطرفيــن .تزامــن ذلــك
مــع قصــف طــال شــارع فلســطين ومحيــط ثانويــة اليرمــوك للبنــات.
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•يوم  12آذار /مارس  2018اســتهدفت قوات النظام الســوري مخيم اليرموك
وحــي الحجــر األســود ،بالطائــرات الحربيــة وقذائــف المدفعيــة الثقيلــة .ممــا
أحــدث حالــة ذعــر كبيــرة بيــن المدنييــن وخــراب بمنــازل المحاصريــن.
ـن تنظيــم داعــش جنــوب دمشــق ،هجوم ـاً عنيف ـاً علــى
•فــي ذات اليــوم شـ ّ
ـي القــدم المجــاور لمخيــم اليرمــوك ،وذلــك بعــد تهديــدات أطلقهــا التنظيــم
حـ ّ
فــي حــال موافقــة أهالــي حــي القــدم وفصائــل المعارضــة علــى تنفيــذ
اتفــاق مــع النظــام الســوري يقضــي بخروجهــم إلــى إدلــب شــمال ســورية،
حيــث يــرزح أكثــر مــن ثالثــة آالف مدنــي فــي الحــي تحــت حصــار النظــام منــذ
أواخــر .2012
•يــوم  13آذار /مــارس  2018اندلعــت مواجهــات بيــن قــوات النظــام الســوري
مــن جهــة وتنظيــم داعــش مــن جهــة أخــرى ،اســتخدمت فيهــا األســلحة
الثقيلــة والمتوســطة .حيــث اســتهدفت قــوات النظــام الســوري مناطــق
ســيطرة التنظيــم فــي جنــوب دمشــق بعــدة صواريــخ أرض-أرض وقذائــف
المدفعيــة ،إضافــة إلــى تمشــيط مكثــف بالرشاشــات الثقيلــة المتمركــزة علــى
أبــراج القاعــة باتجــاه مخيــم اليرمــوك.
•يــوم  15آذار /مــارس  2018تعــرض مخيــم اليرمــوك للقصــف بالصواريــخ
وقذائــف الهــاون ،ممــا أحــدث دمــارًا وخراب ـاً فــي منــازل المدنييــن.
•كمــا قامــت المجموعــات الفلســطينية المواليــة للنظــام بإطــاق عــد ٍد مــن
ـي الحجــر األســود
الصواريــخ وقذائــف الهــاون تجــاه أحيــاء مخيــم اليرمــوك وحـ ّ
معقــل تنظيــم داعــش .كمــا تعــرض شــارع الـــ  30فــي مخيــم اليرمــوك
لقصــف مــن قبــل دبابــات النظــام.
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•يــوم  17آذار /مــارس  2018شــهد مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين
بدمشــق ،اشــتباكات بيــن مجموعــات «داعــش» وعناصــر النظــام الســوري
والمجموعــات الفلســطينية المواليــة لــه.

•وفــي يــوم  26آذار/مــارس  2018نشــر تنظيــم «داعــش» عناصــره فــي
مخيــم اليرمــوك ،ونشــر قناصتــه علــى محــاور القتــال ،وذلــك بعــد األنبــاء
التــي تــواردت عــن نيــة هيئــة تحريــر الشــام الخــروج مــن اليرمــوك إلــى
الشــمال الســوري.
•يــوم  28آذار /مــارس  2018شــهد مخيــم اليرمــوك اشــتباكات متقطعــة دارت
بيــن مجموعــات فلســطينية مدعومــة مــن النظــام وعناصــر «داعــش» علــى
محــور قطــاع الشــهداء بالقــرب مــن مدخــل مخيــم اليرمــوك.
•يــوم  11نيســان /أبريــل  2018تعــرض قطــاع الشــهداء بشــارع فلســطين
فــي مخيــم اليرمــوك وحــي التضامــن للقصــف بصواريــخ موجهــة ،مصدرهــا
بنايــات القاعــة التــي يتمركــز بهــا عناصــر الفصائــل الفلســطينية المواليــة
للنظــام الســوري ،دون أنبــاء عــن إصابــات.
•يــوم  12نيســان /أبريــل  2018تعــرض مخيــم اليرمــوك للقصــف ،حيــث
اســتهدفت قــوات النظــام الســوري والفصائــل الفلســطينية الموالية لها شــارع
اليرمــوك الرئيــس وجــادات شــرق اليرمــوك بالرشاشــات الثقيلــة ،اقتصــرت
أضرارهــا علــى الماديــات.
•يــوم  14نيســان /أبريــل  2108تعــرض مخيــم اليرمــوك لقصــف صاروخــي
وبقذائــف الهــاون اســتهدف مناطــق متفرقــة منــه ،اقتصــرت أضــراره علــى
الماديــات.
•يــوم  15نيســان /أبريــل  2108تعــرض مخيــم اليرمــوك لقصــف صاروخــي
ومدفعــي اســتهدف مناطــق متفرقــة منــه ،أســفر عــن ســقوط الالجــئ
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الفلســطيني «أحمــد عبــد الناصــر عزيمــة « كضحيــة ،ووقــوع عــدد مــن
اإلصابــات.
•يــوم  16نيســان /أبريــل  2018شــن الطيــران الحربــي غــارات جويــة علــى
عــدد مــن مناطــق مخيــم اليرمــوك ،تزامــن ذلــك مــع انــدالع مواجهــات عنيفــة
بيــن داعــش والنظــام.
•يــوم  17نيســان /أبريــل  2018اندلعــت اشــتباكات متقطعــة بيــن تنظيــم
داعــش مــن جهــة ،وقــوات النظــام الســوري والفصائــل الفلســطينية المواليــة
لــه مــن جهــة أخــرى ،علــى محــور قطــاع الشــهداء فــي مخيــم اليرمــوك،
اســتخدمت فيهــا األســلحة الخفيفــة والمتوســطة والرشاشــات الثقيلــة ،تزامــن
ذلــك مــع تعــرض أماكــن متفرقــة مــن المخيــم للقصــف اقتصــرت األضــرار
علــى الماديــات.
•يــوم  18نيســان /أبريــل  2018اندلعــت اشــتباكات متقطعــة علــى محــور
قطــاع الشــهداء بشــارع فلســطين فــي مخيــم اليرمــوك ،بيــن قــوات النظــام
الســوري والفصائــل الفلســطينية المواليــة لــه مــن جهــة ،وتنظيــم داعــش
مــن جهــة أخــرى .حيــث اســتخدمت فيهــا األســلحة الخفيفــة والمتوســطة،
فيمــا لــم تــرد أنبــاء عــن وقــوع إصابــات بيــن الطرفيــن ،تزامــن ذلــك مــع
انــدالع مواجهــات علــى محــاور (حــي زليخة ،وشــارع دعبــول) اللذيــن يفصالن
بلــدة يلــدا الخاضعــة لســيطرة فصائــل المعارضــة عــن حــي التضامــن الــذي
يســيطر عليــه التنظيــم.
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العملية العسكرية للنظام السوري على
مخيم اليرموك من  19نيسان /أبريل 2018
ولغاية  21أيار/مايو 2018

بدعــم جــوي روســي ومشــاركة فصائــل فلســطينية مواليــة ،شــن النظــام
الســوري فــي التاســع عشــر مــن نيســان /أبريــل  2018عمليــة عســكرية واســعة
علــى مخيــم اليرمــوك وأحيــاء التضامــن والقــدم والحجــر األســود ،بهــدف طــرد
تنظيــم «داعــش».
وأعلــن الناطــق باســم األميــن العــام لألمــم المتحــدة ،ســتيفان دوغريــك،
فــي بيــان صحفــي وزعــه يــوم  6أيار/مايــو  2018علــى الصحافييــن فــي مقــر
المنظمــة فــي نيويــورك ،أن مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية (أوتشــا) أبلــغ
األمــم المتحــدة «بــأن العمليــات العســكرية فــي مخيــم اليرمــوك تكشــف عــن
نــزوح  7آالف شــخص 70 ،فــي المئــة منهــم مــن الالجئيــن الفلســطينيين».
مشــيرًا إلــى أن الالجئيــن نزحــوا إلــى بلــدات يلــدا وببيــا وبيــت ســحم ،الخاضعــة
لســيطرة «الجيــش الســوري الحــر» فــي ريــف دمشــق.
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مؤشرات بدء العملية العسكرية والتحضيرات السابقة
كل من الجيش
رصــد مراقبــون مــن داخــل المخيــم والمناطق المجــاورة له قيــام ٍّ
الســوري وتنظيــم داعــش فــي مخيــم اليرمــوك باالســتعدادات التــي تشــير إلــى
اقتــراب موعــد العمليــة العســكرية ،وذلــك قبــل بــدء العمليــة بأســابيع قليلــة رغــم
مــا تــردد عــن إمكانيــة حصــول اتفــاق بيــن الطرفيــن يقضــي بتســليم المخيــم
للنظــام بطريقــة ســلمية.
فقــد عــزز النظــام الســوري مــن تواجــده عنــد المدخــل الشــمالي للمخيــم
والمناطــق المحيطــة بــه ،واســتقدم «قــوات الغيــث» التابعــة للفرقــة الرابعــة
أشــهر الفــرق العســكرية لــدى جيــش النظــام -إلــى بلــدة حجيــرة المجــاورة لحــيالحجــر األســود ،وشــملت تعزيــزات الفرقــة الرابعــة دبابــات وآليــات ومجموعــات مــن
المشــاة ،وســيارات تقــل ذخائــر ورشاشــات ثقيلــة ،وذلــك قبــل أســبوعين تقريب ـاً
ُ
مــن بــدء العمليــة.
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وفــي هــذا الســياق ،اســتقدم النظــام قــوات مــن لــواء القــدس والدفــاع الوطنــي
ومجموعــات مــن الحــرس الجمهــوري ،وأخــرى مــن درع القلمــون إلــى محيــط
جنــوب العاصمــة دمشــق.
وبثــت وســائل التواصــل االجتماعــي صــور وصــول أرتــال عســكرية وحشــود مــن
الدفــاع الوطنــي الســوري إلــى مشــارف مخيــم اليرمــوك وحــي نســرين المتاخــم
للمخيــم .بدورهــا قالــت صحيفــة الوطــن الســورية؛ إن إنهــاء وجــود «داعــش»
فــي المنطقــة ســيكون مــن خــال الحســم العســكري فقــط ،وأضافــت الصحيفــة
أن النظــام توصــل إلــى اتفــاق مــع مجموعــات المعارضــة الســورية المســلحة فــي
بلــدات جنــوب دمشــق يقضــي بخــروج مــن يرغــب مــن المنطقــة بســاحه الفــردي
بضمانــة الحكومــة فقــط ،وذلــك بعــد إنهــاء وجــود تنظيمــي داعــش والنصــرة،
بحســب تعبيــر الصحيفــة.
وأكــد شــهود عيــان لمجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية يــوم 11
نيســان /أبريــل ،تمركــز جرافــات تابعــة للنظــام علــى مداخــل اليرمــوك ،وبحســب
الشــهود فــإن تواجــد الجرافــات يأتــي تمهيــدًا لفتــح الطريــق أمــام الدبابــات
والمدرعــات التابعــة للنظــام مــن أجــل الدخــول إلــى المخيــم ،وســط تحشــيد كبيــر
لعناصــر المجموعــات الفلســطينية المواليــة للنظــام فــي المنطقــة ذاتهــا.
فــي المقابــل قــام تنظيــم «داعش» يــوم  6نيســان /أبريــل  2018بعملية نقل
وإعــادة توزيــع لمقراتــه الرئيســة فــي مخيــم اليرمــوك ،تزامنــت مــع تــوارد أنبــاء
تشــير إلــى مفاوضــات يجريهــا التنظيــم مــع النظــام لبحــث إمكانيــة انســحابه مــن
جنــوب دمشــق.
فيمــا عــ ّزز التنظيــم فــي الوقــت ذاتــه تحصيناتــه عنــد مناطــق التمــاس مــع
قــوات النظــام الســوري والمجموعــات الفلســطينية المواليــة لــه ،باإلضافــة لحفــر
بعــض األنفــاق فــي أماكــن ســيطرته.
وفــي يــوم  10نيســان /أبريــل  2018أجبــر تنظيــم «داعــش» أهالــي ســكان
حــي قطــاع الشــهداء فــي المخيــم علــى تــرك منازلهــم .وبحســب مــا رصدتــه
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مجموعــة العمــل ،فــإن عناصــر التنظيــم قــد أجبــروا األهالــي فــي األبنيــة الممتــدة
مــن شــارع لوبيــة وحتــى ثانويــة اليرمــوك للبنــات علــى إخــاء منازلهــم تحــت
تهديــد الســاح .فــي الوقــت ذاتــه أعلــن التنظيــم منطقــة قطــاع الشــهداء منطقة
عســكرية مغلقــة ،وبــدأت حركــة نــزوح لبعــض العائــات التــي أُجبــرت علــى تــرك
منازلهــا إلــى بلــدة يلــدا المجــاورة للمخيــم.
فــي يــوم  13نيســان /أبريــل  2018 /أصــدر مــا يســمى المكتب الطبــي لتنظيم
«داعــش» جنــوب دمشــق منشــورًا تحــت مســمى «حقيبــة الطــوارئ» ،يدعــو فيــه
الســكان الموجوديــن فــي مخيــم اليرمــوك إلــى االســتعداد للطوارئ.
فــي يــوم  15نيســان /أبريــل  2018 /تعــرض مخيم اليرمــوك لقصف صاروخي
ومدفعــي مــن قبــل قــوات النظــام الســوري اســتهدف مناطــق متفرقــة منه ،أســفر
عــن قضــاء الالجــئ الفلســطيني «أحمــد عبــد الناصــر عزيمــة « ووقــوع عــدد مــن
اإلصابات.

مفاوضات
رصــدت مجموعــة العمــل فــي مخيــم اليرمــوك دخــول وفــد تابــع للنظــام
الســوري مســاء يــوم اإلثنيــن  16نيســان /أبريــل إلــى مناطــق ســيطرة تنظيــم
داعــش داخــل مخيــم اليرمــوك ،ووفقـاً لمــا ورد للمجموعــة ،فــإن الوفــد قــد دخــل
بنيــة التفــاوض حــول إمكانيــة خــروج عناصــر داعــش مــن جنــوب دمشــق إلــى
منطقــة حــوض اليرمــوك بدرعــا جنــوب ســورية ،تفاديـاً لشــن أَي عمــل عســكري
يســتهدف المنطقــة الجنوبيــة .إال أن تنظيــم داعــش رفــض العــرض فــي نهايــة
المفاوضــات ،وأصــر علــى البقــاء فــي مناطــق ســيطرته.
كمــا أكــدت مصــادر إعالميــة مقربــة مــن النظــام الســوري أن وفــدًا روســياً دخــل
يــوم األربعــاء  18نيســان /أبريــل  2018إلــى حــي التضامــن ومخيــم اليرمــوك،
للتفــاوض مــع «هيئــة تحريــر الشــام ،ومجموعــات «أبابيــل حــوران» مــن أجــل
تســوية أوضــاع عناصرهــم أو الخــروج مــن المخيــم.
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وأشــارت تلــك المصــادر إلــى أن النظــام قــد أعطــى تنظيــم داعــش مهلــة
لتنفيــذ العرضيــن ،وفــي حــال أصــر األخيــر علــى الرفــض ،فــإن العمليــة العســكرية
ســتكون خيــارًا إجباري ـاً.

يوميات العملية العسكرية
»» 19نيسان /أبريل 2018
•ش ـ ّنت طائــرات النظــام يــوم  19نيســان /أبريــل  2018أكثــر مــن  45غــارة
جويــة ،اســتهدفت مخيــم اليرموك وأحياء الحجر األســود والعســالي والتضامن
جنــوب دمشــق .كمــا ألقــت الطائــرات عــددًا مــن البراميــل المتفجــرة ،وأُطلقــت
صواريــخ أرض-أرض مــن نــوع الفيــل وقذائــف الهــاون.
•أوقــع القصــف أول ضحايــا العمليــة مــن الالجئيــن الفلســطينيين« ،عمــاد
ريــان» ،وعــددًا مــن الجرحــى ،أصيبــوا إثــر قصــف شــارع المغاربــة فــي مخيــم
اليرمــوك بالقــرب مــن مقبــرة الشــهداء القديمــة والمدينــة الرياضيــة ،كمــا
خلّــف القصــف دمــارًا وخراب ـاً فــي منــازل المدنييــن.
•تســجيل وقــوع إصابــات بيــن المدنييــن ،باإلضافــة إلــى احتــراق بعــض منازل
المخيــم ،ودمــار شــبه كامــل لحــارة المغاربة.
•تدهــور األوضــاع اإلنســانية نتيجــة محاصــرة عشــرات العائالت داخــل منازلهم
فــي المخيــم نتيجــة القصــف المكثــف ،وإغــاق حاجــز العروبــة الفاصــل بيــن
مخيــم اليرمــوك ويلــدا مــن قبــل فصائــل المعارضــة الســورية المســلحة،
ممــا انعكــس ســلباً علــى المدنييــن المحاصريــن الذيــن يعانــون مــن أوضــاع
معيشــية ســيئة.
•المحاصــرون فــي مخيــم اليرمــوك أطلقــوا مناشــدات لفتــح حاجــز العروبــة
الفاصــل بيــن مخيــم اليرمــوك ويلــدا لخــروج الجرحــى والمدنييــن.
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•أعربــت األمــم المتحــدة عــن قلقهــا «البالــغ» إزاء ســامة وأمــن المدنييــن
فــي مخيــم «اليرمــوك» لالجئيــن الفلســطينيين جنــوب دمشــق.
وقــال المتحــدث باســم األميــن العــام لألمــم المتحــدة ،ســتيفان دوغريــك،
للصحفييــن بمقــر المنظمــة الدوليــة بنيويــورك «تعــرب وكالــة األمــم المتحــدة
لغــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين «أونــروا» عــن قلقهــا البالــغ إزاء ســامة
وأمــن المدنييــن فــي مخيــم اليرمــوك ،والمناطــق المحيطــة بــه»
ودعــا دوغريــك جميــع األطــراف المتحاربــة إلــى ممارســة أقصــى درجــات ضبــط
النفــس ،وضمــان ســامة المدنييــن ،واتخــاذ كافــة اإلجــراءات لمنــع حــدوث أضــرار
غيــر ضروريــة للبنيــة التحتيــة المدنيــة».
وطالــب دوغريــك جميــع األطــراف بالســماح بإخــاء الحــاالت الطبيــة ،والوصــول
اآلمــن إلــى المســاعدات المنقــذة للحيــاة ،بمــا فــي ذلــك الغــذاء والــدواء إلــى جميــع
المدنييــن المحاصريــن داخــل اليرمــوك والمناطــق المجــاورة».
وأشــار أنــه تــم «إغــاق نقــاط التفتيــش فــي مخيــم اليرمــوك معظــم الوقــت
خــال األســابيع القليلــة الماضيــة ،مــا أدى إلــى قطــع خطــوط الحيــاة عــن المخيم».

»» 20نيسان /أبريل 2018
•شــهد مخيــم اليرمــوك موجــة عنيفة من قصف الطائرات الســورية والروســية،
حيــث تــم اســتهداف أحيــاء المخيــم بالصواريــخ وقذائــف الهــاون .فــي حيــن
شــنت قــوات النظــام والمجموعــات المواليــة لهــا هجومــاً واســعاً مــن عــدة
محــاور فــي أول محاولــة القتحــام المخيــم ،خــال تلــك األثنــاء ،اســتهدفت
الصواريــخ وقذائــف الهــاون شــارع المغاربــة ،ومحيــط المركــز الثقافــي وشــارع
العروبة وشــارع المدارس وشــارع الـ  30وشــارع الـ  15بالتزامن مع اشــتباكات
عنيفــة ومتقطعــة اســتخدمت فيهــا األســلحة الخفيفــة والمتوســطة.
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•بلــغ عــدد الغــارات الجويــة التــي شــنها الطيران الروســي والســوري علــى أحياء
التضامــن ومخيــم اليرمــوك والحجر األســود والقــدم  230غارة.
•طــال القصــف مشــفى فلســطين التابــع للهــال األحمــر الفلســطيني ،حيث تم
اســتهدافه بشــكل مباشــر ،مــا أدى إلــى قضــاء الالجــئ الفلســطيني «جمــال
ســميح حميــد» أبــو خالــد خــال قيامــه بإســعاف جرحــى القصــف ،وقــد تــم
تســجيل خــروج المشــفى عــن الخدمــة فــي ذلــك اليــوم كآخــر مشــفى داخــل
المخيــم.
•فــي مناطــق ســيطرة «هيئــة تحريــر الشــام» ،قصفــت قــوات النظــام األحيــاء
الســكنية بالصواريــخ وقذائــف الهــاون ،وبحســب مصــادر «هيئــة تحريــر
الشــام» فقــد حاولــت قــوات النظــام الســوري اقتحــام المنطقــة لكنهــا لــم
تتمكــن ،فيمــا أكــدت الهيئــة أنهــا حاصــرت مجموعــة مــن المقاتليــن ،وقتلــت
 10منهــم أثنــاء محاولتهــم اقتحــام نقــاط تمركزهــا فــي منطقــة الريجــة،
بحســب بيــان الهيئــة.
•دارت اشــتباكات عنيفــة فــي محاولــة جديــدة القتحــام المنطقــة ،اســتخدمت
فيهــا األســلحة الثقيلــة والدبابــات فــي شــارع رامــا وشــارع الـــ  30فــي مخيــم
اليرمــوك .وقالــت مصــادر مقربــة مــن النظــام إن قــوات النظــام اســتهدفت
أحــد مقــرات «هيئــة تحريــر الشــام» علــى قاطــع رامــا ،فيمــا اعترفــت تلــك
المصــادر بمقتــل عنصريــن ،أحدهمــا مــن الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين
القيــادة العامــة ،-والثانــي مــن عناصــر الجيــش الســوري.•وقــوع دمــار كبيــر طــال األبنيــة الســكنية فــي شــارع وحــارات عيــن غــزال
والمشــروع والكتــل غــرب اليرمــوك وشــارع المغاربــة ومناطــق أخــرى ،جــراء
اســتهدافها بالغــارات الجويــة والصواريــخ.
•شـ ّنت الطائــرات الحربيــة غارتيــن علــى المشــفى اليابانــي علــى أطــراف مخيم
اليرمــوك ،وقصفــت خطــوط التمــاس مــع تنظيــم داعــش مــن جهــة يلــدا
وخلــف خطــوط التمــاس.
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•أدت االشــتباكات إلــى مقتــل وجــرح عــدد مــن المقاتليــن الفلســطينيين ضمن
المجموعــات العســكرية المواليــة للنظــام الســوري فــي مخيــم اليرمــوك ،فقــد
أصيــب «ســائد عبــد العــال» قائــد الجنــاح العســكري لحركــة فلســطين حــرة،
إحــدى المجموعــات العســكرية المقاتلــة مــع النظــام الســوري فــي الــرأس
والقــدم ،وكذلــك «حســن النــزال» ،و»حســن حســن» جــراء تعرضهمــا لشــظايا
هــاون علــى جبهــة مخيــم اليرمــوك.
•المدنيــون المحاصــرون داخــل اليرمــوك يســتمرون فــي إطــاق مناشــدات
لفتــح حاجــز العروبــة الفاصــل بيــن يلــدا والمخيــم مــن أجــل إخــراج الجرحــى
والمصابيــن.

»» 21نيسان /أبريل 2018
• بلــغ عــدد الغــارات الجويــة منــذ صبــاح يــوم  20وحتــى نهايــة يــوم الـــ 21
مــن نيســان /أبريــل أكثــر مــن ( )60غــارة اســتهدفت أحيــاء مخيــم اليرمــوك
والتضامــن والحجــر األســود ويلــدا .فــي حيــن وصــل عــدد البراميــل المتفجــرة
إلــى أكثــر مــن ( )25برميــاً اســتهدفت مخيــم اليرمــوك والحجــر األســود.
باإلضافــة إلــى مئــات القذائــف الصاروخيــة والمدفعيــة مــن الهــاون والدبابــات.
• وقــوع دمــار كبيــر وواســع فــي أحيــاء المخيــم كافــة ،وانتشــار ركام المنــازل
فــي الطرقــات والشــوارع ،حيــث أصيبــت منــازل المدنييــن فــي شــارع المغاربــة
والقــدس والمنصــورة وشــارع الـــ  15وشــارع الـــ  30ومحيــط دوار فلســطين،
وشــارع اليرمــوك الرئيــس وعيــن غــزال والعروبــة بدمــار كبيــر.
• دارت اشــتباكات فــي مخيــم اليرمــوك والتضامــن والحجــر األســود بيــن
النظــام الســوري ومجموعاتــه المواليــة مــن جهــة ،وبيــن تنظيــم داعــش
وهيئــة تحريــر الشــام مــن جهــة أخــرى ،حيــث حاولــت قــوى النظــام مدعومــة
بمجموعــات فلســطينية مواليــة اقتحــام منطقــة الريجــة بمخيــم اليرمــوك
وبــاءت بالفشــل.
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• اشــتباكات عنيفــة دارت بيــن مجموعــات المعارضــة المســلحة وقــوات النظــام
والمجموعــات المواليــة ،أســفرت عــن تراجــع قــوات المعارضــة وســيطرة قــوات
النظــام علــى قطــاع الشــامات الــذي كان تحــت ســيطرة «جيــش اإلســام».
ـي الزيــن الواقــع جنــوب مخيــم اليرمــوك
كمــا ّ
تقدمــت قــوات النظــام فــي حـ ّ
بيــن بســاتين يلــدا والحجــر األســود.
• أعــداد كبيــرة مــن المدنييــن عالقــون فــي بيوتهــم أو فــي األقبيــة ،أو تحــت
األنقــاض دون معرفــة حــال قاطنيهــا حتــى تلــك اللحظــة.
وجــه أهالــي مخيــم اليرمــوك المحاصــر نداء إنســانياً إلــى الهيئــات والمنظمات
• ّ
العربيــة والعالميــة ومنظمــة التحريــر الفلســطينية ،إلنقــاذ المدنييــن تحــت
األنقــاض ،ونقــل الضحايــا وإســعاف الجرحــى.
•قــال ناشــطون فلســطينيون مــن داخــل المخيــم إن الجثث واألشــاء مطروحة
فــي شــوارع المخيــم ،والجرحــى المصابيــن ال يمكــن تحديــد أعدادهــم فــي
ظــل حالــة عجــز تــام عــن إســعافهم نتيجــة القصــف الكثيــف والمســتمر،
وانقطــاع وســائل االتصــال ،والغيــاب الفعلــي للخدمــة الطبيــة.
•قضــى الالجــئ الفلســطيني «محمــد راتــب فضــل عيلوطــي» فــي ثالــث أيــام
العمليــة العســكرية للنظــام الســوري جــراء القصــف الــذي اســتهدف جــادات
عيــن غــزال.
•أدانــت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية فــي بيــان مشــترك
وقعتــه مــع  16منظمــة حقوقيــة وإنســانية بأشـــــد العبــارات األعمــال
مخيــم اليرمــوك لالجئيــن
القتاليــة المشــتعلة فــي جنــوب دمشــق ،ومنهــا ّ
ّ
ـوري عــن تدميــر
ـطينيين ،وطالبــت األطــراف المتصارعــة بالتو ّقــف الفـ ّ
الفلسـ ّ
حــل آخــر،
المدنييــن فيهــا ،وطالبــت
المنطقــة وتحييــد
أي ّ
ّ
بالتوصــل إلــى ّ
ّ
المدنييــن ،والممتلــكات
ـكري ،يضمــن ســامة الســكان
باســتثناء الحـ ّ
ـل العسـ ّ
ّ
التحتيــة.
والخاصــة والبنيــة
العا ّمــة
ّ
ّ
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والمؤسســات الموقّعة على هــذا البيان منظ ِ
ّمات وهيئات
و َدعــت مجموعة العمل
ّ
الفلســطينيين)
الدولــي (بمــا فيهــا األونــروا المعنيــة بوضــع الالجئيــن
المجتمــع
ّ
ّ
المدنييــن والحفــاظ علــى حياتهــم ،وفتــح
إلــى التدخــل الســريع والعاجــل لحمايــة
ّ
الطبيــة ،وإخــراج الجرحــى
للمدنييــن والســماح بدخــول الطواقــم
ممــرات آمنــة
ّ
ّ
ّ
الطبيــة العاجلــة للمرضــى ،ودخــول
إلــى المستشــفيات ،وتقديــم المســاعدات
ّ
ـانية مــن غــذاء ودواء وحليــب أطفــال.
المســاعدات
اإلغاثيــة واإلنسـ ّ
ّ
ـامي واال ّتحــاد
كمــا طالــب البيــان جامعــة الــدول
ّ
العربيــة ومنظّمــة التعــاون اإلسـ ّ
األوروبــي بالضغــط علــى الجهــات الفاعلــة فــي األزمــة الســور ّية لوقــف نزيــف
ّ
الفلســطينية للقيــام
الفلســطينية ومنظّمــة التحريــر
الــدم ،وكذلــك الســلطة
ّ
ّ
مخيــم اليرمــوك ،والتواصــل
بمســؤولياتها تجــاه الالجئيــن
الفلســطينيين فــي ّ
ّ
ّ
ـطينية
كل األطــراف المتصارعــة فــي ســورية لحمايــة
الفاعــل مــع ّ
المخيمات الفلسـ ّ
ّ
عمليــة تســتهدف تدميرهــا ،واحتــرام الوجــود الفلسـ
أي
ـطيني فــي ســورية.
مــن ّ
ّ
ّ
يشــار إلــى أن  16منظمــة حقوقيــة وإنســانية وقّعــت علــى هــذا البيــان هــي:
مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية ،مركــز دراســات جمهوريــة
الديمقراطيــة ،منظمــة اليــوم التالــي –  ،TDAالدفــاع المدنــي الســوري ،المركــز
الســوري لإلعــام وحريــة التعبيــر –  SCMرابطــة الصحفييــن الســوريين – SCM
مركــز توثيــق االنتهــاكات  ،VDC -شــبكة ســورية القانونيــة فــي هولنــدا ،شــبكة
حــراس ،بيتنــا ســورية ،وحــدة المجالــس المحليــة  ،LACU -الشــبكة الســورية
لحقــوق اإلنســان ،مكتــب التنميــة المحليــة ودعــم المشــاريع الصغيــرة ،النســاء
اآلن مــن أجــل التنميــة ،مؤسســة بدائــل ،شــبكة المــرأة الســورية.
بدورهــا طالبــت الجمعيــة التركيــة للتضامــن مــع فلســطين» فيــدار» ،القــوى
الدوليــة واإلقليميــة بالضغــط علــى الجهــات الفاعلــة فــي األزمــة الســورية لوقــف
نزيــف الــدم فــي مخيــم اليرمــوك ،وكافــة األراضــي الســورية.
كمــا أدانــت فيــدار فــي بيانهــا كل أشــكال العمليــات العســكرية فــي مخيــم
اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين جنــوب دمشــق ،ودعــت الــى اســتبعاد الحــل
العســكري ،وناشــدت كافــة األطــراف إلــى تحييــد المدنييــن ،وضمــان ســامتهم
وحمايــة األعيــان والممتلــكات العامــة والخاصــة والبنيــة التحتيــة ،بمــا يتماشــى مــع
نصــوص االتفاقيــات والقوانيــن الدوليــة.
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ودعــت األمــم المتحــدة ومنظّماتهــا ،وفــي مقدمتهــا األونــروا المؤسســ ُة
الدوليــة المســؤولة مســؤولي ًة مباشــرة عــن الالجئيــن؛ للتدخــل الســريع والعاجــل
للحفــاظ علــى حيــاة المدنييــن ،ومنــع تدميــر المخيــم باعتبــاره مخيم ـاً لالجئيــن
الفلســطينيين ،والعمــل علــى فتــح ممــرات آمنــة للمدنييــن والســماح بدخــول
الطواقــم الطبيــة وتقديــم المســاعدات الطبيــة العاجلــة للمرضــى ،وتقديــم المواد
اإلغاثيــة واإلنســانية الضروريــة مــن غــذاء ودواء وحليــب أطفــال.
وطالبــت الســلطة الفلســطينية بضــرورة القيــام بالــدور المطلــوب منهــا حيــال
الالجئيــن الفلســطينيين فــي مخيــم اليرمــوك ،والتواصــل مــع كل األطــراف
المتصارعــة فــي ســورية لحمايــة المخيمــات الفلســطينية مــن أي عملية تســتهدف
تدميرهــا ،واحتــرام الوجــود الفلســطيني فــي ســورية.

»» 22نيسان /أبريل 2018
ـن الطيــران الحربــي الروســي والســوري خــال هــذا اليــوم أكثــر مــن ()80
•شـ ّ
غــارة جويــة اســتهدفت أحيــاء مخيــم اليرمــوك ،والحجــر األســود والتضامــن
جنــوب دمشــق ،وســجلت المجموعــة أكثــر مــن ( )100طلعــة جويــة فــي
ســماء المنطقــة.
•ألقــى الطيــران المروحــي أكثــر مــن  30برمي ـاً متفجــرًا علــى أحيــاء مخيــم
اليرمــوك والحجــر األســود ،وســجلت المجموعــة ســقوط أكثــر مــن  45صــاروخ
أرض-أرض مــن نــوع «فيــل» ومئات القذائــف الصاروخية والهــاون ،بالتزامن
مــع تحليــق مكثــف لطائــرات االســتطالع.
•قصفــت قــوات النظــام وجيــش التحريــر الفلســطيني األبنيــة الســكنية
بخراطيــم كاســحة  77-URشــديدة التأثيــر .علمــاً أنهــا مخصصــة لتفجيــر
األلغــام المزروعــة فــي الطرقــات ،ووفقـاً لشــهود عيــان فقــد تســبب القصــف
بدمــار كبيــر وواســع فــي األحيــاء الســكنية ،وحرائــق بمنــازل المدنييــن.
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•أعلنــت قــوات النظــام الســوري والفصائــل الفلســطينية المواليــة لــه أنهــا
تمكنــت مــن أســر الفلســطيني «وســيم غنيــم» أحــد عناصــر تنظيــم داعــش
علــى محــور يلــدا حــي الزيــن .علمـاً أن الغنيــم انضــم لتنظيــم داعــش قبــل
 6أشــهر ،وكان قبلهــا يقاتــل إلــى جانــب «هيئــة تحريــر الشــام» (النصــرة
ســابقاً).
•جــرت اشــتباكات عنيفــة علــى كافــة المحــاور القتاليــة بيــن قــوات النظــام
الســوري والفصائــل الفلســطينية المواليــة لــه مــن جهــة ،و»داعــش» وهيئــة
تحريــر الشــام مــن جهــة أخــرى ،أســفرت عــن ســقوط عــدد مــن القتلــى
والجرحــى بيــن الطرفيــن.
•أكــد «أنــور عبــد الهــادي» مديــر عــام الدائــرة السياســية لمنظمــة التحريــر
فــي ســورية أن الضربــات الجويــة الســورية علــى مواقــع تنظيــم الدولــة فــي
جــراء رفــض تنظيــم الدولــة االلتــزام باالتفــاق
مخيــم اليرمــوك تواصلــت ّ
الــذي تــم التوصــل إليــه مؤخــرًا ،بســبب وجــود مرجعيــات لهــم تطلــب منهــم
عــدم الخــروج ولوجــود خالفــات بينهــم ،منوهـاً إلــى اســتمرار االتصــاالت مــع
الدولــة الســورية ،كمــا أوضــح عبــد الهــادي أن عــدد الالجئيــن الفلســطينيين
المتبقيــن فــي المخيــم ال يتجــاوز الـــ 300 – 200الجــئ مبين ـاً أن األغلبيــة
قــد نزحــوا مــن المخيــم.
مــن جانبهــا أدانــت هيئــة علمــاء فلســطين فــي الخــارج اســتمرار قصــف الطيــران
الجنوبيــة مــن مدينــة دمشــق،
لمخيــم اليرمــوك واألحيــاء
والســوري
ّ
ّ
الروســي ّ
ّ
همجــي لمخيــم اليرمــوك هــو عمــل
أن مــا يجــري مــن قصــف
مؤكــدة علــى ّ
ّ
ـي يمارســه النظــام الســوري ومعــه روســيا وإيــران .وطالبــت الهيئــة الجميــع
إجرامـ ّ
يتعرضــون
بالتحـّـرك العاجــل لوقــف هــذه المجــزرة وحمايــة آالف
المدنييــن الذيــن ّ
ّ
مغبــة
مخيــم اليرمــوك والمناطــق المحيطــة بــه ،محــذرة الجميــع مــن ّ
لإلبــادة فــي ّ
خذالنهــم ألبنــاء شــعبهم وتركهــم فــي مواجهــة المــوت والدمــار وحدهــم.
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إلــى ذلــك دعــت حملــة الوفــاء األوروبيــة جميــع األطــراف العســكرية إلــى الوقــف
الفــوري لألعمــال القتاليــة فــي مخيــم اليرمــوك ومحيطــه فــي جنــوب العاصمــة
الســورية دمشــق ،وطالبــت الحملــة فــي بيــان أصدرتــه بهدنــة إنســانية وفتــح
ممــرات آمنــة إلخــراج المدنييــن مــن أهالــي المخيــم ،وتقديــم العــاج للمصابيــن
مــن المدنييــن ودفــن الضحايــا ،واحتــرام حقــوق اإلنســان وتســهيل مهمــة الحملــة
فــي تقديــم الدعــم الغذائــي والدوائــي للمدنييــن فــي مخيــم اليرمــوك ،مبديــة
اســتعدادها للبــدء بتقديــم المســاعدات اإلغاثيــة العاجلــة ألهالــي مخيــم اليرمــوك.

»»نيسان /أبريل 2018
•شــن الطيــران الحربــي الســوري والروســي ( )160غــارة جويــة علــى األقــل
اســتهدفت مخيــم اليرمــوك وأحيــاء التضامــن والقــدم والحجر األســود ،يضاف
لهــا ( )35غــارة اســتخدمت فيهــا البراميــل المتفجــرة و( )42صــاروخ أرض
– أرض ،وتزامــن القصــف مــع انــدالع اشــتباكات عنيفــة دارت علــى جبهــات
مخيــم اليرمــوك وحــي القــدم بيــن عناصــر «داعــش» مــن جهــة ،وجيــش
النظــام والمجموعــات الفلســطينية المواليــة لــه فــي الجهــة المقابلة ،وتســبب
القصــف بوقــوع عــدد مــن اإلصابــات فــي صفــوف المدنييــن باإلضافــة إلــى
انــدالع العديــد مــن الحرائــق فــي منازلهــم ،كمــا ألقــت مروحيــات النظــام
الســوري مجموعــة مــن المنشــورات فــوق مناطــق ســيطرة تنظيــم «داعــش»
فــي مخيــم اليرمــوك وحــي الحجــر األســود ،احتــوت علــى رســائل تطالــب
مســلحي «داعــش» بالتوقــف عــن القتــال وتســليم أســلحتهم وأنفســهم
إلــى جيــش النظــام.
•تلقــت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية مناشــدة مــن األهالــي
عبــر عــدد مــن النشــطاء حــول تعــرض حيــاة العشــرات مــن المســنين فــي
مخيــم اليرمــوك للخطــر ،وذلــك بســبب عــدم قدرتهم علــى التحــرك واالنتقال
مــن أماكنهــم بســبب ضعــف بنيتهــم وإصابتهــم باألمــراض ،باإلضافــة إلــى
حاجتهــم الماســة للرعايــة الصحيــة بشــكل دائــم ،األمــر الــذي أصبــح منعدمـاً
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بشــكل كامــل داخــل المخيــم ،بســبب القصــف المســتمر علــى أحيــاء المخــي،
وطالــب الناشــطون جميــع الجهــات الدوليــة وعلــى رأســها الهــال والصليــب
األحمــر الدولييــن بالتدخــل العاجــل والفــوري إلخــراج المســنين والنســاء
واألطفــال ومرضــى المخيــم ،خوفـاً مــن األخطــار التــي تهــدد حياتهــم بشــكل
مباشــر.
•كمــا طالــب الناشــطون المؤسســات الحقوقيــة واإلعالميــة بالعمــل علــى
إيصــال معانــاة المســنين والمرضــى فــي مخيــم اليرمــوك إلــى كافــة الجهــات
الدوليــة المعنيــة للتحــرك قبــل فــوات األوان.

»» 24نيسان /أبريل 2018
•اســتمر الطيــران الحربــي الســوري والروســي باســتهدافه لمخيــم اليرمــوك
وأحيــاء التضامــن والحجــر األســود والقــدم ،حيــث تــم تســجيل مــا يزيــد عــن
 85غــارة جويــة يضــاف إليهــا القصــف بمــا يزيــد عــن  24برميــاً متفجــرًا
و 23صــاروخ أرض-أرض.
•وأســفر القصــف عــن وقــوع  6ضحايــا باإلضافــة إلــى امتــداد مســاحات الدمــار
والخــراب إلــى معظــم أحيــاء مخيــم اليرمــوك ،فــي ظــل انــدالع اشــتباكات
متقطعــة بيــن تنظيــم «داعــش» وجيــش النظــام والفصائــل الفلســطينية
المواليــة لــه
•شــككت قيــادات فــي تحالــف قــوى المقاومــة الفلســطينية فــي ســورية
فــي اجتمــاع عقدتــه فــي دمشــق لمناقشــة الوضــع فــي مخيــم اليرمــوك
والمســتجدات السياســية ،بصحــة األنبــاء الــواردة التــي تتحــدث عــن دمــار
كبيــر لحــق بمخيــم اليرمــوك ،جــراء العمليــة العســكرية التــي يشــنها النظــام
الســوري علــى المخيــم وبلــدات المنطقــة الجنوبيــة لدمشــق.

73

فلسطينيو سورية ..نكبات ال تنتهي

•ناشــد ناشــطون في البلدات المجاورة لمخيم اليرموك لالجئين الفلســطينيين
بدمشــق جميــع الجهــات اإلغاثيــة الدوليــة واألهليــة ببــذل جهودهــا ،إلغاثــة
عشــرات العوائــل النازحــة مــن مخيــم اليرمــوك إلــى بلــدات يلــدا وببيــا وبيــت
ســحم هربـاً مــن القصــف العنيــف والكثيــف ،الــذي يســتهدف المخيــم لليــوم
الســادس علــى التوالــي.
وبحســب مــا ورد للمجموعــة فــإن جميــع مــن تمكــن مــن أهالــي المخيــم مــن
النــزوح لــم يســتطيعوا أن يحملــوا معهــم أيــاً مــن أغراضهــم الشــخصية ممــا
فاقــم مــن معاناتهــم ،يضــاف إلــى ذلــك أن معظــم األهالــي ال يمتلكــون أي
مبالــغ ماليــة تســاعدهم علــى تأميــن حاجاتهــم األساســية ،حيــث إن معظمهــم
كان يعيــش تحــت حصــار مشــدد مــن قبــل النظــام والمجموعــات الفلســطينية
منــذ أكثــر مــن  1740يوم ـاً ،ممــا أجبــر العديــد مــن العوائــل علــى البقــاء فــي
الطرقــات دون تأميــن أدنــى متطلبــات المعيشــة.

»» 25نيسان /أبريل 2018
تعـّـرض مخيــم اليرمــوك لغــارات جويــة وقصــف عنيــف ،اســتهدف محيــط شــارع
ـن
العروبــة ،أســفر عــن وقــوع أضــرار ماديــة كبيــرة فــي أبنيــة المخيــم ،وقــد شـ ّ
الطيــران الحربــي الروســي والســوري أكثــر مــن ( )85غــارة جويــة علــى المخيــم
والمنطقــة الجنوبيــة ،كمــا ألقــى حوالــي ( )30برميـاً متفجرًا على مخيــم اليرموك
ومنطقــة الحجــر األســود وأطــراف بلــدة يلــدا والقــدم .وقــد تــم توثيــق ســقوط
( )56صــاروخ أرض -أرض مــن نــوع فيــل ،باإلضافــة إلــى عشــرات القذائــف
الصاروخيــة ،ممــا أســفر عــن دمــار هائــل فــي البنــى التحتيــة واألبنيــة .كما نشــبت
حرائــق فــي منــازل المدنييــن داخــل األحيــاء التــي تتعــرض للقصــف بالتزامــن
مــع انــدالع اشــتباكات عنيفــة علــى جبهــات «المأدنيــة» بحــي القــدم ،وقطــاع
الشــهداء فــي شــارع فلســطين بمخيــم اليرمــوك والحجــر األســود والتضامــن .وقــد
تــم مالحظــة هــدوء مفاجــئ فــي ســاعات الظهيــرة مــن هــذا اليــوم بعــد تــردد
أنبــاء عــن مفاوضــات تجــري بيــن داعــش والنظــام الســوري ،وهــو مــا لــم يتــم
ـكل نهائــي.
التوثــق منــه بشـ ٍ
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•أفــرج تنظيــم «داعــش» عــن الالجــئ «بهــاء أبــو خــروب» وذلــك بعــد اعتقاله
لحوالــي  4أشــهر ،حيــث تــم اعتقالــه فــي مخيــم اليرمــوك بتهمــة التواصــل
مــع هيئــة تحريــر الشــام.
•أكــد «خالــد عبــد المجيــد» أميــن ســر تحالف قــوى المقاومــة الفلســطينية في
ســورية للتلفزيــون الســوري التابــع للنظــام؛ «أن القيــادة المركزيــة للتحالــف
ســتتابع العمــل مــع كل الجهــات المعنيــة مــن أجــل اتخــاذ الترتيبــات لعــودة
األهالــي مــن الفلســطينيين والســوريين إلــى مخيــم اليرمــوك وجــواره”.
•كمــا ناشــدت حركــة حمــاس كافــة األطــراف بضــرورة تحييــد أبنــاء الشــعب
الفلســطيني فــي مخيمــات ســورية ،وعــدم إقحامهــم فــي أي مــن األحــداث
التــي تجــري هنــاك ،والعمــل علــى إنهــاء معاناتهــم ،كمــا نعــت الحركــة فــي
أن
بيانهــا شــهداء الشــعب الفلســطيني فــي مخيــم اليرمــوك ،مؤكــدة علــى ّ
الفلســطينيين فــي ســورية هــم الجئــون كل تطلعاتهــم وآمالهــم العــودة
هجرهــم منهــا االحتــال اإلســرائيلي.
إلــى ديارهــم ومدنهــم وقراهــم التــي َّ
•أصــدر عشــرات الصحفييــن والشــخصيات الفلســطينية والســورية بيانــاً
صحفيــاً حــول أحــداث مخيــم اليرمــوك ،نــددوا خاللــه بالعمليــة العســكرية
التــي يشــنها النظــام الســوري علــى المخيــم والمنطقــة الجنوبيــة ،مشــددين
ـل لشــاهد علــى النكبــة وتصفيــة لحــق
علــى أن تدميــر مخيــم اليرمــوك َق ْتـ ٌ
العــودة ،محمليــن النظــام الســوري تبعيــة كل مــا يجــري مــن دمــار وقتــل
وتدميــر لليرمــوك الــذي هــو بحســب البيــان «منطقــة ســاقطة عســكرية منــذ
ســنوات» ،وتخضــع لحصــار مطبــق منــذ أواخــر  ،2012وطالــب الموقعــون
علــى البيــان القيــادات الفلســطينية برفــع صوتهــا عاليــاً ،والتحــدث بجــرأة
وصراحــة ،ولــو لمــرة واحــدة ضــد سياســات النظــام الســوري وتدميــر مخيــم
اليرمــوك.
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»» 26نيسان /أبريل 2018
•تعــرض مخيــم اليرمــوك لقصــف متقطــع ،حيــث شــهدت األجــواء انحســار
تحليــق الطائــرات الحربيــة الروســية والســورية بســبب ســوء األحــوال الجويــة،
وتهاطــل األمطــار علــى المنطقــة ،مع اســتمرار القصف المدفعــي والصاروخي
علــى المخيــم.
ـي الزيــن جنــوب
فيمــا قصفــت قــوات النظــام الســوري ومجموعاتهــا المواليــة حـ ّ
مخيــم اليرمــوك بالمدفعيــة والصواريــخ ،ممــا تســبب بدمــار وخــراب عــدد مــن
منــازل المدنييــن.
تزامــن ذلــك مــع اشــتباكات عنيفــة بيــن قــوات النظــام وتنظيــم «داعــش» علــى
محــاور التمــاس ،إضافــة إلــى اشــتباكات بيــن قــوات النظــام الســوري والمجموعات
الفلســطينية المواليــة لهــا مــع «هيئــة تحريــر الشــام» النصــرة ســابقاً فــي منطقــة
أول المخيــم وشــارع الـــ  30غــرب مخيــم اليرموك.
•ســلّمت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية ومركــز دراســات
الجمهوريــة الديمقراطيــة والمركــز الســوري لإلعــام وحريــة التعبيــر؛ تقريــرًا
مشــتركاً باللغــة اإلنجليزيــة حــول األوضــاع فــي مخيــم اليرمــوك ،لعــدد مــن
الوفــود الدوليــة المجتمعــة فــي مؤتمــر بروكســل المخصــص لدعــم ســورية،
إضافــة إلــى نحــو أربعيــن بعثــة دبلوماســية فــي مجلــس حقــوق اإلنســان
ومــا يزيــد عــن  600نائــب بريطانــي ،وذلــك بالتعــاون مــع مركــز العــودة
الفلســطيني فــي لنــدن.
بيــان
أعربــت وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين (األونــروا) فــي
ٍ
لهــا عــن قلقهــا العميــق حيــال تصعيــد القتــال ،وحيــال مصيــر آالف الالجئيــن
الفلســطينيين فــي مخيــم اليرمــوك والمناطــق المحيطــة بــه».
وقــال المفــوض العــام لألونــروا بييــر كرينبــول «إن اليرمــوك وســكانه عانــوا مــن
ألــم ال يوصــف ومــن معانــاة علــى مــدى ســنوات النــزاع ،ونحــن قلقــون للغايــة
علــى مصيــر آالف المدنييــن ،بمــا فــي ذلــك الجئــو فلســطين ،بعــد أكثــر مــن
أســبوع مــن العنــف المتزايــد بشــكل دراماتيكــي”.
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وحــذرت الوكالــة فــي بيانهــا مــن العواقــب الكارثيــة للتصعيــد الخطيــر فــي القتال
الــذي يؤثــر علــى مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين فــي دمشــق ،والمناطــق
المحيطــة به.
وأوضــح البيــان أن «األعمــال العدائيــة الحاليــة تســببت فــي وفيــات وإصابــات،
ونــزوح حوالــي  5آالف الجــئ فلســطيني مــن مخيــم اليرمــوك إلــى منطقــة يلــدا
المجــاورة”.
•طالــب المتحــدث باســم المؤتمــر الشــعبي لفلســطينيي الخــارج «زيــاد
العالــول» بتوفيــر حمايــة للمدنييــن فــي مخيــم اليرمــوك ،وذلــك مــن خــال
حملــة فلســطينية وطنيــة لتوفيــر الحــد األدنــى مــن الحمايــة ألبنــاء الشــعب
الفلســطيني فــي مختلــف المخيمــات فــي ســورية ،ال ســيما فــي مخيــم
اليرمــوك ،الــذي يتعــرض منــذ  7أيــام لقصــف بمختلــف أنــواع األســلحة ،ممــا
أدى إلــى إلحــاق الدمــار بــه ونــزوح أغلــب ســكانه.
وناشــد العالــول القــوى النافــذة علــى األرض فــي ســورية ،إلــى فتح ممــرات آمنة
للمدنييــن ،وتوفيــر الغــذاء والــدواء لالجئيــن الفلســطينيين ،داعيـاً مفوضيــة األمم
المتحــدة لحمايــة الالجئيــن ،إلــى التدخــل مــن أجــل توفيــر الحمايــة اإلنســانية
للفلســطينيين فــي مخيــم اليرمــوك ،والضغــط علــى أطــراف الصــراع الســوري
لتحييــد الفلســطينيين مــن االســتهداف.
وحمــل العالــول القيــادات الفلســطينية فــي الســلطة والفصائــل مســؤولية كبرى
ّ

فــي حمايــة مــا تبقــى مــن ســكان مخيــم اليرمــوك بداخلــه ،وباقــي المخيمــات فــي
سورية.
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•شــنت طائــرات النظــام الســوري والروســي غــارات جويــة مكثفــة علــى مخيــم
اليرمــوك واألحيــاء المجــاورة لــه مثــل الحجــر األســود والقــدم والتضامــن وحي
الزيــن ،متســببة باتســاع رقعــة الدمــار فــي المخيــم.
وقــد تجــاوزت الغــارات فــي هــذا اليــوم ( )130غــارة جويــة ،كمــا قامــت مروحيــات
النظــام بإلقــاء أكثــر مــن ( )30برميـاً متفجــرًا علــى األحيــاء المذكــورة ،بالتزامــن
مــع قصــف مدفعــي عنيــف اســتهدف مناطــق متفرقــة مــن المخيــم .وســجل
ســقوط أكثــر مــن ( )70صــاروخ أرض-أرض مــن طــراز فيــل وصواريــخ راجمــة،
وعشــرات القذائــف الصاروخيــة.
•فــي تصعيــد جديــد اســتخدم النظــام الســوري والروســي فــي القصــف قنابــل
شــديدة االنفجــار ،يشــتبه بأنهــا عنقوديــة محرمــة دوليـاً.
كمــا اســتخدمت أنواعـاً جديــدة مــن القذائــف والصواريــخ التــي تســببت بحرائــق
كبيــرة فــي األماكــن التي تســتهدفها ،مســببة باحتــراق قرابة ( )100منــزل بالقرب
مــن شــارع صفــد وحيفــا وصفوريــة فــي مخيــم اليرمــوك المحاصــر.
فــي حيــن اندلعــت اشــتباكات عنيفــة بيــن قــوات النظــام والمجموعــات المواليــة
لهــا وعناصــر «داعــش» عنــد محــاور التضامــن والقــدم وحــي الزيــن ،بالتزامــن مــع
اشــتباكات عنيفــة مــع «هيئــة تحريــر الشــام» وقــوات النظــام فــي أول المخيــم.
•تــم إخــراج الالجــئ الفلســطيني «محمــود البــاش» وزوجتــه وابنــه الطفــل
ـاء مــن تحــت أنقــاض منزلهــم فــي شــارع صفــد بمخيــم
الرضيــع «راشــد» أحيـ ً
اليرمــوك بعــد أن تــم قصفــه مــن قبــل الطيــران الحربــي التابــع للنظــام
الســوري يــوم  21نيســان /أبريــل ،حيــث بقيــت عائلــة البــاش لمــدة  6أيــام
تحــت الــركام دون مــاء أو غــذاء.
•طالبــت الجمعيــة التركيــة للتضامــن مــع فلســطين «فيــدار» وعــدد مــن
المؤسســات التركيــة أوزكردر-مظلــوم دار ( )ihak-iHHبوقــف القصــف علــى
مخيــم اليرمــوك ،وتحييــد المدنييــن المحاصريــن فيــه.
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وقالــت المؤسســات فــي بيــان تضامنــي مــع مســيرة العــودة ضمــن فعاليــات
ســبعينية النكبــة «إن مخيــم اليرمــوك فــي ســورية يتعــرض للقصــف المتواصــل
منــذ  19نيســان /أبريــل الجــاري فــي ظــل وجــود حوالــي  3000مــن الالجئيــن
الفلســطينيين المدنييــن المحاصريــن ،الذيــن آثــروا البقــاء داخــل مخيمهــم
وتمســكوا بــه لمــا للمخيــم مــن رمزيــة وداللــة علــى نكبــة فلســطين الممتــدة
منــذ قرابــة الســبعين عامــاً».
وأضــاف البيــان «أن أبنــاء مخيــم اليرمــوك أصبحــوا رهائن لإلرهــاب واالنتهاكات
التــي تمارســها داعــش داخــل المخيــم ،وضحايــا للقصــف والحصــار الــذي يمارســه
النظــام الســوري مــن الخــارج» ،كمــا طالبــت المؤسســات فــي ختــام بيانهــا «بفتــح
ممــرات إنســانية آمنــة لدخــول الطواقــم الطبيــة وفــرق الدفــاع المدنــي إلخــاء
الجرحــى والمصابيــن مــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي مخيــم اليرمــوك».
•أطلــق ناشــطون مناشــدات مــن داخــل مخيــم اليرمــوك حــول المدنييــن
العالقيــن تحــت ركام األبنيــة ،حيــث لــم يتمكــن األهالــي من إنقاذهم بســبب
عــدم توفــر أي مــن اآلليــات الالزمــة أو الفــرق المتخصصــة باإلنقــاذ ،وأكــدوا
علــى عــدم تواجــد أي فــرق إســعاف أو دفــاع مدنــي داخــل المخيــم.

»» 28نيسان /أبريل 2018
•شــن تنظيــم «داعــش فجــر هــذا اليــوم هجومـاً مفاجئـاً علــى مواقــع تمركــز
جيــش األبابيــل التابــع للمعارضــة الســورية فــي المنطقــة الفاصلــة بيــن
بلــدة يلــدا ومخيــم اليرمــوك ،أســفرت عــن ســيطرة داعــش علــى المشــفى
اليابانــي ،وســقوط عــدد مــن الضحايــا والجرحــى بيــن الطرفيــن ،وكان
المشــفى اليابانــي قــد انهــارت تحصيناتــه وخطوطــه الدفاعية نتيجــة تعرضه
للقصــف مــن قبــل طيــران النظــام ،الــذي اســتهدف تلــك المنطقــة خــال
األســبوع الســابق لهجــوم داعــش.
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• اندلعــت مواجهــات عنيفــة بيــن قــوات النظــام وتنظيــم داعــش علــى محــور
حــي الزيــن الفاصــل بيــن بلــدة يلــدا والحجــر األســود جنــوب دمشــق ،تزامــن
ذلــك مــع اســتهداف المنطقــة بأكثــر مــن  15صــاروخ أرض-أرض ،وعشــرات
القذائــف المدفعيــة الثقيلــة والهــاون ،وإطــاق قنابــل مضيئــة فــي ســماء
المنطقــة.
• شــهد شــارع بيــروت حركــة نــزوح لســكانه باتجــاه مناطــق ببيــا وبيت ســحم،
نتيجــة الغــارات والمعــارك علمـاً إن معظمهــم ممــن كان قــد نــزح ســابقاً مــن
مخيــم اليرمــوك والحجر األســود.
•خــرج عشــرات المتظاهريــن مــن أهالــي بلــدات جنــوب دمشــق للمطالبــة
بفتــح معبــر ببيــا ،ومندديــن بالصمــت الدولــي عمــا يجــري فــي المخيــم مــن
انتهــاكات.
•أدانــت لجنــة متابعــة شــؤون الالجئيــن مــن ســورية إلــى غــزة التدميــر
الممنهــج لمــا تبقــى مــن مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين فــي
دمشــق وضواحيــه مــن بشــر وحجــر ،واتهمــت النظــام الســوري والفصائــل
الفلســطينية المشــاركة معــه ،والفصائــل الفلســطينية التــي آثــرت الســكوت،
بالمســؤولية عــن اســتهداف وتدميــر المخيــم ،وقالــت إن منظمــة التحريــر
الفلســطينية وعبــر ســنوات الحصــار علــى المخيمــات الفلســطينية وتدميرهــا،
لــم تولــي قضيــة فلســطينيي ســورية االهتمــام المطلــوب ،إن كان داخــل
ســورية أو فــي أماكــن اللجــوء ،وطالبــت بتأميــن الحمايــة لهــم.
ـت وحيـ ْـد» ،دعــا «حــراك حيفــا» وناشــطون
•وتحــت شــعار «يــا يرمــوك مــا اَ ْنـ َ
فلســطينيون فــي مدينــة حيفــا شــمال فلســطين للتضامــن مــع مخيــم
ـق الشــعب الفلســطيني
اليرمــوك ،والتظاهــر تنديــدًا بالمجــازر الواقعــة فــي حـ ّ
الصامد يواجه قصفـاً وتدميرًا
مخيــم اليرمــوك ّ
فــي الشــتات ،وقــال الحــراك إن ّ
وحصــارًا ومحــوًا عــن بكــرة أبيــه ،بالطيــران الحربــي والمدافــع الثقيلــة ،ضمــن
المخيــم مــا يقــارب الـــ 1800
تعتيــم إعالمــي كبيــر ،مضيفـاً بأنــه يوجــد فــي
ّ
ـطينيين الذيــن ُيدفنــون تحــت الــركام
عائلــة مــن
المدنييــن ّ
واللجئيــن الفلسـ ّ
ّ
والـّـردم ،دون نصيـ ٍر أو مسـعِف.
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»» 29نيسان /أبريل 2018
شــن طيــران النظــام الســوري والروســي غــارات جويــة يــوم  /29أبريــل
• ّ
نيســان علــى األحيــاء الســكنية لمخيــم اليرمــوك وأحيــاء الحجــر األســودوالتضامــن والقــدم جنــوب دمشــق ،حيــث نفــذت الطائــرات الحربيــة حوالــي
 40غــارة جويــة ،فيمــا أطلقــت قــوات النظــام أكثــر مــن  20صــاروخ أرض-
أرض مــن نــوع «فيــل» ،وعشــرات قذائــف المدفعيــة الثقيلــة والهــاون ،مــا
أســفر عــن دمــار كبيــر فــي المبانــي وممتلــكات المدنييــن.
•اندلعــت اشــتباكات عنيفــة علــى عــدة محــاور قتاليــة فــي غــرب اليرمــوك
وشــرقه بيــن عناصــر تنظيــم «داعــش» مــن جهــة ،والفصائــل الفلســطينية
المواليــة للنظــام الســوري مــن جهــة أخــرى.
•إبــرام اتفــاق بيــن هيئــة تحريــر الشــام مــن جهــة والنظــام الســوري والجيــش
الروســي مــن جهــة أخــرى ،ينــص علــى خــروج عناصــر هيئــة تحريــر الشــام
مــع عوائلهــم مــن مناطــق ســيطرتها غــرب مخيــم اليرمــوك نحــو إدلــب شــمال
ســورية ،مقابــل إخــراج ألــف شــخص مــن بلدتــي الفوعــة وكفريــا الواقعتيــن
تحــت ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام شــمال ســورية (ضمنهــم عــدد مــن
المسـلّحين) شــمال ســورية ،وإطــاق ســراح نصــف أســرى قريــة «اشــتبرق»
البالــغ عددهــم  40شــخصاً.
•أعلنــت اللجنــة الممثلــة لبلــدات جنــوب دمشــق ،يلــدا وببيــا وبيــت ســحم،
التوصــل التفــاق مــع الجانــب الروســي والنظــام الســوري لخــروج الراغبيــن
مــن المجموعــات العســكرية المعارضــة والمدنييــن مــن جنــوب دمشــق .وقــال
الوفــد المفــاوض عــن التشــكيالت العســكرية فــي بيــان له ،إن رافضــي اتفاق
المصالحــة ســيخرجون بســاحهم الفــردي مــع عوائلهــم ،ومــن يرغــب بالبقــاء
سيســلم ســاحه للجانــب الروســي وإكمــال التســوية مــع النظــام الســوري،
وأضــاف البيــان أن مســؤولية حمايــة البلــدات بعــد تنفيــذ االتفــاق تقــع علــى
عاتــق الشــرطة الروســية ،علــى أن تلتــزم الحكومــة الســورية بتقديــم الدعــم
اإلنســاني للمتبقيــن فــي البلــدات ،وتأميــن العــودة الســريعة لكافة مؤسســات
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الدولــة االقتصاديــة والتعليميــة والطبيــة والخدميــة ،وفيمــا يتعلــق بالمكلفين
بالخدمــة العســكرية اإللزاميــة مــن أبنــاء هــذه المناطــقُ ،يمنحــون تأجيــاً
لمــدة ســتة أشــهر ،ويمكــن لمــن رغــب بالتطــوع بعــد تســوية أوضاعهــم أن
يخدمــوا فــي الجيــش الســوري.
وأضــاف أنــه تــم االتفــاق علــى عــدة بنــود متكاملــة ســيتم تنفيذهــا فــي مرحلــة
مــا بعــد القضــاء علــى «داعــش» تتمثــل بـ»بقــاء الراغبيــن بالتســوية ،وخــروج
الفصائــل الرافضــة ،وعــودة أهالــي بلــدات (بويضــة ،حجيــرة ،الذيابيــة -الســيدة
زينــب ،الحجــر األســود ،مخيــم اليرمــوك) المتواجديــن كضيــوف فــي البلــدات الثالث
إلــى بلداتهــم.
كمــا ويتضمــن االتفــاق مــع الجانــب الروســي عــدم دخــول قــوات النظــام ،أو
أجهــزة مخابراتــه إلــى البلــدات الثــاث أو تنفيــذ مداهمــات فيهــا ،وأن يتــم حصــر
تواجدهــم فــي المحيــط كحواجــز تفتيــش فقــط ،مــع نشــر قــوات بيــن البلــدات
الثــاث والمناطــق الخاضعــة لســيطرة الميليشــيات الشــيعية.
•أعــادت قــوات النظــام الســوري فتــح حاجــز ببيال-ســيدي مقــداد الفاصــل بيــن
بلــدات جنــوب دمشــق والعاصمــة ،أمــام حركــة دخــول وخــروج األهالــي مــن
وإلــى العاصمــة دمشــق ،بعــد  11يومـاً مــن إغالقــه.

»» 30نيسان /أبريل 2018
•شــ ّنت الطائــرات الســورية والروســية غــارات جديــدة علــى مخيــم اليرمــوك
وأحيــاء الحجــر األســود والتضامــن ،إضافــة إلــى قصــف بالمدفعيــة والهــاون
ممــا خلّــف مزيــدًا مــن الدمــار فــي منــازل المدنييــن ،وشــهدت محــاور التمــاس
اشــتباكات عنيفــة فــي مخيــم اليرمــوك بيــن قــوات النظــام والمجموعــات
المواليــة مــن جهــة ضــد تنظيــم داعــش مــن جهــة أخــرى.
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وكانــت وتيــرة اســتهداف مخيــم اليرمــوك ارتفعــت بعــد انتشــار قــوات النظــام
الســوري علــى محــاور التمــاس بيــن يلــدا ومخيــم اليرمــوك والتضامــن وحــي
الزيــن ،حيــث سـلّمت قــوات المعارضــة نقــاط تمركزهــا مــع مخيــم اليرمــوك بــدءًا
مــن شــارع بيــروت وصــوالً إلــى المشــفى اليابانــي لقــوات النظــام ،وذلــك ضمــن
اتفــاق بيــن األخيــر والمعارضــة.
•خــروج  5حافــات تقــل  200عنصــر مــن مقاتلــي هيئــة تحريــر الشــام
مــع عائالتهــم مــن مخيــم اليرمــوك إلــى أماكــن ســيطرة مســلحي الهيئــة
النصــرة ســابقاً إلــى إدلــب ،بينمــا رفــض عــدد مــن المدنييــن هنــاك مغــادرةمنازلهــم ،وطالبــوا منظمــة التحريــر والفصائــل الفلســطينية بالتدخــل لــدى
النظــام الســوري مــن أجــل ضمــان ســامتهم وعــدم اعتقالهــم.
•اعتقلــت قــوات النظــام الســوري الالجــئ الفلســطيني «محمــود عمــر» أثنــاء
محاولتــه الخــروج مــن مخيــم اليرمــوك عبــر حاجــز العروبــة إلــى منطقــة يلــدا.
»» 1أيار/مايو 2018
ـن الطيــران الحربــي الســوري والروســي غــارات جويــة مكثفة اســتهدفت كالً
•شـ ّ
مــن مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين وحــي الحجــر األســود ،اقتصــرت
أضرارهــا علــى الماديات.
وكانــت حصيلــة الغــارات الجويــة بلغــت خــال هــذا اليــوم أكثــر مــن  70غــارة
جويــة ،طالــت مراكــز ومقــرات تنظيــم «داعــش» ،دون أن تــرد أنبــاء عــن ســقوط
قتلــى أو جرحــى بيــن عناصــر التنظيــم.
كمــا اســتخدم جيــش النظــام كاســحات األلغــام التــي تطلــق خراطيــم متفجــرة
مــن نــوع  UR77أثنــاء قصفــه الــذي اســتهدف المخيــم.
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»» 2أيار/مايو 2018
•شــ ّنت الطائــرات الســورية والروســية غــارات جديــدة علــى مخيــم اليرمــوك
وأحيــاء الحجــر األســود والتضامــن ،إضافــة الــى قصــف بالمدفعيــة والهــاون،
وشــهدت محــاور التمــاس اشــتباكات عنيفــة بيــن قــوات النظــام والمجموعــات
المواليــة مــع تنظيــم «داعــش» ،اســتخدمت فيهــا أنــواع مــن األســلحة
المتوســطة والثقيلــة ،حيــث اســتهدفت دبابــات النظــام ،التــي تتمركــز بالقــرب
مــن مســجد أمهــات المؤمنيــن فــي بلــدة يلــدا ،منطقــة دوار فلســطين وحــي
التضامــن بعــدد مــن القذائــف.
وقــد نشــر التلفزيــون الرســمي للنظــام الســوري صــورًا يظهــر فيهــا عناصــره،
وهــم يرفعــون علــم النظــام فــوق بنــاء محكمــة مخيــم اليرمــوك جنــوب دمشــق.
•فــي مناشــدة أطلقهــا ناشــطون مــن داخــل مخيــم اليرمــوك ،طالبــوا فيهــا
اللجــان المفاوضــة بالوقــوف أمــام مســؤولياتهم ،والتحــرك الكثيــف لتأميــن
المدنييــن الذيــن رفضــوا ُمغــادرة منازلهــم بالرغــم مــن كل الظــروف الصعبة،
باإلضافــة لعمليــات القصــف العنيــف التــي تعرضــوا لهــا خــال المرحلــة األخيــرة.
•وجــه المتبقــون مــن أهالــي مخيــم اليرمــوك داخلــه رســالة مفتوحــة إلــى
منظمــة التحريــر والفصائــل والســفارة الفلســطينية وفصائل العمــل الوطني،
«تحمل
والهيئــة العامــة لالجئيــن الفلســطينيين ،طالبــوا فيهــا تلــك الجهات بـــ
ّ
مســؤولياتهم تجــاه أبنــاء شــعبهم المحاصــر فــي اليرمــوك ،والعمــل علــى
التدخــل مــن أجــل عــدم إخراجهــم مــن منازلهــم ،ومخيمهــم الــذي صمــدوا
فيــه طيلــة الخمــس ســنوات الماضيــة رغم عــدم توفــر مقومات الحيــاة فيه»،
مشــيرين إلــى أن العديــد مــن العائــات التــي نزحــت مــن مخيــم اليرمــوك إلى
بلــدات جنــوب دمشــق ،ال مــأوى لهــا وهــي تعيــش فــي العــراء ،وقــد اتهمــت
الرســالة منظمــة التحريــر والفصائــل الفلســطينية واألونــروا بالتقصيــر ،وعدم
تقديــم أي مســاعدة لتلــك العائــات.
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وشــددت الرســالة فــي ختامهــا علــى ضــرورة رفــض خــروج أي فلســطيني مــن
البلــدات الثــاث (يلــدا – ببيــا – بيــت ســحم) إلــى مركــز اإليــواء فــي دمشــق تحــت
أي ظــرف كان.

»» 3أيار/مايو 2018
•خرجــت  10حافــات مــن جنــوب دمشــق تقــل عــددًا مــن عناصــر المعارضــة
الســورية المســلحة مــع عائالتهــم عبــر ممر بيت ســحم إلى الشــمال الســوري،
ضمــن اتفــاق مــع النظــام الســوري يقضــي بخــروج المســلحين بالكامــل مــن
بلــدات جنــوب دمشــق (يلــدا – ببيــا – بيــت ســحم) إلــى مدينــة إدلــب بعــد
تســليم أســلحتهم وعتادهــم.
ـجل نحــو ألفــي الجــئ فلســطيني أســماءهم فــي قوائــم التهجيــر من
•فيمــا سـ ّ
جنــوب دمشــق إلــى الشــمال الســوري ،وذلــك خوف ـاً مــن عمليــات انتقاميــة
واعتقــال قــد تطالهــم مــن قبــل النظــام الســوري ومجموعاتــه المواليــة،
إضافــ ًة إلــى الخــوف مــن التجنيــد اإلجبــاري المفــروض علــى الالجئيــن
الفلســطينيين فــي ســورية.
•شـ ّنت الطائــرات الحربيــة غــارات جويــة علــى مخيــم اليرمــوك ،حيث اســتهدفت
أماكــن متفرقــة منــه ،تزامــن ذلــك مــع انــدالع اشــتباكات عنيفــة بيــن
«داعــش» والنظــام الســوري والفصائــل واللجــان المواليــة لــه علــى عــدة
محــاور.
حــي الحجــر األســود عــن مخيــم اليرمــوك جنــوب
• قــوات النظــام تفصــل ّ
دمشــق ،وذلــك مــن جهــة منطقــة األعــاف مــرورًا بتجمــع المــدارس فــي
الحجــر األســود حتــى محــور المقبــرة فــي آخــر المخيــم باتجــاه حــي الزيــن.
•أعــادت قــوات النظــام الســوري  60فلســطينياً غالبيتهم من النســاء واألطفال
إلــى داخــل مخيــم اليرمــوك ،ورفضــت الســماح لهم بالدخــول إلى يلــدا ،وذلك
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بعــد احتجازهــم لعــدة ســاعات أثنــاء محاولتهــم الخــروج عبــر حاجــز العروبــة
الفاصــل بيــن مخيــم اليرمــوك المحاصــر وبلــدات «يلــدا وببيــا وبيــت ســحم»،
هربـاً مــن القصــف واالشــتباكات العنيفــة المندلعــة فــي مخيــم اليرموك.
جــدد أهالــي مخيــم اليرمــوك وناشــطون فلســطينيون مطالبــة منظمــة
• ّ
التحريــر والفصائــل والســفارة الفلســطينية وفصائــل العمــل الوطنــي ،وهيئة
الالجئيــن الفلســطينيين مــن أجــل العمــل علــى التدخــل مــن أجــل عــدم
إخراجهــم مــن منازلهــم ومخيمهــم.

»» 4أيار/مايو 2018
•تعــرض مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين بدمشــق ،لقصــف عنيــف
بالطائــرات وقذائــف المدفعيــة الثقيلــة التــي تســتهدف مناطــق متفرقــة
ســمعت فــي جنــوب دمشــق أصــوات انفجــارات عنيفــة ناجمــة عــن
منــه ،كمــا ُ
اســتهداف النظــام الســوري لحــي الحجــر األســود المجــاور لمخيــم اليرمــوك
بعــدد مــن صواريــخ أرض – أرض مــن نــوع الفيــل.
تزامــن ذلــك مــع توســيع الجيــش الســوري لنقــاط ســيطرته فــي حــي الحجــر
األســود ،حيــث تمكــن عناصــره مــن فصــل مخيــم اليرمــوك عــن حــي الحجــر
األســود بالكامــل.
• قضــت الطفلــة «ســارة» إثــر إصابتهــا بالــرأس بســبب القصــف العنيــف الــذي
اســتهدف أحــد األقبيــة بحــي «الجاعونــة» فــي المخيــم.
•تداولــت وســائل إعــام مقربــة مــن النظــام الســوري علــى مواقــع التواصــل
االجتماعــي مقطعــاً مرئيــاً يو ّثــق قيــام عناصــر النظــام بســرقة منــازل
المدنييــن فــي مخيــم اليرمــوك جنــوب دمشــق ،فــي ظاهــرة مــا بــات ُيعــرف
بالتعفيــش ،ويظهــر فــي الفيديــو الــذي التقطــه أحــد المراســلين المقربيــن
مــن النظــام ،نقــل أجهــزة كهربائيــة ومعــدات منزليــة وتجميعهــا فــي منطقــة
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الريجــة ومــا حولهــا ،وذلــك بعــد تهجيــر عناصــر «هيئــة تحريــر الشــام» منهــا
إلــى شــمال ســورية.
•قــال «يــان إيغالنــد» مستشــار المبعــوث األممــي إلــى ســورية ســتيفان دي
ميســتورا؛ «إن النظــام الســوري لــم يســمح بإيصــال المســاعدات إلــى مخيــم
اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين في العاصمة دمشــق» ،مؤكــدًا أن «األزمة»
فــي ســورية لــم تنتــه ،وأنهــا انتقلــت إلــى مناطــق أخــرى» ،وأضــاف فــي
مؤتمــر صحفــي عقــده فــي مكتــب األمــم المتحــدة بجنيــف السويســرية؛ أن
األمــم المتحــدة قدمــت عــدة مــرات طلبــات إلــى النظــام إليصــال المســاعدات
اإلنســانية إلــى مخيــم اليرمــوك والغوطــة ،لكــن النظــام لــم يمنــح التصاريــح
الالزمــة.
•ولفــت إلــى مواصلــة النظــام الســوري هجماتــه علــى محافظــة إدلــب ،ومخيم
اليرمــوك ،وأشــار إلــى نــزوح النــاس مــن مناطــق كثيــرة وعلــى رأســها الغوطة
الشــرقية إلــى محافظــة إدلــب ،محــذرًا مــن مواجهــة مؤسســات اإلغاثــة
اإلنســانية فــي إدلــب صعوبــات كثيــرة.

»» 5أيار/مايو 2018
•شــن الطيــران الحربــي غــارة علــى أحــد األبنيــة الســكنية فــي شــارع الـــ 15
بالقــرب مــن جامــع القــدس دون وجــود مبــررات واضحــة.

»» 6أيار/مايو 2018
ـن الطيــران الحربــي الســوري والروســي غــارات جويــة علــى مخيــم اليرموك
•شـ ّ
وحــي الحجــر األســود اســتهدفت مواقع ومقــرات تنظيم «داعــش» بالصواريخ
والبراميــل المتفجــرة مــا أدى إلــى وقــوع عــدد مــن القتلــى فــي صفــوف
التنظيــم ،تزامــن ذلــك مــع انــدالع اشــتباكات عنيفــة علــى محــور قطــاع
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الشــهداء فــي شــارع فلســطين ،ومحــور شــارع العروبــة ،وشــارع الثالثــاء فــي
حــي التضامــن والحجــر األســود ،أوقعــت عــددًا مــن القتلــى والجرحــى فــي
صفــوف قــوات النظــام الســوري ولــواء القــدس التابــع لهــا وتنظيــم «داعش»
علــى حـ ٍد ســواء.
•قالــت وكالــة أعمــاق التابعــة لـــ «داعــش» ،إن  37عنصــرًا لقــوات النظــام
قتلــوا خــال هجــوم شــ ّنه النظــام علــى مواقــع التنظيــم ،بينهــم عناصــر
أســروا وأعدمــوا ميدانيــاً.
•مــن جانبهــم ناشــد أهالــي مخيــم اليرمــوك وناشــطون فلســطينيون
المؤسســات والهــال األحمــر الفلســطيني والســوري ومؤسســات الدفــاع
المدنــي ،إنقــاذ أكثــر مــن  15مدني ـاً فــي أحــد األقبيــة تحــت أنقــاض دمــار
األبنيــة التــي خلفهــا القصــف.
•وطالــب الناشــطون وأبنــاء المخيــم مــن أصحــاب االختصــاص ومــن يســتطيع
المســاعدة العمــل علــى إســعاف الجرحــى ،والســماح لهــم بالدخــول إلــى
البلــدات الثــاث المجــاورة للمخيــم ،وتأميــن فــرق مــن الدفــاع المدنــي إلزالــة
األنقــاض وســحب الجثــث مــن داخــل األقبيــة داخــل المخيــم.

»» 7أيار/مايو 2018
•شـ ّنت الطائــرات الحربيــة الســورية غاراتهــا على مخيــم اليرموك وأحيــاء الحجر
األســود والتضامــن ،كمــا اســ ُتهدفت األحيــاء المذكــورة بقذائــف المدفعيــة
والصاروخيــة ،ممــا خلــف مزيــدًا مــن الدمــار فــي مبانــي المدنييــن ،تزامــن
ذلــك مــع اشــتباكات عنيفــة بيــن قــوات النظــام والمجموعــات المواليــة لــه
وتنظيــم «داعــش» علــى كافــة محــاور القتــال جنــوب دمشــق ،وقــد واصــل
النظــام تنفيــذ عمليــات اقتحــام مــن محــور شــارع بيــروت ومحــور حــي التقــدم
خــال هــذا اليــوم.
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•قالــت مصــادر إعالميــة مقربــة مــن النظــام؛ إن قواتهــا تقدمــت علــى عــدة
محــاور وســيطرت علــى كتــل ســكنية فــي المحــور الشــمالي الغربــي لليرموك،
منوهــة إلــى وصــول تعزيــزات عســكرية جديــدة إلــى الحجــر األســود.
•قــال تنظيــم «داعــش» إنــه قتــل عــددًا مــن عناصــر النظــام ،وأوقــع مجموعة
تابعــة للنظــام بكميــن فــي محيــط العروبــة فــي مخيــم اليرمــوك ،وا ّدعــى
التنظيــم أن الحصيلــة الموثقــة لديــه هــي  10قتلــى ،وذلــك بحســب مصــادر
إعالميــة مقربــة مــن التنظيــم.
•ســمحت قــوات النظــام الســوري بعبــور أكثــر مــن  60مدني ـاً بينهــم أطفــال
ونســاء وكبــار فــي الســن مــن مخيــم اليرمــوك إلــى بلــدة يلــدا المجــاورة،
وكان النظــام قــد منعهــم ســابقاً مــن الخــروج مــن مخيــم اليرمــوك ،حيــث
احتجزهــم لعــدة ســاعات قبــل إعادتهــم إلــى المخيــم ،إال أن وســاطات محلية
مــع النظــام أثمــرت بالســماح لهــم بدخــول بلــدة يلــدا المجــاورة عبــر حاجــز
العروبــة الــذي ســيطرت عليــه قــوات النظــام مؤخــرًا ،وكان جــزء مــن هــؤالء
المدنييــن ُيعانــون مــن حــاالت مرضيــة ،بينهــم  10جرحــى أصيبــوا خــال
قصــف قــوات النظــام والمجموعــات المواليــة لــه للمخيــم.
•اتهــم ناشــطون فلســطينيون وأهالــي مخيــم اليرمــوك؛ منظمــة التحريــر
الفلســطينية والفصائــل الفلســطينية بالتغافــل عــن مأســاة مخيــم اليرمــوك
وأهلــه المحاصريــن والمشــردين فــي ســورية ،ففــي رســائل وصلــت إلــى
مجموعــة العمــل ،وتدوينــات نشــرت علــى موقــع التواصــل االجتماعــي
حمــل المدونــون المنظمــة والفصائــل مســؤولية مــا يحــدث
فيســبوكّ ،
ألهالــي مخيــم اليرمــوك ،خاصــة أن بعــض الفصائــل تشــارك مــع قــوات
النظــام الســوري فــي الحملــة العســكرية علــى المخيــم ،ومــا خلّفتــه مــن
تدميــر وتهجيــر لألهالــي.
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»» 8أيار/مايو 2018
•ألقــت مروحيــات قــوات النظــام عــددًا مــن البراميــل المتفجــرة بعــد منتصــف
الليــل علــى مخيــم اليرمــوك وحيــي التضامــن والحجــر األســود جنوب دمشــق،
اقتصــرت أضرارهــا علــى الخســائر الماديــة ،تزامــن ذلــك مــع انــدالع مواجهــات
بيــن تنظيــم «داعــش» مــن جهــة ،وقــوات النظــام والفصائــل المواليــة لهــا
مــن جهــة أخــرى.
•أكــدت مصــادر إعالميــة تابعــة للنظــام أن عناصــره اســتطاعوا الســيطرة
علــى حــي التقــدم جنــوب اليرمــوك ،والمشــفى اليابانــي ومحيطــه فــي شــارع
بيــروت فــي المنطقــة الجنوبيــة الغربيــة لمخيــم اليرمــوك مقابل جامــع أمهات
المؤمنيــن فــي نهايــة يلــدا ،ومدرســة العــز بــن عبــد الســام وثانويــة البعــث
للذكــور ومســتوصف األونــروا.
مناشدات
مــن جانبهــم طالــب الناشــطون وأبنــاء المخيــم؛ مــن أصحــاب االختصــاص ومــن
يســتطيع المســاعدة العمــل علــى إنقــاذ أرواح الالجئيــن العالقيــن تحــت األنقاض،
وعالجهــم ،وتأميــن فــرق مــن الدفــاع المدنــي إلزالــة األنقــاض وســحب المدنييــن.

»» 9أيار/مايو 2018
ـن غاراتهــا الجويــة وقصفهــا الصاروخــي
•واصلــت قــوات النظــام الســوري شـ ّ
وبالبراميــل المتفجــرة علــى مخيــم اليرموك وأحيــاء الحجر األســود والتضامن،
مســتهدف ًة مواقــع تنظيــم «داعــش» ،ممــا ألحــق خرابـاً ودمــارًا واســعين فــي
منــازل وممتلــكات المدنييــن فــي تلــك المناطــق ،تزامــن ذلــك مــع انــدالع
مواجهــات عنيفــة بيــن تنظيــم «داعــش» مــن جهــة ،وقــوات النظــام الســوري
والفصائــل الفلســطينية المواليــة لهــا مــن جهــة أخــرى.
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»» 10أيار/مايو 2018
شـ ّنت الطائــرات الحربيــة الســورية غــارات جويــة عنيفــة علــى تنظيــم «داعــش»
فــي اليرمــوك والتضامــن ،كمــا ألقــى الطيــران الحربي الســوري عددًا مــن البراميل
المتفجــرة اســتهدفت أماكــن متفرقــة مــن مخيــم اليرمــوك وحــي التضامــن ،ممــا
خلــف دمــارًا واســعاً فــي منــازل المدنييــن.
تزامــن ذلــك مــع وقــوع اشــتباكات بيــن تنظيــم «داعــش» ،وقــوات النظــام
الســوري والفصائــل الفلســطينية المواليــة لهــا ،دون أن تــرد أنبــاء عــن وقــوع
إصابــات بيــن الطرفيــن.

»»يوم  11أيار/مايو 2018
•جــددت قــوات النظــام الســوري قصفهــا علــى مخيــم اليرمــوك لالجئيــن
الفلســطينيين ممــا خلــف دمــارًا وخراب ـاً فــي منــازل المدنييــن ،كمــا أظهــرت
ـور بثهــا أبنــاء المخيــم الدمــار الــذي أصاب مســجد فلســطين وقبته بســبب
صـ ٌ
االســتهداف المتكــرر للمنطقــة.
ـي التضامــن اســتهدفت قــوات النظــام بالطائــرات الحربيــة مــا قالــت
•وفــي حـ ّ
إنهــا مواقــع لتنظيــم «داعــش» ،فيمــا قصــف التنظيــم منطقــة ســيطرة
ـي التضامــن بقذائــف الهــاون ،ممــا خلــف خراب ـاً فــي منــازل
النظــام فــي حـ ّ
األهالــي.
•كمــا تعــرض كل مــن مخيــم اليرمــوك وحــي الحجــر األســود جنــوب دمشــق
لقصــف ليلــي عنيــف اسـ ُتخدمت فيــه الطائــرات والمدفعيــة ،مما تســبب بدمار
كبيــر فــي منــازل المدنييــن.
تزامــن القصــف مــع اشــتباكات عنيفــة ومتواصلة بيــن الجيش النظامــي وعناصر
«داعــش» علــى أكثــر مــن نقطــة تمــاس فــي حــي الحجــر األســود وأطــراف مخيــم
اليرمــوك ،وســط أنبــاء عــن وقــوع العديــد مــن الضحايــا والجرحــى مــن الطرفين.
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»» 12أيار/مايو 2018
•شــ ّنت الطائــرات الحربيــة الســورية والروســية غــارات جويــة علــى مخيــم
ـي الحجــر األســود ،فــي محاولــة لفتــح طريــق حــي التقــدم لقوات
اليرمــوك وحـ ّ
النظــام الســوري جنــوب المخيــم ،كمــا قصفــت قــوات النظــام والمجموعــات
المواليــة لهــا المخيــم واألحيــاء التي يســيطر عليهــا تنظيم «داعــش» بقذائف
الهــاون والصواريــخ ،ممــا خلّــف مزيــدًا مــن الدمار في منــازل المدنييــن والبنى
التحتيــة.
•بــدأت القــوات الســورية بســط ســيطرتها علــى عــدد مــن كتــل األبنيــة مــن
ضمنهــا «مركــز التطويــر التربــوي» شــمال الحجــر األســود بعــد معــارك مــع
«داعــش» ،إضافــة إلــى مدرســة لألونــروا بيــن مخيــم اليرمــوك والحجــر
األســود.

»» 13أيار/مايو 2018
اســتهدفت الطائــرات الحربيــة الســورية والروســية عــدة أحيــاء فــي مخيــم
اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين جنــوب دمشــق ،كمــا تعرضــت أحيــاء التضامــن
والحجــر األســود المجــاورة للمخيــم لقصــف مدفعــي ،وتــم اســتهداف محــاور الزبيــر
وأبــو ترابــي فــي التضامــن جنــوب العاصمــة بالقصــف.
•تعرضــت منــازل النازحيــن فــي مخيــم اليرمــوك واألحيــاء المجــاورة التــي
ســيطر عليهــا النظــام لعمليــات نهــب وســلب ،فــي ظاهــرة مــا بــات ُيعــرف بـــ
«التعفيــش» نســب ًة لســرقة العفــش أو األثــاث.
ـي الزاهــرة وصحنايــا وعــدة مناطــق في العاصمة دمشــق؛
وقــال ناشــطون إن حـ ّ
تعــج بأثــاث ومحتويــات المنــازل المســروقة مــن المناطــق التــي ســيطر عليهــا
ّ
النظــام الســوري فــي جنــوب دمشــق وريفهــا.
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»» 14أيار/مايو 2018
شــن غاراتــه الجويــة علــى مخيــم اليرمــوك وحــي
•كثــف الطيــران الحربــي
ّ
الحجــر األســود ،مخلفــاً مزيــدًا مــن الدمــار فــي تلــك المنطقــة.
ووثقــت مجموعــة العمــل شــن ســاح الجــو الســوري عشــرات الغــارات علــى
مواقــع «داعــش» فــي مخيــم اليرمــوك والحجــر األســود ،تزامــن ذلــك مــع انــدالع
اشــتباكات عنيفــة بيــن النظــام والفصائــل المواليــة لــه مــن جهــة ،وتنظيــم
«داعــش» مــن جهــة أخــرى.
•مــن جانبــه نعــى لــواء القــدس الموالــي للنظــام علــى صفحتــه الرســمية
فــي موقــع التواصــل االجتماعــي  9مــن عناصــره ،كانــوا قــد ســقطوا فــي
كميــن نصبــه تنظيــم «داعــش» علــى أحــد المحــاور القتاليــة فــي حــي الحجــر
األســود ،وكان تنظيــم «داعــش» ادعــى فــي اليــوم ذاتــه مقتــل نحــو 40
عنصــرًا مــن النظــام وتدميــر عربــة  BMPخــال المواجهــات مــع قــوات النظــام
الســوري ،وادعــى أن عــدد قتلــى النظــام الذيــن قضــوا منــذ بدايــة العمليــة
العســكرية تجــاوز  800شــخص ،وعشــرات الجرحــى.
»» 15أيار/مايو 2018
•تعــرض مخيــم اليرمــوك لقصــف جــوي ومدفعــي اســتهدف مناطــق متفرقــة
منــه ممــا تســبب بدمــار فــي منــازل المدنييــن ،تزامــن ذلــك مــع انــدالع
مواجهــات عنيفــة بيــن قــوات النظــام الســوري ومجموعــات «داعــش» علــى
عــدة محــاور ،منهــا غــرب اليرمــوك وحــي التضامــن وشــمال حــي الحجــر
األســود.
•مــن جانبهــم تــداول ناشــطون علــى مواقــع االجتماعــي صــورًا للدمــار الكبيــر
الــذي لحــق بجامــع القــدس غربــي المخيــم عنــد شــارع الـــ  ،15كمــا أظهــرت
الصــور دمــارًا شــبه كلــي فــي بعــض األبنيــة المجــاورة ،وكان الحــي شــهد
خــال األيــام الماضيــة انــدالع اشــتباكات عنيفــة بيــن النظــام و»داعــش»
تمكــن بعدهــا النظــام مــن فــرض ســيطرته علــى المنطقــة.
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»» 16أيار/مايو 2018
تعــرض مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين بدمشــق لقصــف جــوي
ومدفعــي اســتهدف أحيــاء متفرقــة منــه ،بالتزامــن مــع انــدالع اشــتباكات عنيفــة
بيــن قــوات النظــام الســوري وعناصــر «داعــش» علــى عــدة محــاور اســتخدمت
فيهــا األســلحة المتوســطة والثقيلــة ،فيمــا تــواردت أنبــاء عــن وقــوع العديــد مــن
اإلصابــات مــن الطرفيــن.

»»يوم  17أيار/مايو 2018
•شــن الطيــران الحربــي غــارات جويــة اســتهدفت أماكــن متفرقــة مــن مخيــم
اليرمــوك ،دون أن تســفر عــن إصابــات.
•ناشــد أهالــي المخيــم مؤسســات الهــال األحمــر الفلســطيني والســوري،
ومنظمــة الصليــب األحمــر الدولــي ووكالــة األونــروا؛ العمــل الفــوري والعاجــل
لتأميــن فــرق إســعاف ودفــاع مدنــي إلنقــاذ حيــاة المدنييــن داخــل المخيــم،
فــي وقــت كان ال يــزال مصيــر العشــرات مجهــوالً بســبب احتجــاز العديــد مــن
العائــات تحــت الــركام فــي أقبيــة األبنيــة المنهــارة.

»»يوم  18أيار/مايو 2018
•واصــل النظــام الســوري والمجموعــات الفلســطينية المواليــة لــه وبدعــم
روســي ،القصــف الجــوي والبــري العنيــف علــى مخيــم اليرمــوك لالجئيــن
الفلســطينيين وحــي الحجــر األســود والتضامــن.
ووفقـاً لمصــادر محليــة ،اســتهدفت قــوات النظام الســوري والمجموعــات الموالية
لهــا ،أحــد المالجــئ فــي مخيــم اليرمــوك المنكــوب ،حيــث يــأوي أكثــر مــن ثالثيــن
مدنيـاً بينهــم أطفــال ونســاء.
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وأوضحــت تلــك المصــادر أنــه تــم إخــراج أكثــر مــن عشــرة مدنيين ما بين شــهيد
وجريــح ،وســط اســتمرار للقصف بالمدفعية والصواريــخ والهجمات الجوية.
وتزامــن القصــف مــع اشــتباكات عنيفــة تندلــع علــى عــدة محــاور بيــن جيــش
النظــام وعناصــر «داعــش» فــي المخيــم وحــي الحجــر األســود ،والتــي أســفرت
عــن وقــوع عشــرات القتلــى والجرحــى مــن الطرفيــن.

»» 19أيار/مايو 2018
•ناشــد أهالــي مخيــم اليرمــوك المحاصــر األطــراف المتحاربــة فــي المخيــم،
إعــان هدنــة إنســانية وإيقــاف القصــف ،لفتــح ممــرات إنســانية وانتشــال
الضحايــا العالقيــن تحــت ركام المنــازل ،وإخــراج الجرحــى المصابيــن إلــى
مشــافي المنطقــة الجنوبيــة أو إلــى مشــافي العاصمــة دمشــق.
وقــال ناشــطون وعــدد مــن أبنــاء المخيــم في رســائل وصلــت لمجموعــة العمل،
نحــن «مــن تبقــى مــن المدنييــن داخــل مخيــم اليرمــوك؛ نطالــب بممــر آمــن لعــدة
ســاعات فقــط إلخــراج المدنييــن العالقيــن داخــل منــازل وأقبيــة مدمــرة بــدون
مــاء وشــراب وال دواء».
•أعربــت األمــم المتحــدة عــن قلقهــا إزاء ســامة المدنييــن في مخيــم اليرموك
لالجئيــن الفلســطينيين ومنطقــة الحجر األســود جنوبي دمشــق.
جــاء ذلــك فــي المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــده نائــب المتحــدث باســم األميــن
العــام ،فرحــان حــق ،بمقــر األمــم المتحــدة فــي نيويــورك ،حيــث أكــد حــق وجــود
اآلالف مــن المحاصريــن بســبب القتــال الــذي أســفر عــن وفيــات وإصابات وتشــريد
بيــن المدنييــن ،معظمهــم مــن الالجئيــن الفلســطينيين ،وتدميــر البنيــة التحتيــة
المدنيــة األساســية.
مشــيرًا إلــى أن «تقاريــر وردت بشــأن اســتمرار عمليــات القصــف بيــن القــوات
الحكوميــة وتنظيــم «داعــش» ،فــي مناطــق مــن اليرمــوك والحجــر األســود»،
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وأضــاف «نحــن قلقــون إزاء ســامة المدنييــن وحمايتهــم فــي تلــك المناطــق”.
ـوه «حــق» أن األمــم المتحــدة وشــركاءها يقفــون علــى أهبــة االســتعداد
فيمــا نـ ّ
لتقديــم المســاعدة اإلنســانية إلــى المحتاجيــن لهــا فــي مناطــق يلــدا وببيــا
وبيــت ســحم ،ومخيــم اليرمــوك ،والمناطــق المجــاورة بمجــرد أن تســمح الظــروف
بالوصــول إليهــا».

»»يوم  20أيار/مايو 2018/
نفــى النظــام إبــرام أي اتفــاق مــع تنظيــم «داعــش» يقضــي بخــروج عناصــره
مــن جنــوب دمشــق إلــى الباديــة الســورية ،ووفقـاً لوكالة األنباء الســورية «ســانا»
بــأال صحــة للتقاريــر التــي تتحــدث عــن خــروج «إرهابيــي «داعــش» مــن منطقــة
الحجــر األســود ،ومــا ينشــر حــول ذلــك مــن قبــل بعــض وســائل اإلعــام غيــر
صحيــح».
فــي الوقــت ذاتــهُ ،نشــرت صــور علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ُتظهــر تجمــع
حافــات لنقــل مقاتلــي تنظيــم «داعــش» مــن جنــوب دمشــق إلــى الباديــة
الســورية ،وذلــك ضمــن اتفــاق بيــن النظــام والتنظيــم ،وفقــاً لوكالــة روســيا
اليــوم.
بدورهــا أعلنــت مصــادر إعالميــة مقربــة مــن النظــام الســوري؛ أن اتفاقـاً عقــد
بيــن النظــام الســوري وتنظيــم «داعــش» فــي مخيــم اليرمــوك ،وقــد دخــل حيــز
التنفيــذ.
وكان قصــف قــوات النظــام والمجموعــات المواليــة لهــا توقــف منــذ ظهــر اليــوم
الســابق ،مــع تحليــق للطائــرات علــى علــو منخفــض فــي ســماء المخيــم وجنــوب
دمشــق.
وبحســب مــا ورد مــن مصــادر مقربــة مــن النظــام عــن مضمــون االتفــاق،
أنــه ســيتم خــروج مقاتلــي تنظيــم «داعــش» مــن جنــوب دمشــق نحــو الباديــة
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الســورية علــى دفعــات ،وتســليم المخطوفيــن وجثاميــن قتلــى النظــام والعتــاد
الثقيــل والمتوســط ومخططــات التلغيــم والعبــوات الناســفة التــي زرعهــا التنظيم،
واألنفــاق الموجــودة.
فــي ذلــك الوقــت بــدأ تنظيــم «داعــش» حــرق مقراتــه فــي مخيــم اليرمــوك
ـي الحجــر األســود تمهيــدًا إلخــاء المنطقــة وخروجــه مــن الجنــوب الدمشــقي
وحـ ّ
إلــى مناطــق ســيطرة التنظيــم فــي الباديــة الســورية ،وشــوهدت أعمــدة الدخــان
تتصاعــد مــن مخيــم اليرمــوك بحســب صــور بثهــا موقــع «صــوت العاصمــة»،
حيــث اتخــذ تنظيــم «داعــش» مــن منــازل المدنييــن مقــرات لتنظيمــه ،ومراك ـ َز
ليتحصــن بهــا فــي معركتــه مــع النظــام الســوري.

»»يوم  21أيار/مايو 2018
النظــام الســوري يعلــن المخيــم والحجــر األســود مناطــق محــررة تحــت ســيطرة
الدولــة الســورية.
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ضحايا العملية العسكرية على مخيم اليرموك والحجر األسود خالل الفترة الممتدة
من  19نيسان – أبريل ولغاية  21أيار – مايو 2018
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1

عماد ريان

19.04.2018

قصف

بالغ

مدني

2

صفوان الزعبي

19.04.2018

قصف

بالغ

مدني

3

جمال سميح حميد

20.04.2018

قصف

بالغ

مدني

4

صالح محمود
عموري

20.04.2018

قصف

بالغ

مدني

5

مهند صالح
عموري

20.04.2018

قصف

بالغ

مدني

6

أنس باسم
عموري

20.04.2018

قصف

بالغ

مدني

7

محمد قاسم بدوي

20.04.2018

طلق
ناري

بالغ

عسكري

8

محمد راتب فضل
ّ
عيلوطي

21.04.2018

قصف

بالغ

مدني

9

مروان محمود
عقلة

22.04.2018

قصف

بالغ

مدني

10

فراس زينب

22.04.2018

طلق
ناري

بالغ

عسكري

11

ياسين محمود
معتوق

22.04.2018

طلق
ناري

بالغ

عسكري

12

فؤاد غازي حسن

22.04.2018

طلق
ناري

بالغ

عسكري

معلومات أخرى
قضى إثر قصف شارع المغاربة
بالقرب من مقبرة الشهداء
القديمة والمدينة الرياضية
قضى إثر قصف شارع المغاربة
بالقرب من مقبرة الشهداء
القديمة والمدينة الرياضية
قضى أثناء إسعاف جرحى
قصف الطائرات السورية
والروسية ،وهو أحد كوادر
الدفاع المدني
مسن فلسطيني قضى مع نجله
الشاب “مهند أبو ضياء” حيث
قضيا إثر سقوط صاروخ على
منزلهما
قضى جراء القصف الذي
استهدف محيط مخبز حمدان
في المخيم
أحد عناصر الجبهة الشعبية
القيادة العامة ،قضى أثناءاالشتباكات العنيفة مع تنظيم
“داعش” و”هيئة تحرير
الشام” في مخيم اليرموك
قضى جراء القصف الذي
استهدف جادات عين غزال
 70عاماً قضى إثر قصف قوات
النظام والمجموعات الموالية
حي الزين المجاور لمخيم
ّ
اليرموك جنوب دمشق
وهو أحد عناصر حركة
«فلسطين الحرة” قضى خالل
عملية االقتحام على محور
ثانوية اليرموك
من مواليد ( )1972ومن أبناء
مخيم جرمانا ،قضى خالل
محاولة اقتحام كتل سكنية
يسيطر عليها تنظيم «داعش”
على محور شارع فلسطين
من مواليد ( )1974ومن أبناء
مخيم جرمانا ،قضى خالل
محاولة اقتحام كتل سكنية
يسيطر عليها تنظيم «داعش”
على محور شارع فلسطين
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الرقم

اسم الضحية

تاريخ الحادثة

كيفية
وقوع
الحادث

التصنيف التصنيف

13

شادي السعد

22.04.2018

طلق
ناري

بالغ

عسكري

14

محمد نور عماد
سمور

22.04.2018

طلق
ناري

بالغ

عسكري

15

خليل عدنان
إبراهيم

22.04.2018

طلق
ناري

بالغ

عسكري

16

شادي هاشم
إبراهيم

22.04.2018

طلق
ناري

بالغ

عسكري

17

ميزر طه المحمد

22.04.2018

طلق
ناري

بالغ

عسكري

18

محمد طارق يحيى
حالوة

22.04.2018

طلق
ناري

بالغ

عسكري

19

أحمد محمد قاسم

22.04.2018

طلق
ناري

بالغ

عسكري

معلومات أخرى
أحد عناصر هيئة تحرير الشام
قضى جراء المعارك المندلعة
غربي مخيم اليرموك ،بين هيئة
تحرير الشام من جهة ،وقوات
النظام والفصائل الفلسطينية
الموالية لها
من مرتبات جيش التحرير
الفلسطيني ،قضى خالل
مشاركته القتال إلى جانب قوات
النظام في سورية في المعارك
الجارية في منطقة القدم جنوب
دمش.
أحد عناصر قوات الصاعقة،
قضى خالل االشتباكات
المندلعة على محور شارع
فلسطين بمخيم اليرموك بين
تنظيم “داعش” من جهة،
وقوات النظام والفصائل
الفلسطينية الموالية لها
أحد عناصر قوات الصاعقة
قضى خالل االشتباكات
المندلعة على محور شارع
فلسطين بمخيم اليرموك بين
تنظيم “داعش” من جهة،
وقوات النظام والفصائل
الفلسطينية الموالية لها
أحد عناصر قوات الصاعقة
قضى خالل االشتباكات
المندلعة على محور شارع
فلسطين بمخيم اليرموك بين
تنظيم “داعش” من جهة،
وقوات النظام والفصائل
الفلسطينية الموالية لها
أحد عناصر قوات الصاعقة
قضى خالل االشتباكات
المندلعة على محور شارع
فلسطين بمخيم اليرموك بين
تنظيم “داعش” من جهة،
وقوات النظام والفصائل
الفلسطينية الموالية لها
أحد عناصر قوات الصاعقة
قضى خالل االشتباكات
المندلعة على محور شارع
فلسطين بمخيم اليرموك بين
تنظيم “داعش” من جهة،
وقوات النظام والفصائل
الفلسطينية الموالية لها

الرقم

اسم الضحية

تاريخ الحادثة

كيفية
وقوع
الحادث

20

خالد عدنان أحمد

23.04.2018

إعدام

بالغ

21

أحمد عليان

23.04.2018

طلق
ناري

بالغ

22

عبد الهادي
غوطاني

24.04.2018

قصف

بالغ

23

باسمة غوطاني

24.04.2018

قصف

بالغ

مدنية

24

محمد هدبة

24.04.2018

قصف

بالغ

مدني

25

هيفاء الحاج

24.04.2018

قصف

بالغ

مدنية

26

انشراح الشعبي

24.04.2018

قصف

بالغ

مدنية

27

وليد الوزير

24.04.2018

قصف

بالغ

مدني

28

صالح حسن
العبيات

25.04.2018

قصف

بالغ

مدني

29

محمد الهندي

28.04.2018

طلق
ناري

بالغ

30

نادر جالل أحمد

01.05.2018

قصف

بالغ

التصنيف التصنيف

معلومات أخرى

من سكان مخيم الحسينية ومن
مواليد عام  ،1982أعدم على
يد تنظيم “داعش” بعد أسره
عسكري
أثناء قتاله إلى جانب قوات
النظام السوري في حي القدم
بجنوب دمشق
نعته صفحات مقربة من النظام
عسكري السوري أثناء قتاله إلى جانب
قواته جنوب دمشق
زوجان قضيا إثر القصف العنيف
مدني
الذي استهدف شارع عطا الزير
بالقرب من حديقة فلسطين

زوجان قضيا إثر القصف العنيف
الذي استهدف شارع عطا الزير
بالقرب من حديقة فلسطين
قضت إثر القصف العنيف الذي
استهدف شارع عطا الزير بالقرب
من حديقة فلسطين
قضى إثر القصف العنيف الذي
استهدف شارع عطا الزير بالقرب
من حديقة فلسطين
قضى إثر القصف العنيف الذي
استهدف شارع عطا الزير بالقرب
من حديقة فلسطين

من مرتبات جيش التحرير
الفلسطيني ،قضى خالل
مشاركته القتال إلى جانب قوات
عسكري
النظام في سورية في المعارك
الجارية في منطقة القدم جنوب
دمشق

عسكري

أحد عناصر الجبهة الشعبية
القيادة العامة قضى متأثرًابجراحه جراء قصف بالهاون
أطلقه تنظيم “داعش” من
داخل الحجر األسود ،سقطت
على دوار البطيخة أول مخيم
اليرموك ،أثناء دخول الحافالت
لتقل عناصر “هيئة تحرير
الشام” نحو إدلب”
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الرقم

اسم الضحية

تاريخ الحادثة

كيفية
وقوع
الحادث

31

عثمان نور الدين
خطاب

05.05.2018

طلق
ناري

بالغ

32

الطفلة سارة

05.05.2018

قصف

طفل

33

بسام الناجي

06.05.2018

قصف

بالغ

34

سامي حسين
خرطبيل

12.05.2018

طلق
ناري

بالغ

مدني

35

محمد عبد العزيز

12.05.2018

طلق
ناري

بالغ

مدني

36

إلياس حنا األشقر

12.05.2018

طلق
ناري

بالغ

مدني

37

براء الخاليلي

17.05.2018

قصف

طفل

مدني

38

عامر إبراهيم
الغول

18.05.2018

قصف

بالغ

مدني

39

ذهبية فهد أبو
راشد

18.05.2018

قصف

بالغ

مدنية

التصنيف التصنيف

معلومات أخرى

قضى خالل قتاله مع
المجموعات الموالية للنظام
عسكري السوري في االشتباكات الجارية
في مخيم اليرموك مع تنظيم
“داعش”
قضت الطفلة “سارة” من
سكان مخيم اليرموك لالجئين
الفلسطينيين ،وذلك إثر إصابتها
مدنية
بالرأس بسبب القصف العنيف
الذي استهدف أحد األقبية بحي
الجاعونة في المخيم
قضى إثر استهداف قوات النظام
السوري أحد األقبية في شارع
مدني
الـ 15
مسن -قضى إثر إصابته
برصاص عناصر من جيش
النظام أثناء تواجده مع العشرات
من المدنيين عند حاجز العروبة
الذي يفصل بين مخيم اليرموك
وبلدة يلدا المجاورة ،فيما تم
دفنه في إحدى المقابر ببلدة
يلدا المجاورة
مسن -قضى إثر إصابته
برصاص عناصر من جيش
النظام أثناء تواجده مع العشرات
من المدنيين عند حاجز العروبة
الذي يفصل بين مخيم اليرموك
وبلدة يلدا المجاورة ،فيما تم
دفنه في إحدى المقابر ببلدة
يلدا المجاورة
مسن -قضى إثر إصابته
برصاص عناصر من جيش
النظام أثناء تواجده مع العشرات
من المدنيين عند حاجز العروبة
الذي يفصل بين مخيم اليرموك
وبلدة يلدا المجاورة ،فيما تم
دفنه في إحدى المقابر ببلدة
يلدا المجاورة
طفل ( 6أعوام) قضى إثر
قصف استهدف مخيم اليرموك
قضى إثر القصف المتواصل
على مخيم اليرموك
 85عاماً قضت إثر القصف
العنيف الذي تعرض له منزلها
في مخيم اليرموك بالقرب من
مسجد فلسطين ،وهي من
مواليد طيرة حيفا في فلسطين

كيفية
وقوع
الحادث
قصف

بالغ

مدني

41

عدي النابلسي

19.05.2018

قصف

بالغ

مدني

42

بالل النابلسي

19.05.2018

قصف

بالغ

مدني

43

بيان النابلسي

19.05.2018

قصف

بالغ

مدنية

44

ضياء العايدي

19.05.2018

قصف

بالغ

مدني

19.05.2018

قصف

بالغ

مدني

21.05.2018

قصف

بالغ

مدني

21.05.2018

قصف

بالغ

مدني

الرقم

اسم الضحية

تاريخ الحادثة

40

كمال النابلسي

19.05.2018

45
46
47

وائل محمد
السرساوي
محمد خالد طعمه
سامر حسن
رمضان

التصنيف التصنيف

معلومات أخرى

عائلة واحدة قضت نتيجة
القصف على مخيم اليرموك
قضى نتيجة القصف على
مخيم اليرموك
قضى نتيجة القصف على
مخيم اليرموك
قضى تحت أنقاض منزله جراء
قصف النظام السوري لمخيم
اليرموك
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ما بعد العملية العسكرية وإعادة السيطرة

شــهد اليــوم التالــي لإلعــان عــن انتهــاء العمليــة العســكرية فــي مخيــم اليرموك
( 22أيار/مايــو  )2018أعمــال فوضــى ونهــب لممتلــكات المدنييــن ،وحرق للمنازل
داخــل المخيــم مــن قبــل عناصــر جيــش النظــام الســوري واللجــان المواليــة له.
وانتشــرت علــى وســائل التواصــل االجتماعــي صــور ومقاطــع فيديــو تظهــر
قيــام عــدد مــن عناصــر جيــش النظــام والمجموعــات المواليــة لــه؛ بنهــب منــازل
المدنييــن مــن أثــاث وممتلــكات ،باإلضافــة إلــى دخــول شــاحنات كبيــرة لتحميــل
المعــدات واألدوات مــن المحــال التجاريــة داخــل المخيــم .حيــث شــهدت الشــوارع
التــي تصــل بيــن المخيــم والمناطــق المجــاورة لــه اكتظاظـاً بالشــاحنات المحملــة
باألثــاث والتجهيــزات المنزليــة المنهوبــة.
104

انتهاكات وقتل
•قتلــت قــوات النظــام الســوري طفليــن مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك العتراضهم
علــى قيــام عناصــر النظــام بســرقة منازلهــم ،ففــي يــوم  25أيار/مايــو
 2018قــام عناصــر النظــام الســوري بقتــل الطفــل «محمــود البكــر» ،فــي
شــارع العروبــة جانــب فــرن الكرمــل لمحاولتــه منــع عناصــر النظــام مــن نهــب
محتويــات منزلــه فــي مخيــم اليرمــوك.
•أمــا فــي يــوم  26أيــار /مايــو  2018فقــد أطلــق عنصــر مــن النظــام الســوري
النــار علــى الطفــل الفلســطيني «رامــي محمــد ســلمان» علــى مدخــل مخيــم
اليرمــوك بعــد مشــا ّدة كالميــة بينهمــا بســبب منعــه مــن دخــول المخيــم،
واعتراضــه علــى عمليــات النهــب المتواصلــة لقــوات النظــام.
وأكــدت مصــادر مقربــة مــن ذوي الطفــل لمجموعــة العمــل أن عناصــر النظــام
قتلــت نجلهــا بــدم بــارد علــى «حاجــز الطابــة» التابــع لقــوات النظــام ،أمــام مــرأى
عــدد مــن أهالــي المخيــم وعناصــر مــن المجموعــات الفلســطينية المواليــة للنظــام.

مطالبات لوقف نهب وتعفيش مخيم اليرموك:
طالــب «محمــد العمــري» عضــو مــا يعــرف بلجنــة المصالحــة الوطنيــة فــي مخيم
اليرمــوك والمنطقــة الجنوبيــة يــوم  23أيار/مايــو  2018الرئيس الســوري «بشــار
األســد» التدخــل لوقــف نهــب منــازل ســكان مخيــم اليرمــوك ،فيمــا بــات يعــرف
فــي الشــارع بظاهــرة «التعفيــش» ،ووفق ـاً لمــا نشــره «العمــري» علــى صفحتــه
الخاصــة علــى موقــع فيــس بــوك ،فــإن تلــك الظاهــرة «ال تتناســب مــع التضحيــات
الجســام لجيــش النظــام والصمــود األســطوري» -بحســب قولــه.
•طالــب ناشــطون جميــع الفصائــل الفلســطينية بمختلــف توجهاتهــا االلتــزام
بمبادئهــا والعمــل علــى تحمــل مســؤولياتها تجــاه المخيــم وأهلــه ،معتبريــن
أن الصمــت تجــاه مــا تعــرض لــه المخيــم مــن تدميــر طــال منــازل المدنييــن
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والبنــى التحتيــة جريمــة بحــق الالجئيــن الفلســطينيين ،وطالبوهــا بالتحــرك
لتــدارك مــا يمكــن تداركــه فــي مخيــم اليرمــوك.
•ويــوم  27أيار/مايــو  2018طالــب عــدد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي
واللجــان الشــعبية الفلســطينية داخــل وخــارج ســورية األطــراف الدوليــة
ومنظمــات حقــوق اإلنســان ووكالــة «األونــروا» ،بممارســة الضغــط علــى
النظــام الســوري مــن أجــل وقــف عمليــة ســرقة ونهــب الممتلــكات فــي مخيــم
اليرمــوك.
واعتبــرت المنظمــات فــي بيانهــا؛ أن عمليــات الســلب والنهــب إهانــة لكرامــة
الشــعب الفلســطيني الــذي طالــب دائمـاً بتحييد مخيماتــه عن الصراعــات المتفجرة
فــي ســورية.
وأشــار البيــان إلــى أن الســرقة أو مــا بــات يعــرف بظاهــرة «التعفيــش» فــي
المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام ليســت حــاالت فرديــة ،بــل إنهــا سياســة
ممنهجــة يشــترك فيهــا ضبــاط النظــام والموالــون لهــم.

فعاليات
احتفــل النظــام الســوري يــوم  18آب /أغســطس َّ ،2018
ممثــاً بمحافــظ
مدينــة دمشــق ووفــد رســمي حكومــي وعــدد مــن المســؤولين الفلســطينيين
وأعضــاء لجنــة المصالحــة برفــع العلــم الســوري علــى مدخــل مخيــم اليرمــوك
جنــوب دمشــق ،بســبب إعــادة ســيطرته علــى مخيــم اليرمــوك وبلــدات جنــوب
دمشــق ،بعــد نجــاح العمليــة العســكرية التــي شــ ّنها يــوم  19نيســان /أبريــل
بالســيطرة علــى كامــل بلــدات جنــوب دمشــق.
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منع عودة األهالي
تجمــع المئــات مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك علــى مداخــل المخيــم بعــد انتهــاء
المعــارك مــع تنظيــم «داعــش» ،واســتتباب ســيطرة النظــام علــى المخيــم بانتظار
الســماح لهــم بالدخــول لتفقــد ممتلكاتهــم ومنازلهــم التــي غابــوا عنهــا ألكثــر مــن
ســت ســنوات.
وســمح النظــام الســوري لعــدد مــن األهالــي بالدخــول إلــى المخيــم ،لتفقــد
منازلهــم ،فيمــا أعلــن قائــد شــرطة مدينــة دمشــق محمــد خيــر إســماعيل فــي
تصريــح صحفــي «أن قــوى األمــن الداخلــي تعمــل علــى مــدار الـــ  24ســاعة
وجاهــزة الســتقبال المواطنيــن واالســتماع لشــكاواهم ومتطلباتهــم وتنظيــم
الضبــوط الالزمــة ،مبينـاً أنــه تــم توزيــع العناصــر علــى جميــع النقــاط فــي المخيم
والطــرق للحفــاظ علــى األمــن والنظــام ،وإعــادة دور قــوى األمــن الداخلــي بعــد
أن تــم «تحريــر المخيــم».
كمــا دعــا قائــد شــرطة النظــام كل مــن يرغــب بتفقد منزلــه إلى مراجعة القســم
لمنحــه تصريحـاً للدخــول إلــى المخيــم بعــد إبــراز الوثائــق األساســية التــي تثبــت
الملكيــة ،مثــل ســند الملكيــة ،أو البطاقــة الشــخصية أو وصــل اشــتراك الكهربــاء
أو الميــاه ،وفــي حــال عــدم توافــر أي وثيقــة ســيتم اللجــوء للمختــار المحلــي
والشــهود لتنظيــم الضبــوط حــول التخريــب أو الدمــار الــذي لحــق بمنازلهــم.
بدورهــم قــال ناشــطون فلســطينيون إن جهــات معنيــة مواليــة للنظام الســوري
أمهلــت أهالــي مخيــم اليرمــوك حتــى أواخر شــهر أيلول/ســبتمبر لتثبيــت ملكياتهم
وعقاراتهم.
ممن دخلــوا إلــى المخيم ،بــأن الجهات
ونقــل الناشــطون عــن عــدد مــن األهالــي ّ
البلديــة بلّغتهــم أن يخطــروا أقاربهــم ومعارفهــم بالمهلــة المحــددة ،مــع اإلشــارة
إلــى أنــه لــم تصــدر تعليمــات رســمية مــن قبــل النظــام أو الفصائــل الفلســطينية
ومنظمــة التحريــر أو «لجــان المصالحــة».
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وقــال شــاهد عيــان لمجموعــة العمــل إن عشــرات األهالــي قامــت مؤخرًا بتســليم
أوراق ملكياتهــا فــي المخيــم لمكاتــب أمنيــة متواجــدة أمــام بــاب مخيــم اليرموك.
إال أن قــوات النظــام الســوري لــم تســمح ببقــاء األهالــي داخــل مخيــم اليرمــوك،
وإنمــا أجبرتهــم علــى المغــادرة بعــد انتهــاء تفقــد منازلهــم ،حيــث داهــم عناصــر
النظــام الســوري فجــر  30أيار/مايــو  2018منــازل ثــاث عائــات في شــارع صفد،
وقامــوا بتفتيشــها تفتيشـاً دقيقـاً ،قبــل أن يتــم طــرد العائــات مــن منازلهــم فــي
وقــت متأخــر مــن الفجــر ،بحجــة عــدم وجــود تصريــح بالعودة إلــى مخيــم اليرموك
حتــى تقــرر الســلطات ذلــك.
إلــى ذلــك أكــد العديــد مــن أهالــي مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين
تعرضهــم للمضايقــات واالبتــزاز مــن قبــل عناصــر حواجــز الجيــش النظامــي
والمجموعــات المواليــة لــه ،حيــث قــام عناصــر الحواجــز بتخويــف األهالــي
ومضايقتهــم خــال مرورهــم عبــر الحواجــز ،وأجبروهــم علــى دفع النقود للســماح
لهــم بالعبــور.
وأكــد ناشــطون لمجموعــة العمــل أن الحواجــز تبتــز األهالــي بمبالــغ ماليــة مــا
بيــن  70-50ألــف ليــرة ســورية أي مــا يعــادل  150-100دوالرًا أمريكي ـاً تحــت
مســمى «حلــوان التحريــر».
بدورهــا طالبــت اللجــان الشــعبية الفلســطينية األمــم المتحــدة بتأميــن عــودة
الالجئيــن الفلســطينيين إلــى منازلهــم فــي مخيــم اليرمــوك جنــوب العاصمــة
الســورية دمشــق.
كمــا حثــت اللجــان الشــعبية فــي بيــان أصدرتــه يــوم  4حزيــران /يونيــو 2018
ســكان مخيــم اليرمــوك اإلســراع بالعــودة إلــى منازلهــم والحفــاظ علــى مــا تبقــى
مــن ممتلكاتهــم ،ومنــع ظاهــرة الســرقة التــي يقــوم بهــا عناصــر النظــام الســوري
ألثــاث وممتلــكات المدنييــن.
وشــددت اللجــان الشــعبية فــي بيانهــا علــى ضــرورة أن تكــون عــودة الالجئيــن
الفلســطينيين إلــى منازلهــم فــي مخيــم اليرمــوك بالتنســيق مــع وكالــة األمــم
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المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين األونــروا ،والمنظمــات الدوليــة
لضمــان ســامتهم مــن عمليــات التنكيــل واالعتقــال.
وكانــت اللجنــة المحليــة لمخيــم اليرمــوك طالبــت فــي بيــان أصدرتــه بتأميــن
اآلليــات الالزمــة إلزالــة األنقــاض وفتــح الطــرق فــي مخيــم اليرمــوك المنكــوب.
فــي حيــن أرســلت الفصائــل الفلســطينية فــي دمشــق ضمــن مــا يعــرف «تحالــف
قــوى المقاومــة الفلســطينية» يــوم  26آب /أغســطس  2018رســالة للقيــادة
الســورية ورئيســها تح ّثهــا علــى إصــدار توجيهاتهــا لإلســراع فــي إزالــة األنقــاض
مــن المخيــم وعــودة األهالــي إليــه.

قرار اإلعمار وإعادة الالجئين
•بينــت عمليــات المســح الميدانيــة لمخيــم اليرمــوك إمكانيــة االســتفادة مــن
نحــو  ٪40مــن األبنيــة بقصــد إعــادة الســكان ،وقــد خــرج نحــو  ٪20مــن
مســاحة المخيــم مــن االســتخدام بســب انهيــار األبنيــة ،بينمــا تضــررت نســبة
 ٪40أخــرى بدرجــات متفاوتــة.
•فــي اجتماعــه الــذي عقــده يــوم اإلثنيــن  2تموز/يوليــو ،كلــف مجلــس الوزراء
الســوري وزارة األشــغال العامــة واإلســكان إنجــاز مخططــات تنظيميــة جديــدة
لمناطــق جوبــر وبــرزة والقابــون ومخيــم اليرمــوك ،تتــم مــن خاللهــا مراعــاة
خصوصيــة كل منطقــة ،فيمــا قــال رئيــس الــوزراء عمــاد خميــس إن إعــادة
تأهيــل البنــى التحتيــة هــي مــن مســؤولية الحكومــة ،لكــن إعــادة إعمــار
البيــت المهــدم أو ترميمــه يقــع علــى عاتــق المالــك.
وقــد أثــار دخــول المخيــم إلــى المخطــط التنظيمــي الجديــد لمدينــة دمشــق
جــدالً واســعاً ،حيــث ورد أن مشــروع المخطــط التنظيمــي الجديــد يقــوم باألســاس
علــى فكــرة إعــادة إنتــاج جنــوب دمشــق عمرانيـاً وســكانياً بمــا يحفــظ المتطلبــات
األمنيــة للعاصمــة مــن المنطقــة الممتــدة مــن معضمية الشــام وداريا غربـاً ،مرورًا
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بمطــار المــزة ومناطــق جنــوب المتحلــق الجنوبــي (الدائــري الجنوبــي) ،التــي يقــع
ضمنهــا مخيــم اليرمــوك ،حتــى مخيــم جرمانــا وطريــق المطــار شــرقاً ،حيــث بــرزت
هــذه المنطقــة كخاصــرة أمنيــة رخــوة للعاصمــة خــال ســنوات الحــرب منــذ العــام
 ،2011وهــو مــا يلقــي مخــاوف مــن تأثيــرات مباشــرة علــى الهويــة السياســية
والوطنيــة للمخيــم الــذي كان يضــم حوالــي  ٪40مــن مجمــوع الفلســطينيين
فــي ســورية ( 220ألفـاً مــن أصــل  600ألــف).
وفــي هــذا الصــدد عقــدت الفصائــل الفلســطينية فــي ســورية اجتماعـاً لهــا فــي
دمشــق ،بحضــور الســفير الفلســطيني فــي ســورية محمــود الخالــدي ،ومديــر
الهيئــة العامــة لالجئيــن الفلســطينيين العــرب علــي مصطفــى أكــدت فيــه أنــه
تــم االتفــاق مــع الجانــب الســوري علــى عــدم المــس بوضــع المخيــم مــن الناحيــة
التنظيميــة ،والحــرص علــى عــودة س ـ ّكانه المهجريــن.
عدلــت عــن قرارهــا
وقــد قــال خالــد عبــد المجيــد« :إن رئاســة مجلــس الــوزراء َ
الســابق بوضــع مخطــط تنظيمــي لليرمــوك ،ألن لــه خصوصيــة تتعلــق برمزيتــه
كشــاهد علــى النكبــة الفلســطينية عــام  1948وكرمــز لحــق العــودة ،وكمقــر
للمقاومــة والثــورة الفلســطينية المعاصــرة التــي انطلقــت مــن هــذا المخيــم ومــن
هــذا البلــد» بحســب تعبيــره.
وكان مديــر دوائــر الخدمــات طــارق النحــاس قــد قــال إن مخيــم اليرمــوك يتبــع
للجنــة المحليــة فــي وزارة اإلدارة المحليــة ،ودوائــر الخدمــات فــي محافظــة دمشــق
ال يمكنهــا تنفيــذ أي مشــروع فــي المنطقــة كونــه ال يتبــع لهــا.
مــن جانبــه شــدد «محمــود عشــماوي» عضــو اللجنــة المحليــة فــي مخيــم
اليرمــوك يــوم  5حزيــران /يونيــو  2018علــى أن كل مــا يشــاع ويقــال عــن
مخطــط تنظيمــي جديــد ســتقوم بــه الدولــة الســورية فــي مخيــم اليرمــوك أو
مــا شــابه ذلــك عــار عــن الصحــة ،مشــيرًا إلــى أنــه ال يوجــد أيــة نقطــة فــي
المخيــم هــي خــارج المخطــط التنظيمــي القديــم والمصــدق عليــه قبــل األزمــة
فــي ســورية.
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•فــي  15تمــوز /يوليــو انعقــد الملتقــى األول إلعــادة إعمار مخيــم اليرموك في
مبنــى مكتــب حــزب البعــث العربــي االشــتراكي فــي مخيــم اليرمــوك بحضــور
عــدد مــن الشــخصيات والمؤسســات المدنيــة الفلســطينية والســورية ،وفــي
يــوم  ،2018 /7 /14زار وفــد منظمــة التحريــر الفلســطينية دمشــق والتقــى
المســؤولين الســوريين برئاســة عضــو اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة عــزام
األحمــد ،وأعضــاء آخريــن مــن اللجنــة التنفيذيــة هــم أحمــد أبو هولــي رئيس
دائــرة شــؤون الالجئيــن ،وواصــل أبو يوســف ،وعضــو اللجنــة المركزية لحركة
فتــح ســمير الرفاعــي ،والســفير الفلســطيني لدى لبنان أشــرف دبور ،والســفير
الفلســطيني لــدى ســورية محمــود الخالــدي ،ومــن الجانــب الســوري حضــر
اللقــاءات رئيــس الــوزراء الســوري المهنــدس عمــاد خميــس ،ووزيــر الداخليــة
اللــواء محمــد الشــعار ،ووزيــرة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل الســورية ريمــة
قــادري ،ونائــب وزيــر الخارجيــة الســوري فيصــل المقــداد؛ بحثــوا فــي اللقــاء
أوضــاع الالجئيــن الفلســطينيين فــي ســورية وآليــات إعــادة إعمــار مخيــم
اليرمــوك ،وعــودة النازحيــن ومتابعــة ملــف المعتقليــن.
•وفــي  6نوفمبر/تشــرين الثانــي  2018نق ـاً عــن مصــادر فلســطينية فــي
دمشــق ،أكــد نائــب وزيــر الخارجيــة والمغتربيــن الســوري فيصــل المقــداد ،أن
بــاده قــررت رســمياً عــودة جميــع ســكان مخيــم اليرمــوك إليــه ،وأن الحكومــة
أي مانــع فــي عــودة الفلســطينيين ،وهنــاك خطــة لتنظيــم
الســورية ال تضــع ّ
عــودة الالجئيــن جميعـاً .وأضــاف المقــداد أنــه ال مانــع فــي أن يكــون هنــاك
دور للســلطة الفلســطينية أو األونــروا فــي إعــادة إعمــار مخيــم اليرمــوك؛
األمــر الــذي القــى ترحيبــاً فــي األوســاط الشــعبية الفلســطينية ومنظمــات
المجتمــع المدنــي.
•بدورهــا أبــدت وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين (األونــروا) يــوم
 8تشــرين الثانــي /نوفمبــر  2018ترحيبهــا بقــرار الســلطات الســورية الســماح
ألهالــي مخيــم اليرمــوك بالعــودة إلــى منازلهــم وممتلكاتهــم.
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وقــال المتحــدث باســم األونــروا كريــس غينيــس بــرس «ترحــب األونــروا بقــرار
الحكومــة الســورية الســماح لالجئيــن الفلســطينيين بالعــودة إلــى منازلهــم فــي
مخيــم اليرمــوك» ،معتبــرًا أن القــرار ســيلقى ارتياح ـاً لــدى الفلســطينيين.
إلــى ذلــك دعــا غينيــس المجتمــع الدولــي إلــى تقديــم الدعــم لألونــروا للســماح
للوكالــة بتوفيــر الخدمــات األساســية ،بمــا فــي ذلــك الرعايــة الصحيــة والتعليــم
لالجئيــن الفلســطينيين العائديــن إلــى اليرمــوك ،والجديــر بالذكــر أن المديــر العــام
لألونــروا فــي ســورية محمــد عبــدي أدار قــد صــرح لوكالــة الصحافــة الفرنســية
فــي يــوم  6تشــرين الثاني/نوفمبــر «إن هنــاك  32منشــأة مدمــرة فــي مخيــم
اليرمــوك مــن بينهــا  16مدرســة ،مشــيرًا إلــى أن وكالــة الغــوث «األونــروا» قامــت
يــوم  2018/10/20بجولــة تفقديــة فــي مخيــم اليرمــوك ،مــن أجــل معاينــة
مؤسســات (األونــروا) وتحديــد األضــرار بعــد الموافقــة الرســمية مــن الحكومــة
الســورية» ،ولكــن آدار طــرح تســاؤالت« :مــا هــو مســتقبل مخيــم اليرمــوك؟ هــل
ستســمح الحكومــة لالجئيــن بالعــودة؟ قبــل أن نقــوم بــأي عمــل يجــب أن نحصل
علــى إجابــة واضحــة».

إزالة األنقاض والركام:
عقــد يــوم  8أيلول/ســبتمبر  2018اجتمــاع فــي الســفارة الفلســطينية بدمشــق،
ضــم عــددًا مــن مســؤولي الفصائــل الفلســطينية ،وعلــى رأســهم «طــال ناجي»
األميــن العــام المســاعد للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين -القيــادة العامــة-
و»علــي مصطفــى» المديــر العــام للهيئــة العامــة لالجئيــن الفلســطينيين العــرب،
وعــدد مــن الشــخصيات والمهندســين والمقاوليــن والمتعهديــن.
ووفقـاً لمصــادر إعالميــة فلســطينية فقــد تــم اتخــاذ القــرار بالبــدء بإزالــة الــركام
وإعــادة إعمــار مخيــم اليرمــوك ،وكشــف عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح
«ســمير الرفاعــي» فــي تصريــح صحفــي يــوم  18أيلــول /ســبتمبر 2018؛ أن
رئيــس الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس أعطــى تعليماتــه لتغطيــة كافــة
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نفقــات عمليــة إزالــة األنقــاض مــن شــوارع مخيــم اليرمــوك.
مشــيرًا أن موافقــة أبــو مــازن بالتكفــل بنفقــات إزالــة األنقــاض والــركام مــن
مخيــم اليرمــوك جــاءت بعــد زيــارة وفــد اللجنــة التنفيذيــة برئاســة عضــو اللجنــة
عــزام األحمــد دمشــق فــي العاشــر مــن شــهر آب/أغســطس  ،2018وتقديمــه
مشــروعاً بهــذا الخصــوص.
واعتبــر عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح عمليــة إزالــة األنقاض خطــوة هامة
تمهــد لعــودة الســكان الموجوديــن فــي بعــض المخيمــات ،وفــي دمشــق ولبنــان
ُّ
وفــي بعــض المهاجــر إلــى المخيــم وإلــى إعــادة اإلعمــار الــذي يبــدأ بعــد إزالتهــا.
وفــي  11تشــرين األول /أكتوبــر  2018أكــد مديــر مكتــب الدائــرة السياســية
لمنظمــة التحريــر الفلســطينية فــي دمشــق الســفير أنــور عبــد الهــادي؛ أن مــا
يجــري فــي مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين مــن عمليــات إلزالــة ورفــع
الــركام واألنقــاض هــو لفتــح الطرقــات الرئيســة داخــل المخيــم باتجــاه مقبــرة
الشــهداء.
وقــال عبــد الهــادي فــي تصريــح لجريــدة الوطــن المقربــة مــن النظــام الســوري:
«إنــه جــرى الطلــب مــن الحكومــة الســورية بالموافقــة علــى ترميــم مقبــرة
الشــهداء ،مــن قبــل الحكومــة الفلســطينية وبإشــراف منظمــة التحريــر ،فوافقــت
الحكومــة الســورية مشــكورة» ،مشــيرًا إلــى أن «مــا يجــري اليــوم هــو فتــح الطــرق
والشــوارع الرئيســة وإزالــة األنقــاض مــن الشــوارع الرئيســة ،لتمهيــد طريــق
الوصــول إلــى المقبــرة» ،مضيف ـاً نحــن فقــط حاولنــا مــن خــال التواصــل مــع
الدولــة الســورية؛ الحفــاظ علــى مقبــرة الشــهداء التــي تضــم رفــات شــهداء الثــورة
الفلســطينية منــذ عــام .1965
بيــن عبــد الهــادي أن هــذه
وعــن عمليــات الترميــم الجاريــة فــي مقبــرة الشــهداء ّ
العمليــات تتــم بإشــراف وتمويــل منظمــة التحريــر الفلســطينية ،معتبــرًا أن إعــادة
ترميــم المقبــرة هــو أول خطــوة علــى طريــق مشــروع إعــادة إعمــار المخيــم ،وهو
األمــر الــذي نفــاه ســمير الرفاعــي عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح بدمشــق
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فــي تصريــح لقنــاة فلســطين يــوم  15تشــرين األول/أكتوبــر ،مشــددًا علــى أن
هنــاك مــن يصــرح تصريحــات غيــر مســؤولة ،مضيف ـاً أن هــدف إزالــة األنقــاض
هــو لترميــم مقبــرة الشــهداء فقــط.
أن إعــادة تأهيــل
وقــال الرفاعــي إن رئيــس الــوزراء عمــاد خميــس أكــد لــه ّ
ـدم
البنــى التحتيــة هــي مــن مســؤولية الحكومــة ،لكــن إعــادة إعمــار البيــت المهـ ّ
أو ترميمــه يقــع علــى عاتــق المالــك.
وفــي يــوم  3تشــرين األول/أكتوبــر  2018عقــدت فصائــل العمــل الوطنــي
فــي ســورية اجتماع ـاً مــع اللجنــة المشــرفة علــى «مشــروع إزالــة األنقــاض فــي
مخيــم اليرمــوك» فــي مقــر المجلــس الوطنــي بدمشــق ،لمناقشــة آخــر التطــورات
والمســتجدات بشــأن إزالــة الــركام واألنقــاض مــن حــارات وأزقــة مخيــم اليرمــوك.
وبحســب ســمير الرفاعــي عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح؛ فــإن االجتمــاع
ناقــش جميــع النقــاط المتعلقــة بالمضــي قدمـاً مــن أجــل إزالــة الــركام واألنقاض
مــن جميــع شــوارع وحــارات مخيــم اليرمــوك بالســرعة القصــوى تمهيــدًا لعــودة
ســكانه إليــه.
مــن جانبهــا أكــدت اللجنــة المشــرفة علــى أعمــال إزالــة األنقــاض والــركام فــي
مخيــم اليرمــوك أنهــا تواصــل عملهــا مــن أجــل إنهــاء تنظيــف مــا تبقــى مــن
حــارات وأزقــة المخيــم ،مشــيرة إلــى أنهــا قامــت خــال الفتــرة الماضيــة بعمليــة
تنظيــف للشــوارع الفرعيــة مــن الــركام واألنقــاض بعــد أن انتهــت مــن تنظيــف
الشــوارع الرئيســة فــي المخيــم.
وقالــت إن الكســارات واآلليــات الثقيلــة تقــوم بالتخلــص مــن األبنيــة غيــر القادرة
علــى البقــاء ،وأكــدت الهيئــة أن الظــروف أصبحــت مهيئــة لالنتقــال للمرحلــة
التاليــة مــن مشــروع إعــادة األهالــي والمواطنيــن ،ودعــت جميــع الفصائــل
والقــوى والمؤسســات الوطنيــة والخدماتيــة والنشــطاء الوطنييــن للمســاهمة
بتلــك العمليــة بغيــة التخلــص ممــا تبقــى مــن أنقــاض فــي الشــوارع الرئيســة
واســتكمال تنظيــف الحــارات والشــوارع الفرعيــة ،وتأهيــل الطــرق واألبنيــة التــي
تعانــي مــن أضــرار متوســطة.
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تصريحات فلسطينية ودولية رسمية حول إعادة اإلعمار
قــال مديــر الدائــرة السياســية لمنظمــة التحريــر الفلســطينية فــي ســورية أنــور
عبــد الهــادي ،فــي تصريــح لجريــدة الوطــن الســورية «إن أمــر إعــادة إعمــار مخيــم
اليرمــوك ســتتواله الدولــة الســورية بالتعــاون مــع األونــروا ،مشــيرًا إلــى إمكانيــة
قيــام منظمــة التحريــر الفلســطينية بدعــوة دول مانحــة ،لتقديــم التبرعــات مــن
أجــل إعــادة إعمــار المخيــم ،وهــذا اإلجــراء -إن تــم -فســيكون بالتنســيق مــع
الحكومــة الســورية وحــول موعــد عــودة ســكان مخيــم اليرمــوك إليــه؛ اعتبــر عبــد
الهــادي أنــه «مــن المبكــر الحديــث عــن عــودة الســكان ،وهــي لــن تكــون قريبــة
بطبيعــة الحــال ،ألن المخيــم بحاجــة إلــى إعــادة تأهيــل وإعــادة إعمــار» بحســب
تعبيــره.
قــال المتحــدث باســم وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن
الفلســطينيين «األونــروا» كريــس غانيــس إن حجــم الدمــار فــي مخيــم اليرمــوك
لالجئيــن الفلســطينيين جنــوب دمشــق يجعــل عــودة ســكانه أمــرًا صعبـاً للغايــة،
مضيفـاً أن ركام هــذا النــزاع العديــم الرحمــة منتشــر فــي كل مــكان ،وفــي أجــواء
مماثلــة؛ مــن الصعــب تخيــل كيــف يمكــن للنــاس العــودة ،مشــيرًا إلــى أن اليرموك
اليــوم غــارق فــي الدمــار ،ويــكاد لــم يســلم أي منــزل مــن الدمــار ،مضيف ـاً أن
منظومــة الصحــة العامــة ،الميــاه ،الكهربــاء والخدمــات األساســية كلهــا تضــررت
بشــكل كبيــر ،وقــدر غانيــس أن بيــن مئــة إلــى مئتــي مدنــي فقــط ال يزالــون
داخــل اليرمــوك ،بينهــم كبــار فــي الســن أو مرضــى لــم يتمكنــوا مــن الفــرار.
قالــت منظمــة األمــم المتحــدة خــال مؤتمــر صحفي بمقــر األمم المتحــدة الدائم
فــي نيويــورك علــى لســان «اســتيفان دوغريــك» ،المتحــدث باســم األميــن العــام
للمنظمــة الدوليــة :إن مخيــم اليرمــوك «فــي حالــة دمــار كامــل ،حيــث ال يــكاد
يوجــد مبنــى واحــد لــم يتــم تدميــره أو إتالفــه» ،وأضــاف دوغريــك« :كان القتــال
ضاريـاً ،وخاصــة فــي الشــهر الماضــي ،لقــد فــر تقريبــا كل الالجئين الفلســطينيين
الذيــن كانــوا فــي المخيــم ،وهــذا يشــير إلى الحاجــة الملحــة لتمويل النــداء الطارئ
لألونــروا (وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين فــي
الشــرق األدنــى)».
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» »التهجير إلى الشمال السوري واتفاق البلدات الثالث
وفــي ســياق الحديــث عــن عقــد اتفــاق لخــروج المســلحين مــن بلــدات جنــوب
دمشــق فقــد نقلــت صحيفــة الوطــن الســورية المقربــة مــن النظــام الســوري
عمــا ســمته «مصــادر مطلعــة علــى ملــف المصالحــات»؛ أن اجتماعــات مكثفــة
ومتتاليــة تعقــد منــذ أيــام بيــن وفــد حكومــي وروســي مــن جهــة وممثليــن عــن
«ميليشــيات مســلحة» ووجهــاء وأعيــان فــي المنطقــة مــن طــرف آخــر ،بغيــة
التوصــل إلــى اتفــاق مصالحــة «نهائــي» حــول بلــدات يلــدا وبيــت ســحم وببيــا،
مشــابه لالتفاقيــات التــي تمــت فــي غوطــة دمشــق الشــرقية.
وبحســب الصحيفــة فقــد أوضحــت المصــادر ،أن مــا يتــم طرحــه مــن الوفــد
الحكومــي والروســي ،بــأن تتــم تســوية أوضــاع الراغبيــن فــي المصالحــة ورحيــل
الرافضيــن مــع عوائلهــم إلــى شــمالي البــاد ،ودخــول الجيــش العربــي الســوري
إلــى المنطقــة وعــودة مؤسســات الدولــة إليهــا.
كمــا نقلــت الصحيفــة عــن «المصــادر المطلعــة علــى ملــف المصالحــات» ،أنه تم
حالي ـاً فصــل ملــف بلــدات يلــدا وببيــا وبيــت ســحم عــن المناطــق التــي يســيطر
عليهــا تنظيــم «داعــش».

اإلعالن عن التوصل إلى اتفاق وبدء التنفيذ
أعلنــت اللجنــة الممثلــة لبلــدات جنــوب دمشــق -يلــدا وببيــا وبيــت ســحم-
يــوم  29نيســان /أبريــل  2018التوصــل التفــاق مــع الجانــب الروســي والنظــام
الســوري لخــروج الراغبيــن مــن المجموعــات العســكرية المعارضــة والمدنييــن مــن
جنــوب دمشــق.
وقــال الوفــد المفــاوض عــن التشــكيالت العســكرية فــي بيــان لــه؛ إن رافضــي
اتفــاق المصالحــة ســيخرجون بســاحهم الفــردي مــع عوائلهــم ،ومــن يرغــب
بالبقــاء سيســلم ســاحه للجانــب الروســي وإكمــال التســوية مــع النظــام الســوري.
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وأضــاف البيــان أن مســؤولية حمايــة البلــدات بعــد تنفيــذ االتفــاق يقــع علــى
عاتــق الشــرطة الروســية ،علــى أن تلتــزم الحكومــة الســورية بتقديــم الدعــم
اإلنســاني للمتبقيــن فــي البلــدات وتأميــن العــودة الســريعة لكافــة مؤسســات
الدولــة االقتصاديــة والتعليميــة والطبيــة والخدميــة.
وفيمــا يتعلــق بأصحــاب الوضــع التجنيــدي للمكلفيــن بالخدمــة اإللزاميــة (احتياط
تخلــف) يمنحــون تأجي ـاً لمــدة ســتة أشــهر ،ويمكــن لمــن رغــب بالتطــوع بعــدتســوية أوضاعهــم أن يخدمــوا فــي الجيــش الســوري.

الموقف الشعبي واألهلي الفلسطيني من التهجير
قبــل قســم مــن ســكان بلــدات جنــوب دمشــق بالخــروج إلــى الشــمال الســوري
ضمــن االتفــاق الموقــع ،وذلــك بالنظــر إلــى حالــة عــدم الثقــة بالنظــام الســوري
واالفتقــار إلــى الضمانــات الحقيقــة لضمــان ســامتهم حــال بقائهــم داخــل
المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام ،خاصــة فــي ظــل الشــواهد الحيــة التــي
عايشــوا خاللهــا عمليــات انتقاميــة بحــق الســكان فــي مناطــق ســبق وأن دخلهــا
النظــام.
بينمــا عقــد الملتقــى الثقافــي الفلســطيني ببلــدة يلــدا جنــوب دمشــق ،يــوم
التاســع مــن نيســان /أبريــل  2018اجتماعــاً ضــم عــددًا مــن الشــخصيات
الفلســطينية وممثليــن عــن المؤسســات والهيئــات الفلســطينية ،لمناقشــة آخــر
تطــورات الالجئيــن الفلســطينيين فــي مخيــم اليرمــوك والبلــدات المجــاورة جنــوب
دمشــق-يلدا -ببيــا -بيــت ســحم.
وأصــدر المجتمعــون بيانــاً دعــوا مــن خاللــه ،إلــى تشــكيل لجنــة فلســطينية
موحــدة تضــم القــوى الفلســطينية ومؤسســات المجتمــع المدنــي ووجهــاء
وشــخصيات فلســطينية ،كــي تتولــى التواصــل مــع كافــة الجهــات المعنيــة مــن
أجــل منــع تهجيــر األهالــي ،لحيــن عودتهــم إلــى مخيــم اليرمــوك.
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وشــدد البيــان علــى وجــوب قطــع الطريــق علــى بعــض الجهــات التــي تحــاول
اســتثمار الورقــة الفلســطينية ،والتــي تعمــل علــى تهجيــر األهالــي مــن المنطقــة.
ودعــا البيــان إلــى معالجــة الملفــات اإلنســانية وملــف المعتقليــنْ ،
ـف مصيــر
وكشـ ِ
المفقوديــن وضمــان خــروج الحــاالت المرضيــة للعــاج وعودتها.

بدء تنفيذ االتفاق والخروج إلى الشمال السوري
تولــت الشــرطة الروســية ،كطــرف ضامــن التفــاق الخــروج ،مهمــة تنظيــم ترحيل
مــن قــرر الخــروج مــن المســلحين والمدنييــن مــن بلــدات يلــدا وببيــا وبيــت ســحم
باتجــاه الشــمال الســوري ،حيــث تــم تنظيــم خروجهــم علــى الشــكل التالــي:
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جدول يبين أعداد حافالت التهجير من بلدات جنوب دمشق باتجاه الشمال
السوري ()1
الدفعة

عدد الحافالت

الوجهة

التاريخ

مالحظات

األولى

 31حافلة = 1643

جرابلس ريف
حلب

 3أيار/مايو

تحولت إلى مخيم دير بلوط
بناحية جندريس-عفرين

الثانية

 11حافلة = 625

الباب – عفرين

 4أيار/مايو

تعرضت لرشقات حجارة من
موالين للنظام في منطقة
البياضة بريف حمص

الثالثة

 65حافلة = 3750

جرابلس

 6أيار/مايو

وصلت إلى حاجز منطقة الباب
بريف حلب وهناك تم إخالء
العسكريين وأهاليهم ،وبقيت
 16حافلة معظم من فيها من
الفلسطينيين ،تم نقلها إلى
مركز إيواء في منطقة الباب

الرابعة

 10حافالت

إعزاز – ريف
حلب

 7أيار/مايو

الخامسة

 46حافلة =1111

جرابلس

 8أيار/مايو

انتظروا لمدة خمسة أيام قبل
السماح لهم بدخول مدينة الباب

1
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مخيم خان الشيح

اســتمرت معانــاة ســكان مخيــم خــان الشــيح غــرب العاصمــة دمشــق خــال
 2018نتيجــة فــرض النظــام الســوري حصــارًا جزئيــاً علــى المخيــم ،وإحــكام
قبضتــه األمنيــة عليــه ،وتحديــد حركــة ســكانه وفــرض حصولهــم علــى موافقــة
أمنيــة ،فقــد عــاش أهالــي مخيــم خــان الشــيح حالــة مــن الخــوف والقلــق نتيجــة
اســتمرار حمــات الدهــم واالعتقــاالت التــي طالــت العديــد منهــم علــى الرغــم
مــن وجــود اتفــاق بيــن النظــام والمعارضــة الســورية المســلحة بعــدم التعــرض
لألهالــي ورفــع الحصــار كلي ـاً المفــروض علــى المخيــم.
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الجانب المعيشي
وقــع أهالــي مخيــم خــان الشــيح تحــت وطــأة الظــروف االقتصاديــة الصعبــة،
فــي ظــل اســتمرار انعــكاس الحــرب فــي ســورية علــى كافــة جوانــب حياتهــم
ـم المعيشــة اليوميــة وتأميــن مســتلزمات الحيــاة األساســية
المعيشــية ،فبــات هـ ّ
يتصــدر قائمــة المســاعي الرئيســة لــدى أهالــي المخيــم ،وذلــك بســبب انتشــار
البطالــة بيــن أبنــاء المخيــم وعــدم وجــود مــوارد ماليــة ثابتــة.
كمــا اشــتكى ســكان مخيــم خــان الشــيح مــن انقطــاع شــبكة االتصــاالت عــن
المخيــم ألشــهر عديــدة ،علم ـاً أن فــرق الصيانــة لمؤسســة االتصــاالت الســورية
كانــت قــد بــدأت بإصــاح وإعــادة تأهيــل شــبكة الهاتــف األرضــي واإلنترنــت منــذ
 12تموز/يوليــو  ،2017إال أن أعمــال الصيانــة وإعــادة التأهيــل لــم تنتــه حتــى
نهايــة العــام.
فيمــا شــهد العــام  2018تصاعــد فــي مشــكلة النفايــات وتراكمهــا فــي شــوارع
وأزقــة المخيــم ،وكان األهالــي قــد تقدمــوا بشــكاوى لرئيــس البلديــة خوفـاً مــن
انتشــار الحشــرات والقــوارض والرائحــة الكريهــة التــي تؤثــر علــى البيئــة العامــة
وصحتهــم وصحــة أطفالهــم.
كمــا ُوثقــت عــدة شــكاوى مــن األهالــي للجهــات المســؤولة ولجــان التنميــة حــول
موضوعــات حياتيــة مثــل عــدم القــدرة علــى توفيــر االحتيــاج اليومــي الــازم مــن
مــادة الخبــز ،وزيــادة مخصصــات مخبــز الجليــل فــي المخيــم ،الفــرن الوحيــد فــي
المنطقــة ،حيــث يعمــل المخبــز بطاقــة ســاعتين يومي ـاً فقــط ،بطاقــة ال تكفــي
لســد احتيــاج الســكان ،حيــث يضطــر األهالــي إلــى الخــروج لمســافات بعيــدة أو
إلــى العاصمــة دمشــق لتأميــن احتياجاتهــم.
هــذا ولــم تــزل مخابــز المخيــم التــي خرجــت عــن الخدمــة بفعــل القصــف نتيجــة
األعمــال القتاليــة فــي الســنوات الماضيــة تحتــاج إلــى إعــادة تأهيــل لتلبيــة العجــز
الحاصــل ،باإلضافــة إلــى حاجتهــا للحصــول علــى مزيــد مــن مخصصــات مــادة
الطحيــن مــن قبــل وزارة التمويــن.
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أبرز األحداث
•يــوم  7كانــون الثاني/ينايــر 2018
اعتقلــت قــوات األمــن الســوري
الالجــئ الفلســطيني «مجــد علــي
عجــاج» مواليــد  1996مــن أبنــاء
مخيــم خــان الشــيح ،وتــم اقتيــاده
إلــى جهــة مجهولــة.
•يــوم  26كانون الثاني/يناير 2018
اعتقــل فــرع األمــن العســكري
الســوري الشــاب الفلســطيني
«أحمــد محمــود عيــد»  19عامــاً،
ولــم تعــرف أيــة تفاصيــل حــول
مــكان اعتقالــه وأســباب ذلــك.
•يــوم  13شــباط /فبرايــر 2018
اعتقــل األمــن الســوري ثالثة شــبان
مــن أبنــاء مخيــم خــان الشــيح هــم
«عامــر طــه» « ،محمــد عرســان»،
و» خليــل ظاهــر» ،واقتادوهــم إلــى
جهــة غيــر معلومــة ،ولــم ُتعــرف أية
تفاصيــل حــول مــكان اعتقالهــم.
•يــوم  20آب /أغســطس 2018
أفــرج األمــن الســوري عــن الالجــئ
الفلســطيني «غالــب ســعيد
ســليمان» بعــد اعتقــال دام لحوالــي
الثالثيــن يومــاً.
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زيارات رسمية
نفــذ «مايــكل أمانيــا» معــاون المفــوض
العــام لوكالــة الغــوث الدوليــة (األونــروا)،
مديــر البرامــج ،وفريــق مــن مــدراء البرامج
«الصحــة والتربيــة واإلغاثــة والهندســة»
فــي الوكالــة ،إضافـ ًة للمديــر العــام للهيئة
العامــة لالجئيــن الفلســطينيين العــرب،
علــي مصطفــى ،زيــارة ميدانيــة لمخيــم
خــان الشــيح يــوم  3أيلول/ســبتمبر
 2018لالطــاع علــى األوضــاع التعليميــة
والخدميــة فــي المخيــم.
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مخيم السبينة
اســتمرت األزمــات المعيشــية واالقتصاديــة الخانقــة فــي مخيــم الســبينة ،جنــوب
العاصمــة دمشــق ،نتيجــة عــدم توفــر الخدمــات األساســية والبنــى التحتيــة،
باإلضافــة إلــى شــح المســاعدات اإلغاثيــة المقدمــة لهــم مــن قبــل الجمعيــات
والمؤسســات اإلغاثيــة ووكالــة األونــروا.
ـح الميــاه وانقطاعهــا لفتــرات زمنيــة طويلــة عــن منــازل
وقــد تصــدرت أزمــة شـ ّ
المخيــم واجهــة االهتمامــات لســكانه خــال العــام  ،2018حيــث يضطــر
وحــارات
ّ
األهالــي لشــراء الميــاه مــن الصهاريــج (الخزانــات المتنقلــة) بأســعار مرتفعــة ،مــا
فاقــم مــن معاناتهــم المعيشــية واالقتصاديــة.
كمــا تــم تســجيل أزمــة مواصــات خانقــة نتيجــة عــدم تأميــن وســائط نقــل
عامــة مــن وإلــى المخيــم ،ويضطــر المدنيــون يوميــاً النتظــار حافــات النقــل
لســاعات طويلــة لنقلهــم إلــى أماكــن عملهــم.
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الجانب التعليمي
نفــذت الهيئــة الخيريــة إلغاثــة الشــعب الفلســطيني بالتعــاون مــع وكالــة األونــروا
يــوم  28شــباط/فبراير  2018نشــاطاً للدعــم النفســي لطــاب مخيــم الســبينة،
تضمــن النشــاط عروضــاً مســرحية وأنشــطة لألطفــال ،يأتــي ذلــك فــي إطــار
الجهــود التــي تبذلهــا الهيئــة للتخفيــف مــن معانــاة الالجئيــن الفلســطينيين
الســوريين بســبب الحــرب الســورية.

زيارة رسمية
زار نائــب المديــر العــام لوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين (األونروا)
ومخيمهــا ،حيــث اطلــع علــى الواقــع المعيشــي لالجئيــن
منطقــة الســبينة
ّ
الفلســطينيين والصعوبــات التــي يواجهونهــا ،كمــا تفقــد خــال زيارتــه المنشــآت
التعليميــة والمركــز الصحــي ومركــز التنميــة التابعــة للوكالــة ،وآبــار الميــاه والخزان
للمخيــم.
الرئيــس المغــذي
ّ

وقفات تضامنية:
شــارك العشــرات مــن أبنــاء مخيــم الســبينة لالجئيــن الفلســطينيين بريــف
دمشــق يــوم  18أيار/مايــو  2018مســيرة للتضامــن مــع أهالــي قطــاع غــزة
فــي ظــل مــا يتعرضــون لــه مــن اعتــداءات مــن قبــل جيــش االحتــال اإلســرائيلي
خــال مســيرات العــودة التــي شــهدها القطــاع.
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مخيم الحسينية:

اشــتكى ســكان مخيــم الحســينية بريــف دمشــق خــال عــام  2018مــن فوضــى
الســاح الموجــود بيــد مجموعــات وعناصــر مواليــة للنظــام الســوري ،حيــث أكــد
أحــد أبنــاء المخيــم أن العناصــر المســلحة تطلــق النــار فــي المناســبات بشــكل
خطيــر ،مثــل حفــات الزفــاف أو االحتفــاالت العامــة.
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الوضع المعيشي
عانــى أهالــي مخيــم الحســينية مــن أوضــاع إنســانية ومعيشــية قاســية ،نتيجــة
نقــص الخدمــات وتــردي البنــى التحتيــة ،ال ســيما شــبكة الطــرق وخدمــات اإلنــارة
والنظافــة والميــاه ،إضافـ ًة إلــى تراكــم النفايــات فــي حــارات وأزقــة مخيمهــم مــا
أدى إلــى انتشــار الروائــح الكريهــة وتكاثــر الحشــرات ،وانتشــار أعــداد كبيــرة مــن
القــوارض ،وهــو مــا أثــر علــى الصحــة العامــة وانتشــار األمــراض فــي المخيــم.
ووفقـاً للســكان؛ فــإن المخيــم يعانــي مــن مشــكلة عــدم توفــر الميــاه منــذ عــدة
أشــهر ،ممــا يجبرهــم علــى شــراء الميــاه مــن الصهاريــج بأســعار مرتفعــة فــي
ظــل وضــع اقتصــادي ومعيشــي متــر ٍد ،كمــا اشــتكى المدنيــون مــن انقطــاع التيــار
الكهربائــي لفتــرات زمنيــة طويلــة تصــل إلــى أكثــر مــن  10ســاعات فــي اليــوم،
والــذي ترافــق مــع تــردي خدمــات الشــبكة وصيانتهــا.
كمــا واجــه أبنــاء مخيــم الحســينية معانــاة فــي الحصــول علــى مــادة الخبــز مــن
مخبــز المخيــم ،األمــر الــذي يجبــر األهالــي علــى االنتظــار لســاعات طويلــة فــي
ظــروف طقــس مختلفــة ،أو الخــروج لمســافات بعيــدة مثــل العاصمــة للحصــول
علــى احتياجهــم اليومــي مــن الخبــز.
كذلــك عانــى أبنــاء مخيــم الحســينية خــال عــام  2018مــن ممارســات االحتــكار
التجــاري ،بســبب تحكــم التجــار بأســعار المــواد ،فــي ظــل غيــاب الرقابــة لــوزارة
التمويــن والجهــات المعنيــة.
واســتمرت شــكوى األهالــي فيمــا يتعلــق بعــدم انتظــام خطــوط ســير حافــات
النقــل العــام بســبب قيــام الســائقين بالتحكــم بخــط الســير وأجــور النقــل بمــا
يتناســب مــع مــا يــدر األربــاح عليهــم فــي ظــل غيــاب هيئــات تنظيــم وســائل
النقــل العــام وآلياتهــا ،ممــا يضطــر األهالــي التخــاذ أكثــر مــن وســيلة مواصــات
للوصــول إلــى مــكان عملهــم ،وهــو مــا يشــكل عبئ ـاً مادي ـاً عليهــم.
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الجانب التعليمي
عانــى ســكان مخيــم الحســينية مــن تــردي أوضــاع أطفالهــم التعليميــة وســوء
تحصيلهــم العلمــي ،نتيجــة اإلهمــال العــام الــذي تواجهــه المــدارس.
بدورهــم طالــب المعلمــون الفلســطينيون مــن أبنــاء مخيــم الحســينية،
والذيــن تــم اســتبعادهم مــن التدريــس فــي مــدارس األونــروا للعــام الدراســي
 ،2019/2018بإعــادة اعتمادهــم للتعليــم فــي مــدراس األونــروا بمخيمهــم بــدالً
مــن اعتمــاد المدرســين القادميــن مــن خــارج مخيــم الحســينية.
وقــال أحــد المعلميــن فــي رســالة نشــرت علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي
«لقــد قامــت إدارة األونــروا بمســابقة عــام  ،٢٠١٦وكانــت نتيجتهــا قبــول عــدد
مــن المعلميــن مــن منطقــة الحســينية ،ويتســاءل عــن ســبب اســتبعادهم وعــدم
دعوتهــم للتدريــس فــي الحســينية ،وعوض ـاً عــن ذلــك يتــم تعييــن عــدد مــن
المعلميــن مــن خــارج الحســينية!» بحســب صاحــب المنشــور.
فــي غضــون ذلــك طالــب ذوو طــاب مدرســة األقصــى التابعــة لوكالــة األونــروا
فــي مخيــم الحســينية الجهــات المعنيــة ووكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن
الفلســطينيين ،والقائميــن علــى العمليــة التعليميــة تأميــن مواصــات لبناتهــم
بســبب ُبعــد المدرســة عــن أماكــن الســكن ،ووجودهــا بمنطقــة بنــاء غيــر
مأهولــة ،األمــر الــذي يشــكل مخاطــر أمنيــة علــى الطالبــات فــي ظــل الوضــع
العــام للمنطقــة.
فــي حيــن اشــتكى عــدد مــن أهالــي مخيــم الحســينية يــوم  26أيلول/ســبتمبر
المدرســين فــي إحــدى المــدارس التابعــة لوكالــة غــوث
 2018مــن اســتخدام
ّ
وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين األونــروا العصــاة والعنــف ضــد الطــاب.
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مخيم جرمانا:
عــاش أهالــي مخيــم جرمانــا حالــة مــن االســتقرار النســبي ،خــال عــام ،2018
وقــد تــم تســجيل ســقوط عــدد مــن قذائــف الهــاون ،وهــو مــا يعتبــر قليـاً نســبياً
مقارنــة بغيرهــا مــن المناطــق.
ففــي يــوم  20شــباط/فبراير  2018أســفرت القذائــف التــي ســقطت علــى
المخيــم عــن قضــاء الشــاب الفلســطيني «زاهــر بــرو» والطفــان الفلســطينيان
«قصــي هيثــم حمــادي محمــد» (14عامـاً) ،و»بهــاء الديــن مهنــد حمــادي محمــد»
(15عام ـاً) بعــد أن قصفــت مجموعــات المعارضــة فــي منطقــة الغوطــة المخيــم
بأكثــر مــن ثمــان قذائــف هــاون.
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الجانب المعيشي
مخيــم جرمانــا مــن عــدم توفــر الخدمــات األساســية وخدمــات
عانــى أهالــي ّ
البنــى التحتيــة ،ومــن ارتفــاع إيجــار المنــازل نتيجــة ازديــاد الطلــب عليهــا ،نظــرًا
إلــى اســتيعاب المخيــم لعشــرات اآلالف مــن النازحيــن مــن المناطــق المجــاورة ،كما
ســجل المخيــم ارتفاعـاً ملحوظـاً فــي نســب البطالــة والظــروف المعيشــية الصعبــة
نتيجــة عــدم كفايــة المســاعدات المقدمــة مــن الهيئــات الخيريــة واألونــروا ،والتــي
يشــكو األهالــي بأنهــا ال تغطّــي إال اليســير مــن تكاليــف حياتهــم.
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مخيم خان دنون:

عــاش ســكان مخيــم خــان دنــون خــال عــام  2018أوضاع ـاً معيشــية مزريــة
نتيجــة نقــص الخدمــات األساســية فيــه ،حيــث عانــى قاطنــوه مــن غــاء األســعار،
ونقــص الخدمــات األساســية مــن صحــة وطبابــة ومواصــات ،واســتمرار انقطــاع
التيــار الكهربائــي والميــاه واالتصــاالت لســاعات وفتــرات زمنيــة طويلــة.
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كمــا عانــى أهالــي مخيــم خــان دنــون مــن تراكــم النفايــات فــي الحــارات واألزقــة
التــي نتــج عنهــا انتشــار الروائــح الكريهــة ،وتكاثــر الحشــرات التــي تتســرب إلــى
المــدارس والبيــوت مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة ،حيــث حــذر ناشــطون فــي المخيــم
مــن مخاطــر انتشــار األمــراض بســبب اإلهمــال الــذي ينعكــس علــى الصحــة
العامــة والبيئــة.
فيمــا اتهــم األهالــي البلديــة التــي يتبــع لهــا مخيــم خــان دنــون بالتقصيــر فــي
تقديــم الخدمــات األساســية لألهالــي وخدمــات البنــى التحتيــة ،خاصة فيمــا يتعلق
بالصــرف الصحــي وانقطــاع الكهربــاء والمــاء لفتــرات طويلــة.
ويضطــر أهالــي المخيــم إلــى شــراء المــاء عبــر الصهاريــج نتيجــة عــدم توفــر
بشــكل ٍ
كاف ،األمــر الــذي يضاعــف مــن معاناتهــم االقتصاديــة.
ميــاه الشــرب
ٍ
ســجلت شــكاوى مــن رداءة صناعــة الخبــز الــذي يبــاع ألبنــاء المخيــم ،حيــث
كمــا ُ
اعتبــر بعــض األهالــي أنــه غيــر صالــح لــأكل ،ويأتــي هــذا الواقــع فــي ظــل غيــاب
الرقابــة الحكوميــة علــى األفران.
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مخيم السيدة زينب:

عانــى ســكان مخيــم الســيدة زينــب بريــف دمشــق الــذي يســيطر عليــه الجيــش
الســوري واللجــان الشــعبية المواليــة لــه ،مــن أزمــات اقتصادية زادت مــن التكاليف
المرهقــة علــى العائلــة الفلســطينية ،مــع ضعــف اإلمكانيــات والمــوارد الماليــة
وانتشــار البطالــة.
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مخيم الرمدان:
يشــتكي ســكان مخيــم الرمــدان ،مــن أزمــة اقتصاديــة حقيقيــة جــراء انعــكاس
تجليــات الصــراع الدائــر فــي ســورية عليهــم مــا ســبب بانتشــار البطالــة بيــن ســكانه،
ونقــص شــديد فــي المــواد الغذائيــة واألدويــة والمحروقــات وغــاء فــي األســعار.
مــن جانبــه قــام وفــد عالــي المســتوى مــن وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن
الفلســطينيين األونــروا ،والهيئــة العامــة لالجئيــن يــوم  4أيلول/ســبتمبر  ،2018بزيارة
تفقديــة لالجئيــن الفلســطينيين فــي مخيــم الرمــدان بريــف دمشــق.
وقــد اطلــع الوفــد الــذي ضــم «مايــكل أمانيا» معــاون المفوض العــام ،مديــر البرامج،
وفريــق مــن مــدراء البرامــج «الصحــة والتربيــة واإلغاثــة والهندســة» فــي وكالــة الغــوث
األونــروا ،و»علــي مصطفــى» المديــر العــام للهيئــة العامــة لالجئيــن الفلســطينيين
العــرب علــى مرافــق الهيئــة والوكالــة فــي المخيــم ،كمــا تفقــد الوفــد خــزان الميــاه
المركــزي ومكتــب الهيئــة والمســتوصف ،وقــام بجولــة فــي مدرســة المخيــم «مدرســة
معلــول» ،واســتمع الوفــد لألهالــي ولمطالبهــم وحاجاتهــم ووعــد بتلبيــة مجملهــا.
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مخيم درعا:
مخيــم درعــا لالجئيــن الفلســطينيين خــال عــام  2018العديــد مــن
شــهد ّ
المخيــم والمناطــق
األحــداث الميدانيــة كان أبرزهــا ســيطرة النظــام علــى
ّ
المحيطــة بــه ،بعــد العمليــة العســكرية التــي ش ـ ّنها فــي منتصــف شــهر حزيــران/
مخيــم درعــا وبلــدة المزيريــب والعديــد
يونيــو  2018علــى بلــدات درعــا ،بمــا فيهــا ّ
مــن األحيــاء التــي يقطنهــا اآلالف مــن الالجئيــن الفلســطينيين ،حيــث تمكنــت
القــوات التابعــة للنظــام الســوري مــن الســيطرة التامــة علــى المناطــق المشــار
إليهــا ،ســواء بالوســائل العســكرية أو مــن خــال التســويات التــي عقدتهــا مــع
مجموعــات المعارضــة المســلحة فــي المنطقــة ،وجديــر بالذكــر أن الســيطرة تتــم
بإشــراف روســي مباشــر علــى المناطــق الجنوبيــة ،بمــا فيهــا مخيــم درعــا ومنطقــة
المزيريــب ،وفقـاً لمعظــم اتفاقيــات التســوية التــي تمــت بيــن األطــراف المتصارعــة.
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الوضع المعيشي:
عانــى ســكان مخيــم درعــا خــال عــام  2018مــن أوضــاع غاية بالســوء ،بســبب
الحصــار التــام الــذي فرضــه النظــام الســوري علــى المخيــم والبلــدات المحيطــة
بــه ،ومنــع إدخــال المــواد الغذائيــة واألدويــة والمســتلزمات الطبيــة إليــه ،إضافــة
إلــى منــع ســكانه مــن الدخــول والخــروج منــه وإليــه.
كمــا أدت العمليــة العســكرية التــي شـ ّنها النظــام الســوري علــى بعــض بلــدات
جنــوب ســورية إلــى اســتعادة الســيطرة عليهــا ،متســبب ًة بموجــة نــزوح كبيــرة
لألهالــي هربـاً مــن القصــف العنيــف والمســتمر الــذي اســتهدف المخيــم واألحيــاء
المجــاورة لــه ،ومبيتهــم فــي العــراء دون توفــر أدنــى االحتياجــات اإلنســانية
األساســية واإلغاثيــة.

الجانب الطبي:
أطلــق األهالــي العديــد مــن نداءات االســتغاثة التي ناشــدوا فيها األمــم المتحدة
ومنظمــات حقــوق اإلنســان والصليــب األحمــر الدولــي للعمــل علــى تأميــن العــاج
للمرضــى مــن أبنــاء المخيــم ،وإدخــال األدويــة والمســتلزمات الطبيــة بســبب
نفادهــا نتيجــة اســتهداف النظــام لعــدد مــن المشــافي الميدانيــة خــال العمليــة
العســكرية ،كمــا دعــوا الفصائــل الفلســطينية ومنظمــة التحريــر ووكالــة األونــروا
لتقديــم مســاعدات إنســانية وإغاثيــة عاجلــة ألهالي المخيــم والمناطــق المتاخمة
لــه ،والذيــن يعانــون مــن نفــاد كافــة المــواد الغذائيــة والطبيــة والمحروقــات جــراء
الحصــار التــام الــذي كان يفرضــه الجيــش النظامــي علــى تلــك المناطــق قبــل
فــرض الســيطرة عليهــا.
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فلسطينيو سورية ..نكبات ال تنتهي

مناشدات
ناشــد أهالــي مخيــم درعــا لالجئيــن الفلســطينيين الســلطة ومنظمــة التحريــر
الفلســطينية ووكالــة األونــروا للعمــل مــن أجــل تقديــم المســاعدة العاجلــة
والفوريــة لهــم ،والتخفيــف مــن معاناتهــم ووضــع حــد لمأســاتهم مــن خــال
الضغــط علــى الحكومــة الســورية ،للعمــل علــى فتــح كافــة الطــرق المحيطــة
بالمخيــم مــن أجــل عــودة كافــة األهالــي بأقــل التكاليــف واختصــارًا للمســافة
التــي يضطــر األهالــي لقطعهــا ،وتســهيل عبورهــم وحركتهــم ومتطلباتهــم ،كمــا
طالــب األهالــي بإعــادة إصــاح الطــرق وفتحهــا وإزالــة الــركام والنفايــات مــن
الشــوارع ،وإدخــال ورشــات لترميــم البيــوت التــي يســكنها األهالــي ومســاعدتهم
فــي تأميــن مــأوى لمــن تهدمــت بيوتهــم.
كمــا طالــب األهالــي إعــادة تأهيــل البنــى التحتيــة وإصــاح شــبكات الميــاه
والصــرف الصحــي والكهربــاء والهاتــف ،وإعــادة العمــل فــي مســتوصف وكالــة
الغــوث مــع كافــة خدماتــه ،وتحســين الواقــع التعليمــي وإصــاح المــدارس،
وتقديــم مســاعدات إغاثيــة وماليــة لهــم للتخفيــف مــن معاناتهــم االقتصاديــة
والمعيشــية.
وشــدد أهالــي المخيــم علــى ضــرورة معرفــة مصيــر كافــة المعتقليــن
الفلســطينيين فــي ســجون النظــام الســوري ،والعمــل علــى معرفــة مصيرهــم
وإطــاق ســراح األحيــاء منهــم.
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زيارات رسمية
قــام وفــد مــن وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين (األونــروا) ،ومديــر
الهيئــة العامــة لالجئيــن الفلســطينيين العــرب ،بزيــارة ميدانيــة لمخيــم درعــا
جنــوب ســورية يــوم  15أيلول/ســبتمبر  2018لالطــاع علــى األوضــاع التعليميــة
والخدميــة فــي المخيــم.

أبرز األحداث:
•يــوم  4كانــون الثانــي /ينايــر  2018اســتهدفت قــوات النظــام المتمركــزة فــي
مدينــة درعــا أحيــاء مخيــم درعــا بعــدة قذائــف هــاون ،مــا أحــدث خرابـاً فــي
منــازل األهالــي.
•يــوم  7كانــون الثانــي /ينايــر  2018تعــرض مخيــم درعــا ،للقصــف بعــدد
مــن قذائــف الهــاون ،اقتصــرت أضرارهــا علــى الماديــات.
•يــوم  13كانــون الثانــي /ينايــر  2018شــهد مخيــم درعــا اشــتباكات بيــن
قــوات النظــام الســوري ومجموعــات المعارضــة المســلحة ،ترافــق مــع اســتنفار
لمجموعــات المعارضــة علــى تخــوم المخيــم.
مخيــم
•يــوم  13كانــون الثانــي /ينايــر  2018اســتهدفت قــوات النظــام أحيــاء ّ
درعــا بـــ  6قذائــف هــاون ،مــا خلّــف دمــارًا وخرابـاً فــي منــازل المدنييــن.
•يــوم  21كانــون الثانــي /ينايــر  2018اســتهدفت قــوات النظــام والمجموعــات
المواليــة لهــا ليـاً مخيــم درعــا بأســطوانة غــاز متفجــرة ،كمــا قصفــت قــوات
النظــام حــي طريــق الســد بمدينــة درعــا بعــدة قذائــف هــاون ،ممــا أحــدث
خرابـاً فــي المنــازل ومــا تبقــى مــن البنــى التحتيــة فــي المنطقــة.
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•يــوم  31كانــون الثانــي /ينايــر  2018تعــرض مخيــم درعــا ،للقصــف بعــدد
مــن قذائــف الهــاون التــي كان مصدرهــا قــوات النظــام المتمركــزة فــي
المدينــة ،فيمــا اقتصــرت األضــرار علــى الماديــات فقــط.
•يــوم  12شــباط /فبرايــر  2018اســتهدفت قــوات النظــام الســوري مخيــم
درعــا بأســطوانة غــاز متفجــرة اقتصــرت أضرارهــا علــى الماديــات.
•يــوم  14شــباط /فبرايــر  2018شــهد مخيــم درعــا اشــتباكات عنيفــة بيــن
المعارضــة الســورية المســلحة وقــوات النظــام التــي قصفــت أيضــاً أحيــاء
درعــا ،مســتهدفة حــي «درعــا البلــد» ،ومخيــم درعــا ،وطريــق الســد المجــاور
والمناطــق والبلــدات المتاخمــة للمخيــم ،بهــدف اجتياحهــا ،وفــرض ســيطرتها
عليهــا.
•يــوم  15شــباط /فبرايــر  2018أصيــب عــدد مــن المدنييــن فــي مخيــم درعــا
إثــر اســتهداف قــوات النظــام الســوري ألحيــاء المخيــم بقذائــف الهــاون ،فيمــا
أصيــب اثنــان مــن أبنــاء المخيــم برصاص قناصة قــوات النظــام والمجموعات
المواليــة لهــا ،أثنــاء وضــع ســواتر لحمايــة أحيــاء المخيــم مــن قناصــة النظــام.
مخيــم درعــا ،للقصــف بعــدد مــن
•يــوم  21شــباط /فبرايــر  2018تعــرض ّ
قذائــف الهــاون ،اقتصــرت أضرارهــا علــى الماديــات.
•يــوم  27شــباط /فبرايــر  2018تعــرض مخيــم درعــا ،للقصــف بعــدد مــن
قذائــف الهــاون ،فيمــا اقتصــرت أضرارهــا علــى الماديــات.
•يــوم  28شــباط /فبرايــر  2018جــددت قــوات النظــام الســوري اســتهدافها
لمخيــم درعــا ،حيــث أدى القصــف لوقــوع عــدد مــن اإلصابــات فــي صفــوف
المدنييــن ،باإلضافــة إلــى أضــرار ماديــة فــي المــكان.
•يــوم  2آذار /مــارس  2018تعــرض كل مــن مخيــم درعــا وحــي طريــق الســد
المجــاور لــه للقصــف بالصواريــخ وقذائــف الهــاون ،فيمــا تــم اســتهداف حــي
طريــق الســد بصــاروخ مــن نــوع «الفيــل» مــا أســفر عــن انتشــار حالــة مــن
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الهلــع فــي صفــوف المدنييــن.
•يــوم  4آذار /مــارس  2018جــددت قــوات النظــام الســوري قصفهــا علــى
مخيــم درعــا وحــي طريــق الســد المجــاور لــه بقذائــف الهــاون ،ممــا أدى إلــى
خــراب كبيــر فــي منــازل المدنييــن.
•يــوم  14آذار /مــارس  2018تعــرض مخيــم درعــا ،للقصــف بعــدد من قذائف
الهــاون اســتهدفت مناطــق متفرقــة منــه ،مــا أســفر عــن وقــوع أضــرار ماديــة
فــي منــازل المدنيين.
•يــوم  21آذار /مــارس  2018اســتهدفت قــوات النظــام الســوري مخيــم درعــا،
بعــدد مــن قذائــف الهــاون ،ممــا خلــف دمــارًا وخرابـاً فــي منــازل المدنييــن.
•يــوم  31آذار /مــارس  2018اســتهدفت قــوات النظــام والمجموعــات المواليــة
وحــي طريــق الســد بصاروخــي أرض-أرض مــن نــوع
لهــا ،مخيــم درعــا
ّ
«الفيــل» ،فيمــا أطلقــت الدبابــات قذائفهــا علــى حــارات المخيــم.
•يــوم  1نيســان /أبريــل  2018قصفــت قــوات النظــام الســوري طريــق الســد
بمدينــة درعــا جنــوب ســورية بعــدد مــن قذائــف الهــاون ،اقتصــرت أضرارهــا
علــى الماديــات ،تزامــن ذلــك مــع انــدالع اشــتباكات وصفــت بالعنيفــة بيــن
مقاتلــي المعارضــة وقــوات النظــام الــذي يحــاول التقــدم وفــرض ســيطرته
علــى تلــك المنطقــة.
•يــوم  2نيســان /أبريــل  2018اســتهدفت قــوات النظــام الســوري المتمركــزة
علــى حاجــز المحكمــة الجديــدة ،مخيــم درعــا بعــدد مــن قذائــف الهــاون
والرشاشــات الثقيلــة ،ممــا أدى إلــى خــراب ودمــار فــي منــازل المدنييــن.
•يــوم  5نيســان /أبريــل  2018تعــرض مخيــم درعــا لقصــف بعدد مــن قذائف
الهــاون اســتهدفت مناطــق متفرقــة منه ،اقتصــرت أضرارها علــى الماديات.
ـي طريــق
•يــوم  6نيســان /أبريــل  2018قصفــت قــوات النظــام الســوري حـ ّ
الســد فــي درعــا جنــوب ســورية ،ممــا أحــدث دمــارًا وخرابــاً فــي منــازل
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المدنييــن ،حيــث اســتهدفت المنطقــة بثالثــة صواريــخ أرض-أرض مــن نــوع
«فيــل».
•يــوم 15نيســان /أبريــل  2108أصيب  10الجئين فلســطينيين إثر اســتهداف
قــوات النظــام الســوري أحيــاء مخيــم درعا بقذائــف الهاون.
•يــوم  24نيســان /أبريــل  2018تعــرض مخيــم درعــا لقصــف بعــدد مــن
قذائــف الهــاون وطلقــات المضــادات األرضيــة مــن قبــل النظــام اســتهدفت
مناطــق متفرقــة مــن المخيــم ،اقتصــرت أضرارهــا علــى الماديــات ،تزامــن
ذلــك مــع انــدالع اشــتباكات وصفــت بالعنيفــة بيــن قــوات النظــام مــن جهــة،
وفصائــل المعارضــة الســورية المســلحة مــن جهــة أخــرى ،اســتخدمت فيهــا
األســلحة المتوســطة والثقيلــة.
•يــوم  3أيار/مايــو  2018تعــرض مخيــم درعــا لقصــف بعــدد مــن قذائــف
الهــاون وطلقــات المضــادات األرضيــة مــن قبــل النظــام ،اســتهدفت مناطــق
متفرقــة مــن المخيــم ،اقتصــرت أضرارهــا علــى الماديــات ،تزامــن ذلــك مــع
انــدالع اشــتباكات وصفــت بالعنيفــة بيــن قــوات النظــام مــن جهــة ،وفصائــل
المعارضــة الســورية المســلحة مــن جهــة أخــرى اســتخدمت فيهــا األســلحة
المتوســطة والثقيلــة.
•يــوم  10أيــار /مايــو  2018قصفــت قــوات النظــام الســوري طريــق الســد
بمدينــة درعــا جنــوب ســورية بصــاروخ أرض-أرض مــن نــوع فيــل وعــدد من
قذائــف الهــاون ،اقتصــرت أضرارهــا علــى الماديــات ،تزامــن ذلــك مــع انــدالع
اشــتباكات وصفــت بالعنيفــة بيــن مقاتلــي المعارضــة وقــوات النظــام الــذي
حــاول التقــدم وفــرض ســيطرته علــى تلــك المنطقــة.
•يــوم  12أيار/مايــو  2018اســتهدفت قــوات النظــام الســوري والمجموعــات
المواليــة لهــا مخيــم درعــا بقذائــف الهــاون ،ممــا أدى إلــى إصابــة أم وابنتهــا
مــن أبنــاء المخيــم وخــراب فــي منــازل المدنييــن.
•يــوم  27أيار/مايــو  2018اســتهدفت قــوات النظــام الســوري والمجموعــات
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المواليــة لهــا مخيــم درعــا بعــدد مــن قذائــف الهــاون ،ملحقــ ًة مزيــدًا مــن
الدمــار والخــراب فــي منــازل المدنييــن والبنــى التحتيــة للمخيــم.
•يــوم  20حزيران/يونيــو  2018اســتهدفت الدبابــات التابعــة للنظــام الســوري
مخيــم درعــا بعــدد مــن القذائــف ،ترافــق ذلــك مــع قصــف بقذائــف الهــاون
التــي اســتهدفت مناطــق متفرقــة مــن المخيــم.
•يــوم  23حزيران/يونيــو  2018جــددت دبابــات النظــام الســوري اســتهدافها
لمخيــم درعــا واألحيــاء المجــاورة لــه ،ممــا تســبب بوقــوع أضــرار ماديــة فــي
منــازل المخيــم.
•يــوم  25حزيران/يونيــو  2018قصفــت قــوات النظــام الســوري مخيــم درعــا
طريــق الســد جنــوب ســورية بصــاروخ أرض-أرض مــن نــوع «فيــل» وعــدد
مــن قذائــف الهــاون ،ملحق ـ ًة بذلــك مزيــدًا مــن الدمــار والخــراب فــي منــازل
المدنييــن والبنــى التحتيــة للمخيــم ،تزامــن ذلــك مــع انــدالع اشــتباكات
عنيفــة بيــن مقاتلــي المعارضــة وقــوات النظــام الــذي يحــاول التقــدم وفرض
ســيطرته علــى تلــك المنطقــة.
•يــوم  26حزيران/يونيــو  2018قصفــت قــوات النظــام الســوري مخيــم درعــا
واألحيــاء المجــاورة لــه بعــدد مــن البراميــل المتفجــرة ،اقتصــرت أضرارهــا
علــى الماديــات ،تزامــن ذلــك مــع انــدالع اشــتباكات عنيفــة بيــن قــوات النظام
وعناصــر المعارضــة علــى تخــوم المخيــم.
مخيــم درعــا
•يــوم  4تمــوز /يونيــو  2018اســتهدفت قــوات النظــام أحيــاء ّ
بالرشاشــات الثقيلــة وقذائــف الهــاون ،حيــث اقتصــرت أضرارهــا علــى
الماديــات ،جــاء ذلــك تزامن ـاً مــع انــدالع اشــتباكات وصفــت بالعنيفــة علــى
أطــراف المخيــم بيــن مجموعــات المعارضــة الســورية المســلحة مــن جهــة،
وقــوات النظــام الســوري مــن جهــة أخــرى.
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اختطاف -إفراج:
ارتفعــت حــوادث الخطــف فــي مخيــم درعــا والمناطــق المحيطــة بســبب حالــة
الفلتــان األمنــي وفوضــى الســاح فــي جنــوب ســورية ،ففــي يــوم  8نيســان/
أبريــل ُ 2018فقــد الالجــئ الفلســطيني الســوري «محمــد أحمــد خليفــة» (26
عامـاً) مــن أبنــاء مخيــم درعــا ،أثنــاء تواجــده علــى الطريــق المــؤدي إلــى منطقــة
الشــياح فــي درعــا ،وقــد أطلــق ذوو المفقود نــداء اســتغاثة لكافة الجهــات المعنية
للبحــث عــن ولدهــم ومعرفــة مصيــره.
أمــا فــي يــوم  24حزيــران /يونيــو  2018اختطفــت مجموعــة مســلحة مجهولــة
الالجــئ الفلســطيني «أيهــم عقــاب» ،أحــد أبنــاء بلــدة صيــدا بريف درعا الشــرقي،
واقتيــد إلــى قريــة كريــم بمنطقــة اللجــاة.
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مخيم حندرات:
تعــد عــودة النازحيــن إلــى منازلهــم فــي مخيــم حنــدرات بمدينــة حلــب أبــرز حدث
شــهده المخيــم خــال عــام  ،2018حيــث تــم تســجيل عــودة حوالــي 150عائلــة
إلــى منازلهــا رغــم دمــار أكثــر مــن  % 90مــن المخيــم دمــارًا كليـاً وجزئيـاً.
وتشــير مصــادر مجموعــة العمــل أن آثــار القنابــل العنقوديــة المحرمــة دوليــاً
تمــأ مخيــم حنــدرات بســبب قصــف الطائــرات الروســية والســورية للمخيــم
بأســلحة مثــل القنابــل الفوســفورية والعنقوديــة خــال أحــداث الحــرب ،قبــل أن
يتــم إخــراج المجموعــات المســلحة التابعــة للمعارضــة منــه.
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وفــي يــوم  30حزيران/يونيــو  2018قــام فريــق مــن وحــدة الهندســة التابــع
لمجموعــة «لــواء القــدس» المواليــة للنظــام الســوري ،بجمــع العشــرات مــن
القنابــل التــي لــم تنفجــر ،حيــث تــم تفجيــر قســم كبيــر منهــا بعيــدًا عــن المناطــق
الســكنية.

الجانب المعيشي
عــاش األهالــي فــي المخيــم أوضاعـاً صعبــة وســط ضعــف كبيــر فــي الخدمــات
داخــل المخيــم ،وعــدم توفـ ٍر للمــاء أو الكهربــاء ،ممــا انعكــس ســلباً علــى معــدل
عــودة النازحيــن إليــه.

الجانب التعليمي
طالــب أهالــي مخيــم حنــدرات يــوم  20أيلول/ســبتمبر  ،2018وكالــة األونــروا
بضــرورة تأميــن حافــات نقــل لطــاب المخيــم إلــى المدرســة ،وســط ظــروف
تعليميــة ســيئة.
وفــي يــوم  28تشــرين األول/أكتوبــر  2018أعلــن مشــروع «أمنيــة» التشــاركي
بيــن جمعيــة الهــال األحمــر الفلســطيني وصنــدوق األمــم المتحــدة للطفولــة
واألمومــة اليونيســيف ،عــن افتتــاح مركــز حنــدرات لتنميــة مهــارات الشــباب
واليافعيــن فــي مخيــم حنــدرات لالجئيــن الفلســطينيين فــي حلــب ،حيــث ســيقدم
المركــز عــددًا مــن الخدمــات المجانيــة للشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 10
و 24ســنة مثــل مهــارات الحيــاة ،حياكــة وصــوف ،كمبيوتــر ،إســعافات أوليــة ،لغــة
إنكليزيــة ،تصويــر ضوئــي (فوتوغرافــي) ،تصميــم فوتوشــوب ،محاســبة ،زراعــة
منزليــة ،ســكرتاريا تنفيذيــة ،مونتــاج فيديــو.
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مخيم النيرب:
•شــهد مخيــم النيــرب لالجئيــن الفلســطينيين فــي حلــب حالــة مــن االســتقرار
واألمــان النســبي خــال عــام  ،2018إلــى ذلــك عانــى ســكان مخيــم النيــرب
مــن التشــديد األمنــي الــذي فرضــه الجيــش النظامــي ولــواء القــدس الموالــي
لــه علــى المخيــم.
•فــي يــوم  30حزيران/يونيــو  2018اعتقــل النظــام الســوري الالجــئ
الفلســطيني «ســامر رافــع» قائــد عمليــات «لــواء القــدس» الموالــي للنظــام
علــى خلفيــة اشــتباك مســلح مــع عناصــر أحــد حواجــز النظــام فــي مدينــة
الالذقيــة.
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•إلــى ذلــك أفــرج األمــن الســوري عــن عــدد مــن أبنــاء مخيــم النيــرب خــال
عــام  ،2018منهــم الالجئــة الفلســطينية المربيــة «أســماء عــزام» التــي أفرج
عنهــا يــوم  19آذار/مــارس  2018بعــد شــهر مــن اعتقالهــا أثنــاء عودتهــا
مــن لبنــان ،وكانــت عــزام ،مــن أبنــاء مخيــم النيــرب ،قــد غــادرت إلــى لبنــان
ـم شــمل» فــي الســفارة األلمانيــة فــي بيــروت.
إلجــراء مقابلــة «لـ ّ
•وفــي يــوم  9نيســان /أبريــل  2018أفرجــت قــوات األمــن الســوري عــن
الالجــئ الفلســطيني «ســمير حورانــي» بعــد اعتقــال دام لحوالــي  3أشــهر،
بتهمــة تهريــب أشــخاص مــن مخيــم النيــرب مطلوبيــن لألمــن الســوري ،علمـاً
أن الحورانــي كان يشــغل منصــب مختــار مخيــم النيــرب منــذ خمــس ســنوات
قبــل أن توجــه لــه هــذه التهمــة ويعتقــل.
•وفــي  13حزيران/يونيــو  2018أفرجــت قــوات األمــن الســوري عــن الالجــئ
الفلســطيني «طــارق مصيبــص» بعــد اعتقــال دام لحوالــي العــام ،وكان
مصيبــص قــد نــزح مــن مخيــم النيــرب إلــى مخيــم العائديــن فــي مدينــة
حمــاه منــذ بدايــة األحــداث التــي اندلعــت فــي مدينــة حلــب.

الجانب الطبي:

توفيــت الالجئــة الفلســطينية «عــا إبراهيــم بســتوني»  20عامــاً مــن أبنــاء
مخيــم النيــرب ،يــوم  29كانــون الثانــي /ينايــر  2018نتيجــة اإلهمــال الطبــي
فــي مشــفى الكليــة بمدينــة حلــب ،والتدهــور الطبــي العــام الــذي تشــهده البــاد.

وقفات تضامنية

•فــي يــوم  10آذار/مــارس  2018تفاعــل طــاب مخيــم النيــرب لالجئيــن
الفلســطينيين مــع حملــة «الكرامــة ال تقــدر بثمــن» التــي أطلقتهــا وكالــة
الغــوث «األونــروا» للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني بعــد التخفيــض الكبيــر
فــي تمويــل األونــروا.
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•وقــام الطــاب فــي المخيــم بإعــداد الطائــرات الورقيــة بدعــم مــن
المعلمــات والمعلميــن إلطالقهــا ،إليصــال صوتهــم ورســالتهم إلــى العالــم
بضــرورة اســتمرار عمــل ودعــم الوكالــة الدوليــة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن
الفلســطينيين.
•وفــي يــوم 1نيســان /أبريــل  2018أقامــت شــعبة الشــهيد تيســير الحلبــي
والجمعيــة الخيريــة الفلســطينية معرضــاً للتــراث والفلكلــور الفلســطيني
بمقــر الجمعيــة الخيريــة فــي مخيــم النيــرب ،بمناســبة ذكــرى يــوم األرض
الفلســطيني ،بحضــور عــدد مــن المؤسســات والفصائــل الفلســطينية ،ولجنــة
التنميــة والهــال األحمــر الفلســطيني ،ووكالــة هيئــة األمم المتحــدة وفعاليات
وشــخصيات المجتمــع المحلــي فــي المخيــم.
•وفــي يــوم  15أيار/مايــو  2018خــرج العشــرات مــن أبنــاء مخيــم النيــرب
فــي مظاهــرات جابــت شــوارع المخيــم للتضامــن مــع قطــاع غــزة فــي ظــل
مــا يتعــرض لــه المشــاركون فــي مســيرات العــودة التــي شــهدها القطــاع مــن
قبــل االحتــال اإلســرائيلي.

الجانب المعيشي:

عانــى ســكان مخيــم النيــرب لالجئيــن الفلســطينيين فــي حلــب مــن أزمــات
اقتصاديــة ومعيشــية خانقــة جــراء اســتمرار الصــراع الدائــر فــي ســورية ،بســبب
ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة ،كمــا اشــتكي األهالــي مــن أزمــة مواصــات خانقــة
بســبب توقــف معظــم الحافــات ووســائل النقــل عــن العمــل ،بســبب شــح مادتــي
البنزيــن والديــزل وغــاء أســعارهما فــي حــال توفرهمــا.
كمــا تنتشــر فــي حــارات وأزقــة مخيــم النيــرب ظاهــرة الدراجــات الناريــة التــي
يتســبب ســائقوها بوقــوع العديــد مــن الحــوادث المروريــة الخطــرة ،حيــث ناشــد
أهالــي مخيــم النيــرب الجهــات المعنيــة ولــواء القــدس للحــد مــن هــذه الظاهــرة
التــي تشــكل خطــرًا علــى حيــاة الســكان ،بســبب عــدم االلتــزام بمعاييــر األمــان
والســامة ،والســرعة الزائــدة.
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مخيم العائدين-حمص:
حالــة مــن الهــدوء شــهدها مخيــم العائديــن فــي حمــص خــال عــام ،2018
فيمــا وردت تبليغــات لبعــض أهالــي المخيــم فــي منتصــف شــهر حزيــران /يونيــو
 2018كشــفت عــن قضــاء عــدد كبيــر مــن أبنــاء المخيــم تحــت التعذيــب فــي
الســجون الســورية.
فقــد بلّــغ النظــام الســوري ذوي 15الجئـاً فلســطينياً مــن أبنــاء مخيــم العائديــن
فــي مدينــة حمــص وســط ســورية ،بقضــاء أبنائهــم تحــت التعذيــب في ســجونه،
وبحســب مــا ورد لمجموعــة العمــل فــإن التبليــغ تــم عــن طريــق الهيئــة العامــة
لالجئيــن الفلســطينيين العــرب ،والتــي تلقــت المعلومــات مــن أفــرع أمــن النظــام
السوري.
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فيمــا واصــل النظــام الســوري تضييقــه األمنــي علــى ســكان مخيــم العائديــن
فــي حمــص مــن خــال شــنه حمــات دهــم واعتقــال بيــن الحيــن واآلخــر ،تحــت
ذرائــع مختلفــة.
ففــي يــوم  1نيســان /أبريــل  ،2018اعتقــل األمــن الســوري الالجــئ «محمــد
عامــر عــزام محمــد حســن درويــش» أبــو حــازم مواليــد ( ،)1985دون معرفــة
األســباب الحقيقيــة الكامنــة وراء اعتقالــه ،علمــاً أن الدرويــش ناشــط إغاثــي
ومتطــوع فــي مشــفى بيســان فــي مخيــم العائديــن فــي حمــص ،وهــو مــن
أهالــي قريــة الشــجرة فــي فلســطين.
أمــا فــي يــوم  9حزيران/يونيــو  2018فقــد اعتقــل األمــن الســوري فــي مدينــة
حمــص خمســة كــوادر مــن مشــفى بيســان فــي مخيــم العائديــن فــي حمــص،
دون معرفــة أســباب وحيثيــات االعتقــال.
وقــد أفــرج األمــن الســوري خــال عــام  2018عــن الجئيــن فلســطينيين مــن
أبنــاء مخيــم العائديــن همــا« :ماهــر درويــش» الــذي أُفــرج عنــه يــوم  4شــباط/
فبرايــر  ،2018بعــد اعتقالــه لقرابــة الثــاث ســنوات .علمــاً أنــه أحــد عناصــر
المجموعــات المواليــة لألمــن الســوري ،وهــو فــي نهايــة العقــد الثالــث مــن العمــر،
مــن أهالــي مدينــة صفــد فــي فلســطين ،و»شــادي بكــرا» الــذي أفــرج عنــه يــوم
 15أيار/مايــو  ،2018بعــد اعتقالــه لقرابــة ســت ســنوات.

الجانب اإلغاثي
وزعــت الهيئــة الخيريــة إلغاثــة الشــعب الفلســطيني فــي 15و  23شــباط /فبراير
 2018مســاعدات ماليــة علــى  184مــن عائــات األيتــام وذوي االحتياجــات
الخاصــة فــي مخيــم العائديــن فــي حمــص ،وذلــك ضمــن مشــروع «التدفئــة».
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مخيم العائدين-حماة:
حالــة مــن الهــدوء َن ِعــم بهــا أهالــي مخيــم العائديــن في حمــاة لم يعكــر صفوها
إال التبليغــات التــي وردت لســكان أهالــي المخيــم فــي منتصــف شــهر حزيــران/
يونيــو  2018والتــي كشــفت عــن قضــاء عــدد كبيــر مــن أبنــاء المخيــم تحــت
التعذيــب فــي الســجون الســورية.
فقــد بلّــغ النظــام الســوري ذوي  20الجئـاً فلســطينياً مــن أبنــاء مخيــم العائدين
فــي مدينــة حمــاة وســط ســورية ،بقضــاء أبنائهــم تحــت التعذيــب فــي ســجونه،
وبحســب مــا ورد لمجموعــة العمــل فــإن التبليــغ تــم عــن طريــق الهيئــة العامــة
لالجئيــن الفلســطينيين العــرب ،والتــي تلقــت المعلومــات مــن أفــرع أمــن النظــام
الســوري.
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إلــى ذلــك يعانــي ســكان مخيــم العائديــن مــن انتشــار البطالــة فــي صفوفهــم
بســبب الوضــع االقتصــادي المتــردي فــي البــاد نتيجــة الحــرب ،حيــث تعتمد نســبة
كبيــرة مــن أبنــاء المخيــم علــى المســاعدات اإلغاثيــة المقدمــة مــن المؤسســات
الخيريــة والدوليــة.

اعتصام
نظــم العشــرات مــن أهالــي مخيــم العائديــن فــي مدينــة حمــاة اعتصام ـاً يــوم
 17أيلــول /ســبتمبر  2018أمــام مســتوصف األونــروا فــي المخيــم ،احتجاجـاً على
قــرار اإلدارة األمريكيــة وقــف المســاعدات الماليــة المقدمــة لألونــروا ،وللمطالبــة
باســتمرار تقديــم المســاعدات الماليــة لوكالــة الغــوث.
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مخيم الرمل الالذقية:

مخيــم الرمــل لالجئيــن الفلســطينيين فــي الالذقيــة غــرب ســورية
عانــى ســكان ّ
خــال عــام  2018مــن ضيــق الوضــع االقتصــادي وغــاء األســعار وشــح المــواد
الغذائيــة وانتشــار البطالــة ،إضافــة إلــى ارتفــاع إيجــارات المنــازل بشــكل كبيــر،
كمــا اشــتكى األهالــي مــن ظاهــرة تراكــم النفايــات وانتشــار الحشــرات الضــارة
المخيــم ،األمر الذي
والقــوارض والروائــح الكريهــة علــى شــاطئ البحــر القريب مــن
ّ
يهــدد الصحــة العامــة ،ويســبب أضــرارًا بيئيــة وأخطــارًا صحيــة علــى القاطنيــن
فــي تلــك المنطقــة.

154

وناشــد أهالــي المخيــم جميــع الجهــات المعنيــة والمســؤولين فــي وكالــة األونــروا
فــي الالذقيــة ومختــار المنطقــة ،العمــل علــى إيجــاد حــل لمشــكلتهم ،مــن خــال
البــدء بتنفيــذ عمليــة رش مبيــدات مضــادة للحشــرات ،ووضــع آليــة للقضــاء علــى
القــوارض التــي باتــت تشــكل هاجسـاً بالنســبة لهــم ،ونقــل مــكان تجمــع النفايات
مــن جانــب المنــازل وشــاطئ البحــر.
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التجمعات الفلسطينية

الالجئون الفلسطينيون النازحون في
البلدات الثالث ،ببيال ،يلدا ،بيت سحم،
جنوب دمشق وعمليات تسوية وانتهاكات
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خضــع الالجئــون الفلســطينيون النازحــون إلــى البلــدات الثــاث ببيــا ،يلــدا ،بيــت
ســحم جنــوب دمشــق ،لتســوية أوضاعهــم األمنيــة ،وذلــك مــن خــال مراكــز
المصالحــة والجهــات األمنيــة التابعــة
مخصصــة مــن قبــل الجانــب الروســي ووزارة ُ
للنظــام ،جــاء ذلــك فــي إطــار تنفيــذ اتفــاق التســوية الــذي أبــرم بيــن النظــام
الســوري وقــوات المعارضــة الســورية فــي نهايــة الشــهر الرابــع مــن العــام ،2018
والــذي نــص علــى خــروج المســلحين بالكامــل مــن بلــدات جنــوب دمشــق (يلــدا
– ببيــا – بيــت ســحم) إلــى مدينــة إدلــب شــمال ســورية بعــد تســليم أســلحتهم
وعتادهــم ،وخــروج الراغبيــن مــن المدنييــن ،وتســوية أوضــاع مــن تبقــى مــن
المدنييــن بمــن فيهــم الفلســطينيون جنــوب دمشــق.
إال أن عناصــر األمــن الســوري قامــوا باعتقــال عــدد مــن الالجئيــن الفلســطينيين
ممــن حصلــوا علــى تســويات ألوضاعهــم األمنيــة مــع النظــام بعد
جنــوب دمشــقّ ،
خــروج المعارضــة المســلحة مــن المنطقــة ،وزعمــت مصــادر النظــام إن هــؤالء
متورطــون بأعمــال قتــل خــال أحــداث الحــرب فــي ســورية ،بنــاء علــى شــكاوى
قدمــت لألمــن الســوري .الجديــر بالذكــر أن التســويات األمنيــة تشــمل كافــة التهــم
الموجهــة للشــخص منــذ بدايــة األحــداث عــام .2011
كمــا فــرض األمــن الســوري علــى الالجئيــن الفلســطينيين مــن أبنــاء مخيــم
اليرمــوك والبلــدات الثــاث ،يلــدا ،ببيــا ،بيــت ســحم جنــوب دمشــق ،ضــرورة
الحصــول علــى موافقــة أمنيــة للراغبيــن منهــم بدخــول العاصمــة ،وذلــك مــن
خــال التقــدم بطلــب خطــي للجــان المصالحــة مرفــق معــه ســند إقامــة جنــوب
دمشــق ،وعقــد منــزل مــع أســماء أفــراد العائلــة ،حيــث تقــوم أجهــزة األمــن
الســوري بدورهــا بعمليــة مســح أمنــي علــى كامــل أفــراد العائلــة ،وفــي حــال
تمــت الموافقــةُ ،يمنــح الشــخص موافقــة خطيــة مــن رئيــس فــرع «فلســطين»
إلبرازهــا علــى الحواجــز العســكرية.
لقــد أدى اســتمرار القصــف الشــديد خــال شــهر آذار/مــارس  2018علــى المخيم
مــن قبــل قــوات النظــام الســوري والفصائــل الفلســطينية المواليــة مــن جهــة،
واالشــتباكات المســتمرة بيــن «داعــش» و»جبهــة تحريــر الشــام» مــن جهــة أخرى،
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فلسطينيو سورية ..نكبات ال تنتهي

إلــى نــزوح مئــات العائــات مــن المخيــم باتجــاه بلــدات يلــدا وببيــا وبيــت ســحم،
وبحســب مصــادر مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية فــي تلــك
البلــدات؛ فــإن حوالــي  500-400عائلــة قــد نزحــت مــن المخيــم نحــو البلــدات
الثــاث ،حيــث عانــت تلــك العائــات مــن أوضــاع معيشــية وإنســانية مزريــة نتيجــة
عــدم التمكــن مــن تأميــن المــأوى المناســب لهــا ،حيــث تــم تأميــن جــزء منهــا فــي
منــازل غيــر صالحــة للســكن مــن قبــل بعــض المؤسســات والناشــطين.
أمــا الجــزء اآلخــر مــن العائــات فقــد تــم اســتقباله مــن قبــل أقــارب ومعــارف
لهــم ،فيمــا اســتطاع عــدد مــن العائــات إيجــاد مســكن يحتــوي بعــض األثــاث
واألدوات المنزليــة ،بينمــا لــم تتمكــن بعــض األســر ( 10إلــى  )15أســرة مــن
الحصــول علــى مســكن مؤقــت فــي البلــدات المجــاورة ،األمــر الــذي أجبرهــم علــى
العــودة إلــى المخيــم بالرغــم مــن خطــورة األوضــاع فيــه.
وبحســب مجموعــة العمــل فــإن عناصــر تنظيــم «داعــش» منعــوا العائــات
النازحــة مــن إخــراج احتياجاتهــم مــن المخيــم إلــى يلــدا ،حيــث ســمحوا لــكل عائلــة
بإخــراج بعــض األلبســة التــي ال تتجــاوز كيس ـاً واحــدًا ،وبطانيــة واحــدة.
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بلدة قدسيا:
تشــكل عمليــات الدهــم واالعتقــال التــي يقــوم بهــا النظــام الســوري بيــن الحين
واآلخــر عامــل قلــق لــدى حوالــي  6آالف عائلــة فلســطينية نازحة إلى بلدة قدســيا
فــي ريــف دمشــق ،فقــد ش ـ ّنت قــوات األمــن الســورية حملــة اعتقــاالت يــوم 8
تشــرين األول/أكتوبــر  2018اســتهدفت الشــباب إلجبارهــم علــى االلتحــاق بقوات
الجيــش ،وخلّفــت الحملــة اعتقــال أكثــر مــن  15شــاباً مــن بينهــم عــدد مــن أبنــاء
طيــارة» للتحقــق مــن أوراق التأجيــل
وتقــوم قــوات األمــن بوضــع «حواجــز ّ
الدراســي للخدمــة العســكرية اإللزاميــة للطــاب ،كمــا تداهــم بشــكل متكــرر عــددًا
مــن المحــال التجاريــة وورشــات العمــل بحثـاً عــن مطلوبيــن لديهــا لخدمــة العلــم.
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الوضع المعيشي
اشــتكت العائــات الفلســطينية
القاطنــة فــي بلــدة قدســيا مــن
ظــروف معيشــية قاســية ،بســبب
ارتفــاع تكاليــف المعيشــة مــن
إيجــارات المنــازل وغــاء أســعار،
وانتشــار البطالــة مــن جهــة ،إضافــة
إلــى االســتغالل من بعــض أصحاب
المنــازل المســتأجرة ،فقــد شــهدت
أســعار إيجــارات البيــوت ارتفاعــاً
كبيــرًا بعــد فتــح طريــق قدســيا
وفــك الحصــار عنهــا ،حيــث ارتفعــت
أجــرة البيــوت مــن  25ألــف ليــرة
ســورية ( ،)$50إلــى  30ألــف ليــرة
ســورية ( )$60للبيــت الفــارغ ،و70
ألفــاً ( )$ 140للبيــت المفــروش
(كمعــدل وســطي).

الجانب التعليمي:

اشــتكى ذوو الطــاب الفلســطينيين فــي بلــدة قدســيا فــي ريــف دمشــق مــن
نقــص الــكادر التعليمــي وغيــاب المدرســين واســتبدالهم بشــكل مســتمر فــي
المــدارس التابعــة لوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين (األونــروا) ،ممــا
أدى إلــى تدنــي المســتوى التعليمــي فــي المــدارس وانتشــار ظاهــرة التدريــس
الخصوصــي فــي مــدارس األونــروا.
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تجمع حطين
ّ

ال يــزال المئــات مــن أهالــي
تجمــع حطيــن فــي منطقــة بــرزة
بدمشــق ،يشــتكون مــن أزمــات
وأوضــاع إنســانية قاســية ،جــراء
انعــكاس الحــرب الدائــرة فــي ســورية
علــى أوضاعهــم المعيشــية ،فيمــا
حافــظ التجمــع علــى الحيــاد رغــم
قربــه جغرافيــاً مــن قلــب األحــداث
واســتطاع ســكانه تجنــب االنخــراط
فــي األحــداث الدائــرة فــي ســورية،
رغــم وجــود محــاوالت لتشــكيل
لجــان أمنيــة حيــث قوبلــت برفــض
أهلــي خوفــاً مــن انخــراط أبنائهــم
ٍّ
فــي الصــراع.

دمشق

العائــات
مئــات
تعرضــت
الفلســطينية الالجئــة إلــى ســورية
للتهجيــر القســري مــن مخيماتهــا
نتيجــة األعمــال القتاليــة ومــا تالهــا مــن اتفاقيــات مصالحــة أدت إلــى خــروج
أعــداد كبيــرة مــن األهالــي وخاصــة الناشــطين اإلغاثييــن واإلعالمييــن ،باإلضافــة
لرافضــي الخدمــة العســكرية فــي صفــوف جيــش التحريــر الفلســطيني الــذي
يقاتــل إلــى جانــب الجيــش الســوري النظامــي.
كذلــك خرجــت عشــرات العائــات مــن المدنييــن نظــرًا لحالــة عدم الثقــة بالنظام
الســوري ،واالفتقــار إلــى الضمانــات الفعليــة لضمــان ســامتهم فــي حــال بقائهــم
داخــل المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام ،جــاء ذلــك فــي ظــل الشــواهد
المتكــررة التــي وثقــت عمليــات انتقاميــة بحــق بعــض الســكان فــي مناطــق ســبق
وأن دخلهــا النظــام.
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وشــكلت مناطــق خفــض التصعيــد الرابعــة فــي الشــمال الســوري مــأوى آمن ـاً
نســبياً لســكان المناطــق التــي وقّعــت اتفاقــاً مــع الحكومــة الســورية برعايــة
روســية ،بمــن فيهــم مــن الالجئيــن الفلســطينيين المهجريــن مــن مخيمــات خــان
الشــيح والغوطــة الشــرقية ومخيــم اليرمــوك ودرعــا.

محطات التهجير القسري
تــم تســجيل عمليــات تهجيــر بحــق الالجئيــن الفلســطينيين مــن مخيماتهــم فــي
توصــل المعارضــة المســلحة
ســورية خــال هــذا العــام علــى دفعــات تزامنــت مــع ّ
الســورية إلــى اتفاقيــات مصالحــة مــع القــوات النظاميــة الســورية ،حتــى بلغــت
أعــداد الفلســطينيين المهجريــن فــي الشــمال حتــى عــام  2018بحســب جمعيــة
خيــر أمــة الناشــطة فــي الشــمال الســوري إلــى حوالــي 1292عائلــة توزعــت علــى
أماكــن متفرقــة.
وشــكل مهجــرو مخيــم اليرمــوك العــدد األكبر في الشــمال الســوري بعــد التوصل
يــوم  29نيســان /أبريــل  2018إلــى اتفــاق مصالحــة «نهائــي» حــول بلــدات يلــدا
وبيــت ســحم وببيــا ،التــي كانــوا يقطنونهــا بعــد هجرتهــم األولــى مــن المخيم.
ـدرت أعــداد األســر الفلســطينية المهجــرة مــن مخيــم اليرمــوك إلــى الشــمال
ُ
وقـ ّ
الســوري بحوالــي  835عائلــة ،حيــث تــو ّزع المهجــرون علــى عــدد مــن مخيمــات
إدلــب وحلــب علــى النحــو التالــي:
« 325أســرة فــي مخيــم ديــر بلــوط 155 ،عائلــة فــي إدلــب 75 ،عائلــة فــي
مخيــم أطمــة ،فــي عفريــن وريفهــا  79عائلــة 38 ،عائلــة فــي معــرة النعمــان،
فــي مخيــم ســرمدا والدانــا وأريحــا  24عائلــة ،فــي مخيــم جنديــرس  45عائلــة،
و43عائلــة فــي مناطــق متفرقــة».
غيــر أن هــذه األعــداد غيــر ثابتــة نتيجــة حالــة عــدم االســتقرار ورغبــة العديــد
مــن المهجريــن بالعبــور نحــو تركيــا رغــم الخطــورة العاليــة المترتبــة علــى اجتيــاز
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الحــدود ،والتــي قــد تكلــف مبال ـ َغ عالي ـ ًة جــدًا مــن المــال أو الحيــاة.
كمــا وصــل إلــى الشــمال الســوري قرابــة ( )66عائلــة فلســطينية مــن مدينــة
درعــا والقنيطــرة جنــوب ســورية فــي إطــار االتفــاق الــذي تــم التوصــل إليــه مطلع
تموز/يوليــو  2018مــع المعارضــة الســورية.

األوضاع العامة للمهجرين في الشمال
السوري
تقــوم إدارة الكــوارث والطــوارئ التركيــة «آفــاد» ( ،)AFADباإلشــراف المباشــر
علــى مخيمــات المهجريــن إلــى الشــمال الســوري ،وإيصــال المســاعدات اإلغاثيــة
والخدمــات الطبيــة واإلنســانية إلــى المهجريــن فــي المخيمــات.
كمــا يســاهم الهــال األحمــر التركــي ومؤسســات العمــل الخيــري واإلغاثــي
الناشــطة فــي الشــمال الســوري بتلبيــة بعــض احتياجــات المهجريــن وتقديــم
الخدمــات والمســاعدات ،باإلضافــة إلــى بعــض جمعيــات المجتمــع المدنــي فــي
الشــمال الســوري.
غيــر أن الالجئيــن الفلســطينيين المهجريــن إلــى الشــمال الســوري يعانــون مــن
ظــروف اقتصاديــة توصــف بالمتدهــورة نتيجــة البطالــة وفقــدان فــرص العمــل،
وعــدم تناســب حجــم المســاعدات مــع الحاجــات المتناميــة لالجئيــن ،واألعــداد
المتزايــدة للمهجريــن مــن المحافظــات الســورية التــي وقّعــت مصالحــات مــع
الحكومــة الســورية ،كمــا أن االرتفــاع الشــديد فــي األســعار المتزامن مــع انخفاض
القــوة الشــرائية لليــرة الســورية أمــام الــدوالر ،وارتفــاع المقابــل المــادي للبيــوت
المســتأجرة ،وامتنــاع المنظمــات الدوليــة كالمفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن
عــن تقديــم المســاعدات للمهجريــن الفلســطينيين بحجــة واليــة وكالــة األونــروا؛
فاقــم مــن المعانــاة التــي رافقهــا تراجــع فــي العمــل اإلغاثــي بالمجمــل.
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مخيــم ديــر بلــوط فــي ناحيــة جنديــرس بريــف عفريــن أحــد أكبــر المخيمات
يعــد ّ
التــي تضــم العائــات المهجــرة مــن مخيــم اليرمــوك ومنطقة جنوب دمشــق ،حيث
يشــتكي المهجــرون فيــه وفــي المخيمــات بشــكل عــام مــن شــح الميــاه وعــدم
توفــر الخدمــات األساســية ،وافتقارهــا ألدنــى الشــروط الصحيــة والمســتلزمات
المعيشــية وعوامــل الحفــاظ علــى الخصوصيــة ،ففــي مدينــة البــاب علــى ســبيل
المثــال أنشــأت الســلطات التركيــة مخيمــات جماعيــة مختلطــة وغيــر مجهــزة–
بحســب المهجريــن  -الســتيعاب األعــداد الكبيــرة ،الوضــع الــذي رفضــه المهجــرون
ودفعهــم لالعتصــام ألكثــر مــن مــرة ناشــدوا خاللهــا الســلطات التركيــة والســلطة
والفصائــل الفلســطينية واألمــم المتحــدة العمــل إليجــاد حــل ألزمتــه،م وتوفيــر
مراكــز إيــواء مجهــزة بالخدمــات األساســية ،التــي تلبي حاجــات المســنين واألطفال
والنســاء والمرضــى.

حمالت دهم واعتقال
حمــات دهــم واعتقــاالت ش ـ ّنتها القــوات الخاصــة التابعــة للمعارضــة الســورية
والمدعومــة مــن قبــل عناصــر الجيــش التركــي خــال عــام  2018طالــت العديــد
مــن الناشــطين والمهجريــن قســرًا إلــى الشــمال الســوري .إضافــة إلى فــرض حظر
التجــوال وتفتيــش لخيــم المهجريــن ،بحجــج مختلفــة وتهــم متنوعــة كاالنتمــاء
لتنظيــم «داعــش» أو ترويــج المخــدرات.
ففــي يــوم  26أيار/مايــو  2018اعتقلــت عناصــر هيئــة تحريــر الشــام (النصــرة
ســابقاً) فــي إدلــب الالجــئ الفلســطيني «أســامة عبــد الرحمــن أحمــد» مــن مواليــد
 ،1959والــذي كان يعمــل مؤذنــاً فــي جامــع فلســطين فــي مخيــم اليرمــوك،
بتهمــة االنتمــاء لتنظيــم «داعــش» ،ولــم يتــم اإلفصــاح عــن مــكان اعتقالــه
ومصيــره إلــى حيــن اإلفــراج عنــه بعــد حوالــي ثالثــة أشــهر بعــد مطالبــات مــن
عــدد مــن الحقوقييــن والناشــطين الفلســطينيين.
فــي يــوم  7تموز/يوليــو  2018اعتقلــت هيئــة تحريــر الشــام فــي إدلــب
خمســة الجئيــن فلســطينيين فــي منطقــة حــارم بمدينــة إدلــب ،بينهــم الجئــون
فلســطينيون ســوريون ،عــرف منهــم «حســام الديــن حســن عبــد اهلل حســن»
مواليــد  ١٩٨٥مــن ســكان مخيــم الســيدة زينــب ،والــذي أفرجــت عنــه هيئــة
تحريــر الشــام بعــد اعتقــال دام لثالثــة أســابيع تقريب ـاً ،إضاف ـ ًة لثالثــة الجئيــن
مــن مخيــم عيــن الحلــوة بلبنــان ،بتهمــة دخولهــم إلــى إدلــب عــن طريــق مدينــة
أربيــل.
يــوم  26تموز/يوليــو  2018داهــم عناصــر مجموعــة تابعــة للجبهــة الشــامية
بيــت الالجــئ الفلســطيني «عطيــة محمــد محمــود» مــن أبنــاء بلــدة ديــر العصافير
فــي ريــف دمشــق ومــن مواليــد  ،1994حيــث تــم اعتقــال عطيــة وآخريــن دون
معرفــة األســباب ،فــي الوقــت ذاتــه اعتبــرت عائلــة عطيــة أن ولدهــا تعــرض
وحملــت الجبهــة الشــامية والمعارضــة فــي الشــمال مســؤولية
لالختفــاء القســري ّ
اختطافــه والحفــاظ علــى حياتــه.
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•فــي يــوم  13آب/أغســطس  ،2018طــوق عناصــر الجيــش التركــي بالتعاون
مــع قــوات فيلــق الشــام مخيمــي ديــر بلــوط والمحمديــة بريــف عفريــن
شــمالي حلــب ،مدعوميــن بآليــات عســكرية ،باإلضافــة إلــى نشــر عــدد مــن
القناصــة فــي محيــط المخيميــن ،حيــث تــم فــرض حظــر التجــوال إضافــة إلى
ـن حملــة دهــم واعتقــال وتفتيــش لخيــم المهجريــن مــن جنــوب دمشــق،
شـ ّ
حيــث تــم اعتقــال  ١٢شــخصاً ،عــرف منهــم :محمــد الحســن ووالــده ،فــادي
شــتيوي ،ســامر األحمــد ،محمــد األحمــد ،عمــار صويــص ،ســيفو حمــو ،عبــد
اهلل حمــو والملقــب بأبــي صخــر ،إســحاق الحورانــي ،ويأتــي االعتقــال بحســب
مصــادر المعارضــة بحجــة تجــارة وتعاطــي المخــدرات ،فيمــا قــال ناشــطون
إن االعتقــال جــاء علــى خلفيــة المظاهــرات التــي شــارك فيهــا المعتقلــون
قبــل يــوم واحــد فقــط للمطالبــة بتحســين األوضــاع ،الجديــر بالذكــر أنــه تــم
اإلفــراج عــن المعتقليــن المذكوريــن بعــد عــدة أيــام.
•فــي يــوم  8أيلول/ســبتمبر  2018اعتقــل عناصــر مــن شــرطة جنديــرس
الحــرة ،شــمال غــرب حلــب ،الالجــئ الفلســطيني «محمــد عيــد نوفــل» الملقب
بـــ «أبــو الثــورة» والمهجــر مــن جنــوب دمشــق إلــى مخيــم ديــر بلــوط شــمال
ســورية ،دون تهــم واضحــة ،وأظهــر شــريط مصــور ب ّثــه ناشــطون فــي
المخيــم؛ عناصــر مــن الشــرطة تعتقــل الشــاب ،ولــدى اعتــراض المهجريــن
علــى اعتقــال نوفــل ،أطلــق عناصــر الشــرطة الحــرة النــار ممــا أوقــع إصابتيــن
بيــن المدنييــن.
•وقــال ناشــطون إن الشــاب «محمــد نوفــل» قــد تعــرض جنــوب دمشــق
لإلصابــة جــراء قذيفــة دبابــة أدت لبتــر قدمــه ،ثــم ُه ّجــر مــن منطقــة
التضامــن إلــى بلــدات جنــوب دمشــق ،ثــم إلــى مخيــم ديــر بلــوط ويعمــل
بتصليــح الدراجــات الناريــة.
•فــي يــوم  11أيلول/ســبتمبر  2018تــم تســجيل اعتقــال «فيلــق الرحمــن»
لالجــئ الفلســطيني «عنــان خالــد أبــو العنيــن» ( )63عامـاً مــن أبنــاء مخيــم
اليرمــوك المهجريــن إلــى الشــمال الســوري ،دون معرفــة األســباب الكامنــة
وراء اعتقالــه.
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•فــي حيــن شــنت القــوات الخاصة التابعة للمعارضة الســورية يوم  22تشــرين
األول/أكتوبــر 2018حملــة اعتقــاالت فــي مخيــم ديــر بلــوط بريــف عفريــن
ـن حملــة
شــمالي حلــب ،حيــث قامــت بفــرض حظــر التجــوال ،إضافــة إلــى شـ ّ
دهــم واعتقــال وتفتيــش لخيــم المهجريــن مــن جنــوب دمشــق ،اعتقلــت
هــذه القــوات أكثــر مــن  10أشــخاص لــم يتــم التعــرف علــى أســمائهم.

الجانب الطبي:
عانــى المهجــرون الفلســطينيون والســوريون خــال عــام  2018مــن ضعــف
الخدمــات الطبيــة فــي مخيــم ديــر بلــوط ،حيــث ال يتوفــر طبيــب مختــص يقــدم
العــاج المناســب لهــم ،ويشــرف علــى العــاج ممرضــان متطوعــان فــي خيمــة
مخصصــة لتقديــم الخدمــات الطبيــة ،فــي حيــن أن أقــرب نقطــة طبية أو مشــفى
يبعــد عــن المخيــم مســافة ال تقــل عــن  5كــم ،مــع عــدم توفــر وســيلة نقــل
كســيارة إســعاف أو نقــل مجانــي ،ممــا يجعــل مســألة الوصــول للخدمــة الطبيــة
مســألة صعبــة بالنســبة لالجئيــن معدميــن تمام ـاً.
عبــر المهجــرون فــي مخيــم ديــر بلــوط عــن خشــيتهم علــى حيــاة العشــرات
فيمــا ّ
مــن المرضــى المتواجديــن داخــل المخيــم ،وذلــك بســبب ســوء الخدمــات الطبيــة
وعــدم توفــر الخدمــات األساســية ،خصوصــاً مــا يتعلــق بالمصابيــن بأمــراض
ــجل عــدد مــن
س ّ
تحتــاج للرعايــة الدائمــة كمرضــى القلــب والكلــى ،فــي حيــن ُ
حــاالت الوفــاة داخــل المخيــم نتيجــة نقــص الخدمــات والرعايــة الطبيــة.
فقــد شــهد مخيــم ديــر بلــوط وفــاة ثالثــة الجئيــن فلســطينيين مــن أبنــاء مخيم
اليرمــوك بعــد اإلصابــة بالســكتة القلبيــة ،ففــي  15أيار/مايــو  2018قضــى
الشــاب الالجــئ «مهنــد ســخنيني» إثــر إصابتــه بســكة قلبيــة أدت إلــى وفاتــه
علــى الفــور.
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وفــي يــوم  17أيار/مايــو قضــى الالجــئ «عامر عقر» من ســكان مخيــم اليرموك
إثــر إصابتــه بســكتة قلبيــة .وفــي يــوم 18تشــرين الثانــي /نوفمبــر  2018قضــى
الالجــئ الفلســطيني «محمــد ياســين أبــو ماضــي» أبــو عــروة» نتيجــة نقــص
الرعايــة الصحيــة والبــرد القــارس ،حيــث أصيــب أبــو ماضــي بنوبــة قلبيــة وهــو
فــي خيمتــه فــي مخيــم ديــر بلــوط شــمال ســورية ،وهــو مــن مهجــري مخيــم
اليرمــوك وســكان حــارة المغاربــة.
وتوفــي يــوم  21تشــرين الثانــي /نوفمبــر  2018الالجــئ الفلســطيني «محمــد
خليــل الكــردي» أبــو روبيــن ،بســبب ســوء وضعــه الصحــي بعــد معانــاة طويلــة
طــوال فتــرة الحصــار فــي مخيــم اليرمــوك ،ونقــص رعايتــه الصحيــة ،وهــو أحــد
المهجريــن فــي قريــة مــارع بريــف حلــب ،وتــم نقلــه للعــاج فــي تركيــا ،ومــن
ســكان حــارة المغاربــة فــي مخيــم اليرمــوك.
أمــا فــي يــوم  23أيار/مايــو  2018فقــد قضــى غرقــاً المهجــر «أبــو عزيــز
الشــهابي» أثنــاء محاولتــه إنقــاذ حيــاة أحــد الشــبان مــن الغــرق فــي النهــر القريــب
مــن المخيــم.
فــي غضــون ذلــك شــهد المخيــم انتشــار العديــد مــن األمــراض واألوبئــة ،ففــي
يــوم  2حزيران/يونيــو  2018أصيــب عشــرات المهجريــن المتواجديــن فــي مخيــم
ديــر بلــوط بحــاالت إعيــاء وإســهال بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة ،وقلّــة المــاء
الصالــح للشــرب.
فيمــا أصيــب طفــان بالتجفــاف بســبب ضعــف الخدمــات الطبيــة فــي مخيــم ديــر
بلــوط ،وبحســب األهالــي فــإن الطفليــن كانــا بحاجــة ألن ينقــا إلــى المشــفى،
لكــن تعــذر ذلــك نتيجــة عــدم وجــود ســيارة إســعاف أو أي وســيلة نقــل أخــرى،
وقــد عبــر قاطنــو المخيــم عــن خشــيتهم مــن ازديــاد الحــاالت الصحيــة التــي تحتاج
إلــى المشــافي فــي ظــل موجــات الحــر ،وعــدم توفــر المــاء الصالــح للشــرب فــي
المخيــم.
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وقــد وجهــت عائــات مخيــم ديــر بلــوط وناشــطو شــمال ســورية فــي يــوم
 23حزيران/يونيــو  2018نــداء اســتغاثة لتأميــن حليــب األطفــال لعــدم قــدرة
النازحيــن علــى شــرائه ،بســبب الفقــر واألوضــاع الماديــة الســيئة التــي يعيشــها
المهجــرون فــي المخيــم ،إضافــة إلــى ارتفــاع أســعار حليــب األطفــال ،حيــث يصــل
ســعر العلبــة الواحــدة إلــى قرابــة  3آالف ليــرة ســورية (نحــو  6دوالرات أميركيــة)،
وهــي ال تكفــي إال ألســبوع واحــد.
وشــدد الناشــطون علــى ضــرورة التكفــل بتأميــن الحليــب لألطفــال بشــكل
ّ
مســتمر ،منوهيــن أن أطفــال المخيــم بحاجــة إلــى  150علبــة أســبوعياً ،وأن
ظــروف المهجريــن الســيئة يتعــ ّذر معهــا شــراء كثيــر مــن حاجاتهــم.
كمــا انتشــر مــرض «ليشــمانيا» أو مــا يعــرف شــعبياً بحبــة حلــب بيــن الالجئيــن
فــي مخيــم ديــر بلــوط ،حيــث نشــر الناشــطون صــورًا لعــدد مــن المهجريــن
توضــح إصابــات جلديــة وحبــوب حمــراء صغيــرة وكبيــرة وتقرحــات علــى أجــزاء
مــن أجســادهم.
وقــد طالــب المهجــرون وكالــة «األونــروا» بتحمــل مســؤولياتها بشــكل فــوري،
حيــث تمتنــع الوكالــة عــن تقديــم أي خدمــات لالجئيــن الفلســطينيين المهجريــن
نحــو الشــمال الســوري ،كمــا وجهــوا نــداءات اســتغاثة للهــال األحمــر التركــي
للعمــل علــى توفيــر الرعايــة الصحيــة العاجلــة للمرضــى داخــل المخيــم.
مــن جانبهــا قامــت هيئــة فلســطينيي ســورية لإلغاثــة والتنميــة ،بتجهيــز ســيارة
إســعاف مخصصــة للنقطــة الطبيــة فــي مخيــم ديــر بلوط ،بهــدف تقديــم خدمات
الرعايــة الصحيــة للمهجريــن الفلســطينيين والســوريين قســرًا إلــى الشــمال
الســوري.
وأوضحــت الهيئــة أن هــذه الخطــوة جــاءت فــي ظــل ضعــف الخدمــات الطبيــة
المقدمــة داخــل المخيــم ،وازديــاد الحــاالت الصحيــة التــي تحتــاج أن تنقــل إلــى
المشــافي ،مشــيرة إلــى أنهــا تقــوم بتأميــن كافــة المســتلزمات الطبيــة واألدويــة
التــي تحتاجهــا النقطــة الطبيــة فــي المخيــم.
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الجانب التعليمي:
اشــتكت العائــات الفلســطينية فــي الشــمال الســوري عمومــاً مــن حرمــان
أطفالهــم مــن التعليــم ،نتيجــة تهجيرهــم القســري وعــدم توفــر أدنــى مقومــات
الحيــاة فــي مراكــز اللجــوء الجديــدة التــي أجبــروا علــى النــزوح إليهــا.
وبالرغــم مــن إنشــاء مدرســة خاصــة فــي بعــض المخيمــات بهــدف تعليــم
األطفــال ومحــو أميتهــم علــى األقــل ،إال أن تلــك المــدارس التــي أُقيمــت فــي
خيــام واجهــت العديــد مــن العقبــات والمشــاكل ،بســبب انعــدام مقومــات التعليــم
مــن نقــص فــي التجهيــزات الدراســية واللــوازم المدرســية مــن قرطاســية ومقاعــد
ووســائل التعليــم الحديثــة ،وعــدم وجــود كادر تعليمــي مــدرب ،حيــث تعتمــد تلــك
المــدارس علــى خريجــي الجامعــات أو طــاب جامعــات.
وطالبــت العائــات الفلســطينية المهجــرة مــن مخيمــي خــان الشــيح واليرمــوك
األونــروا بتحمــل مســؤولياتها تجــاه أبنائهــم والعمــل علــى تبنــي العمليــة
التعليميــة فــي شــمال ســورية ،وإرســال المســتلزمات التعليميــة ألطفالهــم ،كــون
المهجريــن داخــل مناطــق عمليــات الوكالــة المنصــوص عليهــا فــي التفويــض
األممــي الممنــوح لهــا.
هــذا ونظمــت عشــرات العائــات المهجــرة مــن جنــوب دمشــق ومخيــم اليرمــوك
إلــى الشــمال الســوري اعتصامــات عديــدة احتجاجــاً علــى ســوء أوضاعهــم
المعيشــية والصحيــة والتعليمــة ،مطالبيــن الجهــات المعنيــة ومنظمــات حقــوق
اإلنســان والجمعيــات اإلغاثيــة ،ووكالــة األونــروا ومنظمــة التحريــر الفلســطينية
العمــل علــى انتشــالهم مــن مأســاتهم وتأميــن ســبل العيــش الكريــم لهــم.
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دور األونروا
يقتصــر دور الوكالــة الدوليــة إلغاثــة وتشــغيل الجئــي فلســطين «األونــروا «
علــى تقديــم خدماتهــا ضمــن مناطــق ســيطرة الحكومــة الســورية فقــط ،وال
يوجــد أي دور لهــا فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة المعارضــة فــي الشــمال
الســوري ،علــى اعتبــار أنهــا مناطــق غيــر آمنــة ويصعــب الوصــول إليهــا ،وتكتفــي
الوكالــة بإيصــال المســاعدات الماليــة والعينيــة ألقــرب نقطــة مــن إدلــب مثــل
مدينــة حمــاه ،التــي تســيطر عليهــا القــوات النظاميــة ،فــي حيــن يمنــع الخــوف مــن
االعتقــال أو القتــل المهجريــن مــن التوجــه إلــى مناطــق نفــوذ النظــام الســوري
الســتالم المعونــات.
وفــي تطــور مفاجــئ أصــدرت الجهــة المســؤولة عــن توزيــع المســاعدات النقديــة
فــي األونــروا يــوم  28أيار/مايــو  2018قــرارًا يقضــي بإلغــاء التوكيــات ،التــي
يفــوض مــن خاللهــا المهجــرون الفلســطينيون إلــى إدلــب أو إحــدى مناطــق
ِّ
التوتــر فــي ســورية ،أحــد أقربائهــم الســتالم المعونــة الماليــة والعينيــة المقدمــة
مــن قبــل الوكالــة ،كمــا يفــرض القــرار علــى المهجريــن إجــراء توكيــات حديثــة
الســتالم المعونــة الماليــة ،ممــا يعنــي حرمــان مئــات العائــات الفلســطينية
المهجــرة إلــى شــمال ســورية مــن تلــك المعونــة ،وقــد تــرك هــذا القــرار أثــرًا ســلبياً
علــى أوضــاع المهجريــن المعيشــية واالقتصاديــة ،كــون هــذه المســاعدات تشــكل
مصــدر الدخــل واالعتمــاد الرئيــس لهــم.
كمــا طالــب المهجــرون الفلســطينيون فــي مخيــم ديــر بلــوط المؤسســات
الدوليــة بمــا فيهــا المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن ووكالــة (األونــروا)
بتحمــل مســؤولياتهم كاملــة تجــاه أكثــر مــن ألــف عائلــة فلســطينية هجــرت مــن
مخيــم اليرمــوك ،ومناطــق أخــرى كالغوطــة الشــرقية ،وحمــص وحلــب إضافة إلى
الفلســطينيين المتواجديــن فــي الشــمال الســوري منــذ خمــس ســنوات وأكثــر،
وتقديــم الرعايــة والخدمــات والحمايــة التــي تكفلهــا لهــم المواثيــق والقوانيــن
الدوليــة.
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اعتصامات ومناشدات:
نظــم العشــرات مــن الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين مــن مهجــري مخيــم
اليرمــوك العديــد مــن االعتصامــات والوقفــات االحتجاجيــة فــي مخيــم ديــر بلــوط
فــي الشــمال الســوري ،طالبــوا خاللهــا جميــع الجهــات الحقوقيــة والدوليــة وعلــى
رأســها وكالــة األونــروا ومنظمــة التحريــر والمؤسســات اإلغاثيــة بالعمــل علــى
تأميــن حقوقهــم المفقــودة.
ورفــع المحتجــون مــن رجــال ونســاء وأطفــال شــعارات موجهــة لمنظمــات حقــوق
اإلنســان والمــرأة؛ للفــت أنظــار الجميــع إلــى معاناتهــم والعمــل علــى تأميــن حــق
العيــش الكريــم لهــم ،وحــق أطفالهــم بالتعليــم.
كمــا طالــب المحتجــون تأميــن االحتياجــات األساســية لهــم وألطفالهــم داخــل
المخيــم ،وعبــروا خــال احتجاجهــم علــى تمســكهم بحقهــم فــي العــودة إلــى
وطنهــم فلســطين.
ففــي يــوم  14حزيران/يونيــو  2018وجــه مهجــرو جنــوب دمشــق ومخيــم
ـداء عاجـاً
اليرمــوك فــي مخيــم ديــر بلــوط فــي مدينــة عفريــن شــمال ســوري نـ ً
إلــى منظمــة آفــاد ،منظمــة الهــال األحمــر التركــي ،ومنظمــة  ،IHHوفريــق ملهــم
التطوعــي ،ومنظمــة بنفســج ،وهيئــة فلســطينيي ســورية لإلغاثــة والتنميــة،
وجمعيــة خيــر أمــة ،وحملــة الوفــاء األوربيــة ،إلغاثتهــم ومد يــد العون والمســاعدة
لهــم للتخفيــف مــن مصابهــم وآالمهــم.
أمــا فــي يــوم  1تشــرين الثاني/نوفمبــر  2018وجــه قاطنــو ديــر بلــوط رســالة
للســفير الفلســطيني فــي تركيــا الدكتــور «فايــد مصطفــى» دعــوه فيهــا إلــى
زيــارة المخيــم والوقــوف علــى معاناتهــم ،وإنقاذهــم وإنقــاذ أطفالهــم مــن البــرد
والشــتاء ومــن العيــش تحــت الخيــام.
وشــدد الالجئــون الفلســطينيون علــى أن منظمــة التحريــر الفلســطينية هــي
المســؤولة عنهــم ويجــب التحــرك مــن أجلهــم ،وشــدد المعتصمــون علــى أنهــم
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سيســتمرون فــي اعتصامهــم حتــى يتــم تلبيــة جميــع مطالبهــم.
أمــا فــي يــوم  5تشــرين الثاني/نوفمبــر  2018ناشــد أهالــي مخيــم اليرمــوك
المهجــرون إلــى الشــمال الســوري الرئيــس الفلســطيني «محمــود عبــاس» ،مــن
حــل لمعاناتهــم والبحــث عــن بلــد آمــن
أجــل الوقــوف إلــى جانبهــم وإيجــاد ٍّ
يســتقبلهم ،مشــيرين إلــى أنهــم وقعــوا ضحيــة جميــع األطــراف المتصارعــة،
وعلــى إثــره تــم ترحيلهــم إلــى بلــدة يلــدا جنــوب دمشــق ،وبعدهــا إلــى الشــمال
الســوري.
وأضــاف األهالــي إلــى أنهــم يفتقــدون جميــع مكونــات الحيــاة مــن مــدارس
ومشـ ٍ
ـاف ومســتوصفات طبيــة ،عــاوة علــى افتقادهــم لألمــن واألمــان فــي تلــك
المناطــق.
وفــي ألمانيــا أطلقــت الجالية الفلســطينية يــوم  7تشــرين الثاني/نوفمبر 2018
نــداء اســتغاثة لمنظمــة التحريــر والفصائــل الفلســطينية وســفراء دولــة فلســطين
مــن أجــل بــذل الجهــود ووضــع حـ ٍّـد لمأســاة الالجئيــن الفلســطينيين فــي مخيــم
ديــر بلــوط شــمال ســورية.
«إن أكثــر مــن  300عائلــة فلســطينية فــي مخيم
وقالــت الجاليــة فــي بيــان لهــاّ ،
ديــر بلــوط يعيشــون فــي خيــم ال تقــي حــرارة الشــمس وال بــرد الشــتاء وســط
خدمــات صحيــة يرثــى لهــا» بحســب وصــف البيــان.
وطالــب البيــان منظمــة التحريــر وســفراء دولــة فلســطين التدخــل لدى الســلطات
الســورية والتركيــة إلنهــاء الكارثــة اإلنســانية فــي ديــر بلــوط ،والعمــل علــى إيجاد
حــل إنســاني للفلســطينيين شــمال ســورية ،وتجنيبهــم المزيــد مــن المعاناة.
وجــه المهجــرون الفلســطينيون شــمال ســورية يــوم  28تشــرين الثانــي/
فيمــا ّ
نوفمبــر  2018رســالة مفتوحــة للمجلــس المركــزي لمنظمــة التحرير الفلســطينية
المنعقــد فــي مدينــة رام اهلل فــي فلســطين ،طالبــوا فيهــا بالتحــرك الفــوري لرفــع
المعانــاة عــن الجماهيــر الفلســطينية التــي تــرزح فــي مخيمــات التهجيــر شــمال
ســورية.
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واتهــم المهجــرون فــي رســالتهم منظمــة التحريــر بتجاهــل معاناتهــم منــذ 8
ســنوات ،متســائلين؛ «ألســنا أعضــاء فــي منظمــة التحريــر بنــص البنــد الرابــع فــي
ميثاقهــا»« ،وهــل ذنبنــا كفلســطينيين أن بقينــا أحيــاء بعــد الحصــار والتجويــع
والتدميــر ،وخاصــة مخيــم اليرمــوك ثــم وجدنــا أنفســنا فــي خيــام بعــد أن ُه ّجرنــا
قســرًا مــن منازلنــا».
وطالبــت الرســالة فــي ختامهــا منظمــة التحريــر بالتحــرك الفــوري إلخراجهــم مــن
مخيمــات التهجيــر القســري شــمال ســورية ،والتواصل مــع األطراف الفاعلــة كدائرة
الالجئيــن فــي المنظمــة ،والســفارة الفلســطينية فــي تركيــا والحكومــة التركيــة
واألونــروا ،كمــا طالبــوا بإرســال وفــد مــن المنظمــة لالطــاع علــى أوضاعهــم
المهجــر.
المأســاوية وإجــراء مــا يلــزم للشــعب الفلســطيني
ّ
وبمناســبة يــوم الطفــل العالمــي يــوم  20تشــرين الثاني/نوفمبــر  2018ناشــد
األطفــال الفلســطينيون المهجــرون قســرًا مــع عائلتهــم إلــى مخيــم ديــر بلــوط
بمنطقــة عفريــن شــمال ســورية؛ األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة وحقــوق
اإلنســان ووكالــة األونــروا والضمائــر اإلنســانية مــن أجــل تحســين ظروفهــم
المعيشــية والتعليميــة واالقتصاديــة ،والعمــل علــى إنهــاء محنتهــم وعذاباتهــم.
وقــال األطفــال الفلســطينيون فــي مخيــم ديــر بلــوط فــي رســالة إلــى منظمــة
األمــم المتحــدة إنهــم عاشــوا ســت ســنوات مــن طفولتهــم فــي ظــل حصــار خانــق
فــي مخيــم اليرمــوك ،ومــن ثــم ُه ِّجــروا قســرًا إلــى منطقــة ديــر بلــوط شــمال
ســورية ليعيشــوا فــي خيــام ال تقــي حـّـر الصيــف وال بــرد الشــتاء ،مشــددين علــى
أنهــم ُحرمــوا مــن جميــع حقوقهــم فــي التعليــم والرعايــة والطفولــة.
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حمالت تضامنية:
ناقشــت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية أوضــاع «الالجئيــن
الفلســطينيين المهجريــن إلــى الشــمال الســوري» مــن خــال التقريــر ،الــذي
أودعتــه بالتعــاون مــع مركــز العــودة فــي «مجلــس حقــوق اإلنســان» تحــت عنوان
«المهجــرون الفلســطينيون فــي الشــمال الســوري» ،وذلــك ضمــن الدورة التاســعة
والثالثيــن التــي عقــدت يــوم 19أيلــول /ســبتمبر  2018فــي مقــر األمــم المتحــدة
فــي جنيــف.
كمــا ســلطت مجموعــة العمــل الضــوء علــى معانــاة المهجريــن الفلســطينيين
فــي الشــمال الســوري ،مــن خــال ورقــة العمــل التــي شــاركت بهــا ضمــن فعاليــات
ملتقــى فلســطينيو أوروبــا وقضايــا الوطــن الــذي ُعقــد يــوم األحــد 2018-9-23
فــي مدينــة برليــن األلمانيــة تحــت شــعار «لــن نتنــازل عــن حــق العــودة» ،وذلــك
بحضــور عــدد مــن المؤسســات الفلســطينية والعربيــة وجمــع مــن أبنــاء فلســطين
مــن عمــوم القــارة األوروبيــة.
بدورهــا أطلقــت منظمــة «آفــاز» يــوم  12تشــرين األول/أكتوبــر  2018حملــة
مــن أجــل التضامــن مــع حوالــي  ٧٥٠عائلــة فلســطينية مــن مختلــف مناطــق
جنــوب دمشــق هجــرت قســرًا باتجــاه الشــمال الســوري ،لمطالبــة األمــم المتحــدة
والمجتمــع الدولــي بإيجــاد حــل ســريع لهــم.
مــن جانبهــا دعــت الهيئــة « 302للدفــاع عن حقــوق الالجئين» وكالــة «األونروا»
يــوم  24تشــرين األول /أكتوبــر  2018للتدخــل الفــوري وتوفيــر كافــة االحتياجات
اإلنســانية لحوالــي  1500الجــئ فلســطيني ،نزحــوا مــن مخيــم اليرمــوك لالجئين
الفلســطينيين وجنــوب دمشــق قبــل  6أشــهر إلــى مخيــم ديــر بلــوط شــمال
سورية.
وقالــت الهيئــة فــي بيــان لهــا؛ إن األوضــاع اإلنســانية لالجئيــن فــي المخيــم
كارثيــة ،وأن مســؤولية توفيــر الحمايــة والمســاعدات اإلنســانية لالجئيــن
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الفلســطينيين فــي مخيــم ديــر بلــوط ملقــاة بشــكل رئيــس علــى عاتــق الوكالــة،
ألن المخيــم يقــع ضمــن األراضــي الســورية ،وهــي منطقــة مــن مناطــق عمليــات
«األونــروا» الخمــس.
أمــا فــي يــوم  29تشــرين األول /أكتوبــر  2018وجهــت الهيئــة  302للدفــاع
عــن حقــوق الالجئيــن رســالة مفتوحــة إلــى المفــوض العــام لألونــروا الســيد بييــر
كرينبــول حــول أوضــاع الالجئيــن الفلســطينيين في مخيــم «دير بلــوط» بمنطقة
عفريــن شــمال ســورية ،دعتــه فيهــا إلــى زيــارة المخيــم بشــكل عاجــل وتقييــم
األوضــاع اإلنســانية فيــه ،واإلســراع فــي تحمــل المســؤولية كوكالــة «أونــروا»،
وتوفيــر المســاعدات اإلنســانية والحمايــة لالجئيــن المهجريــن.
أي مــن موظفــي «األونــروا»
كمــا اســتغربت الهيئــة فــي رســالتها عــدم قيــام ٍّ
بزيــارة المخيــم واالطــاع علــى أوضاعــه واإلســراع بتقديــم مــا يلــزم مــن
احتياجــات ،تمام ـاً كمــا حــدث مــع تجــارب فــي أقاليــم أخــرى مثــل غــزة والضفــة
الغربيــة (العــدوان اإلســرائيلي) ،ولبنــان (أحــداث مخيــم نهــر البــارد) ،حيــث تدخلــت
«األونــروا» وبشــكل طــارئ وقدمــت مســاعدات.

وقفات تضامنية مع قضايا الوطن:
تفاعــل المهجــرون الفلســطينيون فــي الشــمال الســوري مــع قضيــة وطنهــم
األساســية ،حيــث نفــذوا العديــد مــن الوقفــات التضامنيــة للتعبيــر عــن انتمائهــم
لفلســطين ،وتمســكهم بحقهــم فــي العــودة إلــى وطنهــم.
ففــي يــوم  15أيار/مايــو أحيــا المهجــرون مــن أهالــي مخيــم اليرمــوك فــي
مخيمــي إعــزاز وديــر بلــوط فــي ريف مدينــة حلب الذكــرى الـ  70لنكبة فلســطين،
حيــث رفــع المتظاهــرون أعــام فلســطين وعــدد مــن الالفتــات التــي تؤكد تمســك
الالجئيــن الفلســطينيين بحقهــم فــي العــودة إلــى أراضيهــم.
176

كمــا نــدد المهجــرون بنقــل الســفارة األمريكيــة إلــى مدينــة القــدس ،ومــا تســرب
حــول مــا يســمى «صفقــة القــرن» ،مشــددين علــى أن القــدس عاصمــة أبديــة
للدولــة الفلســطينية ،مطالبيــن األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة والحقوقيــة
بالضغــط علــى ســلطات االحتــال اإلســرائيلي لفــك الحصــار عــن قطــاع غــزة،
وإطــاق ســراح جميــع األســرى الفلســطينيين فــي ســجونها.
ظــم المهجــرون الفلســطينيون والســوريون في
أمــا يــوم  8تموز/يوليــو  2018ن ّ
مخيــم البــل فــي ريــف حلــب ومخيــم ديــر بلــوط شــمال ســورية ،وقفــة تضامنيــة
مــع أهالــي درعــا جنــوب ســورية ،ورفعــوا خاللهــا شــعارات منــددة بالعمليــات
العســكرية التــي ينفذهــا النظــام الســوري والجيــش الروســي ،مؤكديــن علــى
وحــدة الــدم الســوري والفلســطيني.

الجانب المعيشي واإلغاثي:
وصلــت قوافــل المهجريــن مــن بلــدات جنــوب دمشــق إلــى الشــمال الســوري
علــى دفعــات وتوزعــت علــى مــدن الشــمال الســوري المحــررة فــي البــاب وإعــزاز
وعفريــن وإدلــب ،بســبب االكتظــاظ الكبيــر فــي أعــداد المهجريــن نتيجــة وجــود
مهجريــن آخريــن مــن ريــف حمــص الشــمالي والغوطــة الشــرقية ،والتــي قــدرت
بحوالــي  300ألــف مهجــر خــال عــام .2018
وقــدرت أعــداد األســر الفلســطينية المهجــرة مــن مخيــم اليرمــوك إلــى الشــمال
الســوري بحوالــي  696أســرة بحســب إحصائيــات جمعيــة خيــر أمــة ،إال أن الرقــم
غيــر ثابــت نتيجــة حالــة عــدم االســتقرار ورغبــة العديــد مــن المهجريــن فــي العبــور
نحــو تركيــا رغــم الخطــورة العاليــة المترتبــة علــى اجتيــاز الحــدود ،والــذي قــد
يكلــف مبالــغ عاليــة جــدًا مــن المــال أو الحيــاة.
فيمــا واجهــت مئــات العائــات مــن الالجئيــن الفلســطينيين المهجريــن مــن
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مخيــم اليرمــوك إلــى الشــمال الســوري ،أوضاع ـاً إنســانية مزريــة ،نتيجــة ضعــف
الخدمــات األساســية فــي مراكــز اإليــواء التــي أجبــروا علــى النــزوح إليهــا ،وافتقارها
للمســتلزمات المعيشــية والســكنية ،إضافــة إلــى تشــتيت العائــات وتفريقهــا بيــن
مراكــز إيــواء مختلفــة.
حيــث اليــزال المهجــرون يقيمــون فــي خيــام فــي عــدة مخيمــات كديــر بلــوط،
ســجل انقطــاع المــاء الصالــح
مــع شــح فــي الميــاه ،وصعوبــات لتحصيلــه ،وقــد ُ
للشــرب لعــدة أيــام عــن المخيــم أكثــر مــن مــرة.
إلــى ذلــك واجهــت  325عائلــة فلســطينية مهجــرة إلــى الشــمال الســوري أزمــات
عديــدة ،حيــث فاقــم فصــل الشــتاء وانخفــاض درجــات الحــرارة مــن معاناتهم بعد
ـول مخيمهــم إلــى مســتنقع مــن الميــاه والوحــل ،وأغرقــت الميــاه خيامهــم
أن حـ ّ
وأمتعتهــم ومالبســهم ،ممــا اضطــر الكثيريــن منهــم للمبيــت فــي العــراء .فض ـاً
عــن األمــراض التــي انتشــرت بيــن األطفــال خاصــة نتيجــة بــرودة الطقــس.
فيمــا اشــتكت العائــات الفلســطينية من تســرب المياه العادمــة (الصرف الصحي)
وميــاه األمطــار إلــى داخــل خيامهــم التــي تعانــي عــدم وجــود بنيــة تحتيــة لشــبكة
الميــاه العادمــة والكهربــاء ،األمــر الــذي اضطــر بعــض ســكان المخيــم إلــى بنــاء
ســياج حــول خيامهــم لمواجهــة فصــل الشــتاء وعــدم تســرب الميــاه إليهــا ،إال أن
فصائــل عســكرية تابعــة للمعارضــة الســورية وقــوات تركيــة مصحوبــة بآليــات
دخلــت إلــى مخيــم المحمديــة وديــر بلــوط وقامــت بهــدم مــا تــم إعمــاره مــن قبــل
األهالي.
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أطمه:
عاشــت قرابــة  50عائلــة فلســطينية مهجــرة مــن مخيمــي اليرموك وخان الشــيح
ومنطقــة التضامــن جنــوب دمشــق ومــن غوطــة دمشــق ،موزعيــن علــى مخيمات
الجزيــرة وعطــاء والكرامــة فــي ريــف إدلــب ،خــال عــام  2018أوضاعـاً إنســانية
صعبــة وســيئة ،بســبب قلــة المــوارد وانعــدام المســاعدات اإلغاثيــة ،وغــاء إيجــار
المنــازل وتدنــي مســتوى التعليــم وســوء النظافــة ،وتلــوث ميــاه الشــرب ،التــي
تبــاع فــي منطقــة أطمــة بســعر ألــف ليــرة ســورية ( 2دوالر) للمتــر المكعــب الواحد
ممــا يزيــد العــبء االقتصــادي علــى كاهــل النازحيــن الفلســطينيين.
فيمــا عانــت تلــك العائــات العديــد مــن األزمــات المعيشــية والطبيــة واإلغاثيــة،
تم ّثلــت فــي انتشــار البطالــة والخــوف مــن تأميــن المعيشــة.
فــي حيــن تعـّـرض الالجئــون الفلســطينيون فــي تلــك المنطقــة لحمــات دهــم
واعتقــال ،حيــث قامــت بعــض فصائــل الشــمال من المعارضــة المســلحة ،باعتقال
عــدد مــن الفلســطينيين بتهــم وحجــج متعــددة.

إعزاز:
تعيــش قرابــة ( )150عائلــة مهجــرة قســرًا مــن جنــوب دمشــق ومخيــم اليرمــوك
إلــى منطقــة إعــزاز بريــف حلــب الشــمالي أوضاعـاً إنســانية قاســية نتيجــة ســوء
أوضاعهــم المعيشــية ،وعــدم توفــر المــاء الصالــح للشــرب فــي المخيــم ،وانتشــار
األوبئــة واألمــراض فــي صفــوف المهجريــن.
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جنوب سورية:
المزيريب
شــهدت بلــدة المزيريــب خــال عــام  2018حالــة توتــر كبيــرة بســبب تدهــور
الوضــع األمنــي بســبب العمليــات العســكرية التــي شــنها النظــام ضــد المعارضــة
ض مدينــة درعــا وبلداتهــا لقصــف
الســورية المســلحة جنــوب ســورية،
وتعــر ِ
ُّ
مســتمر بالبراميــل المتفجــرة والصواريــخ وقذائــف المدفعيــة ،والتــي أدت إلــى
فــرض النظــام الســوري ســيطرته علــى كامــل محافظــة درعــا.
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مــن جانبــه أصــدر المجلــس العســكري فــي بلــدة المزيريــب جنــوب ســورية بيانـاً
رســمياً يــوم  8شــباط/فبراير  2018فــرض فيــه حظــر التجــوال علــى األهالــي،
بســبب مــا تشــهده البلــدة مــن توتر أمنــي جراء محــاوالت تنظيم الدولــة «داعش»
اقتحــام البلــدة وشــن هجمــات مفاجئــة علــى مواقــع قــوات المعارضــة المســلحة،
ـن عناصــر التنظيــم هجومـاً مباغتـاً على بلــدة حيط في حــوض اليرموك،
حيــث شـ ّ
تزامــن ذلــك مــع انــدالع معــارك عنيفــة بيــن قــوات المعارضــة الســورية المســلحة
وتنظيــم «داعــش» ،اســتخدمت فيهــا أســلحة خفيفــة ومتوســطة وثقيلــة بمــا
فيهــا المدفعيــة وراجمــات الصواريــخ.
وقــد شــهدت بلــدة المزيريــب نــزوح مئــات الالجئيــن الفلســطينيين والســوريين
إلــى العــراء خــارج البلــدة دون مــأوى أو رعاية طبيــة أو إغاثية من قبــل المنظمات
الدوليــة واإلنســانية ،جــراء تصاعــد األعمــال العســكرية بيــن النظــام الســوري
والروســي ومجموعــات المعارضــة المســلحة.
وبعــد اتفــاق المصالحــة الــذي تــم إبرامــه بيــن الجانــب الروســي والمعارضــة
الســورية المســلحة فــي جنــوب ســورية ،والتــي تضمنــت خــروج عناصــر األخيــرة
إلــى الشــمال الســوري وتســليم أســلحتهم الثقيلــة؛ دخلــت يــوم  11تمــوز /يوليــو
 2018عناصــر الشــرطة الروســية إلــى بلــدة المزيريــب وتســلمت مخفرهــا.

اختطاف:
ســادت حالــة مــن الهلــع والقلــق بيــن أبنــاء بلــدة المزيريــب خــال عــام ،2018
نتيجــة تنامــي ظاهــرة االختطــاف مقابــل الحصــول علــى الفديــة التــي تعــرض
لهــا أبنــاء البلــدة مــن قبــل مســلحين مجهولــي الهويــة .وقــد فرضــت فصائــل
المعارضــة الســورية المســلحة فــي بلــدة المزيريــب يــوم  /24كانــون الثانــي
ينايــر 2018 /حظــرًا ليليـاً للتجــوال ،وذلــك فــي محاولــة منهــا للحــد مــن انتشــارحــوادث االختطــاف والســرقة فــي البلــدة ،حيــث بــدأ منــع التجــول منــذ الســاعة
التاســعة واســتمر حتــى الســاعة الخامســة صباح ـاً.
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ففــي يــوم  8شــباط/فبراير  2018قــام مجهولون باختطاف الفلســطيني «كريم
عــوض مفلــح» مــن أبنــاء بلــدة المزيريــب ،إال أن المســلحين قامــوا باإلفــراج عــن
المفلــح ،وذلــك بعــد عشــرة أيــام مــن اختطافــه.
فيمــا اختطــف الدكتــور البيطــري «رشــيد ملحــم» فــي العقــد الخامــس مــن العمر،
ـم قامــت
يــوم  12شــباط /فبرايــر  2018مــن قبــل جهــة مجهولــة الهويــة ،ومــن ثـ َّ
بإطــاق ســراحه بعــد ســتة أيام.
إلــى ذلــك اختطفــت عصابــات مســلحة مجهولــة الهويــة يــوم  16شــباط /فبرايــر
 2018الالجــئ الفلســطيني «فهــد النميــري» المدعــو أبــو محمــد نميــري ،علم ـاً
أن فهــد النميــري يقيــم فــي بلــدة (الفــوار) ،وهــو مــن ســكان الســيدة زينــب،
ويعمــل لــدى منظمــة  SRDاإلغاثيــة والتــي تقــدم المســاعدات اإلنســانية فــي
الجنــوب الســوري ،وقــد أُطلــق ســراح النميــري بعــد يوميــن مــن اختطافــه.

تجمع جلين:
عــاش الالجئــون الفلســطينيون فــي تجمــع جليــن الــذي يقــع شــمال غــرب مركــز
مدينــة درعــا علــى مســافة  25كــم ،ويقطنــه حوالــي ( )700عائلــة معظمهــم
من منطقة شــمال فلســطين (الدواره-الصالحية-العبيسية-الســبارجه – المواســه
وبعــض العائــات مــن الضفــة وغــزة)؛ وضعــاً أمنيــاً صعبــاً وســط حالــة مــنالقلــق واالضطــراب الكبيــر خــال عــام  ،2018بســبب ســيطرة تنظيــم الدولــة
«داعــش» علــى المنطقــة ،واالنتهــاكات التــي ارتكبهــا بحــق الســكان ،إضافــ ًة
إلــى العمليــة العســكرية التــي شـ ّنها النظــام الســوري علــى بلــدات جنــوب ســورية
لفــرض الســيطرة عليهــا.
وكانــت المواجهــات بيــن النظــام الســوري وتنظيــم الدولــة «داعــش» وتضييــق
األخيــر علــى األهالــي ،قــد أجبــرت الســكان علــى النــزوح مــن المنطقــة ،والعيــش
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فــي مركــز إيــواء زيــزون ومناطــق أخــرى.
أمــا الحالــة المعيشــية؛ فقــد اشــتكى ســكان بلــدة ومخيــم جليــن الواقــع بمنطقــة
حــوض اليرمــوك فــي ريــف درعــا الغربــي ،الــذي تقطنــه العديــد مــن األســر
الفلســطينية والســورية مــن ظــروف معيشــية قاســية نتيجــة تضييــق الخنــاق
عليهــم مــن قبــل تنظيــم «داعــش» الــذي مــارس انتهــاكات عديــدة بحق الســكان
وممتلكاتهــم.
ووفق ـاً لشــهادة عــدد مــن أهالــي البلــدة فــإن عناصــر التنظيــم قامــوا بســرقة
كامــل محتويــات بعــض المنــازل مــن أدوات منزليــة وأدوات كهربائية ومفروشــات،
منوهيــن إلــى أن تلــك العناصــر نهبــت كابــات الكهربــاء الداخليــة لبيوتهــم.
فيمــا شــهدت بلــدة ومخيــم جليــن خــال شــهر آب/أغســطس  2018عــودة
بعــض العائــات الفلســطينية النازحــة إلــى منازلهــم وممتلكاتهــم ،بعــد أن
اســتعاد الجيــش الســوري البلــدة وانســحاب عناصــر «جيــش خالــد بــن الوليــد»
التابــع لتنظيــم «داعــش» مــن المنطقــة ،جــاء ذلــك بعــد معــارك عنيفــة بيــن
الطرفيــن اســتخدمت فيهــا صنــوف مختلفــة مــن األســلحة البريــة والجويــة.
المخيــم أوضاع ـاً معيشــية صعبــة،
لكــن األهالــي واجهــوا بعــد عودتهــم إلــى
ّ
ّ
جــراء عــدم وجــود مقومــات حيــاة فيــه نتيجــة تعرضــه للدمــار والخــراب واألضــرار
التــي لحقــت ببنيتــه التحتيــة ،وعــدم توفــر المــاء والكهربــاء والخدمــات األساســية
الضروريــة للحيــاة.
كمــا عانــى األهالــي مــن انعــدام مواردهــم الماليــة وإهمــال مــن المنظمــات
اإلغاثيــة ومؤسســات النظــام الســوري ،وعــدم تقديــم يــد العــون لهــم مــن
مســاعدات أو فتــحٍ للطــرق أو إزالــ ٍة ألنقــاض األبنيــة.
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تجمع زيزون:
عاشــت حوالــي « »115عائلــة فلســطينية ســورية فــي تجمــع زيــزون الــذي
يقــع فــي مدينــة درعــا جنــوب ســورية حيــاة شــديدة القســوة خــال عــام ،2018
افتقــرت ألدنــى مقومــات الحيــاة الكريمــة ،حيــث ســكنت تلــك العائــات فــي بيــوت
بدائيــة بنيــت مــن القصــب وبعــض األقمشــة.
وكانــت تلــك العائــات ُه ّجــرت مــن منازلهــا بســبب القصــف المتكــرر مــن قبــل
النظــام علــى منازلهــم ،باإلضافــة إلــى ســيطرة تنظيــم «داعــش» علــى بعــض
األحيــاء فــي المدنيــة كمــا حــدث فــي تجمــع جليــن.
فقــد تحولــت خيــام الالجئيــن فــي معســكر زيــزون إلــى مســتنقعات بســبب
األمطــار الغزيــرة مــع دخــول فصــل الشــتاء ،فيمــا أظهــرت الصــور ومقاطــع الفيديو
التــي بثهــا ناشــطون والجئــون مــن التجمــع مشــاهد صادمــة للحالــة المزريــة
التــي يعيشــها الالجئــون ،حيــث الخيــام الباليــة والمهترئــة التــي أصبحــت مالذهــم
الوحيــد بعــد نزوحهــم.
ووفق ـاً لالجــئ الفلســطيني «محمــود أبــو قاســم» ،أحــد ســكان المخيــم ،فــإن
األمطــار الغزيــرة التــي هطلــت علــى المعســكر خــال شــهر كانــون الثاني/ينايــر
تســببت بخــروج أغلــب الســكان مــن الخيــام ،نتيجــة ســقوطها وانجرافهــا بســبب
الســيول واألمطــار الغزيــرة.
وأضــاف بــأن أغلــب أراضــي معســكر زيــزون موحلــة ال تصلــح للســكن ،لكنــه
أجبــر علــى الســكن فــي ظــل انعــدام الســكن البديــل ،واصفــاً أوضاعهــم فــي
المخيــم بالكارثــة اإلنســانية ،حيــث يفتقــر المعســكر إلــى أبســط مقومــات الحيــاة
فــي ظــل الغيــاب الكامــل للدعــم مــن قبــل المنظمــات اإلغاثيــة واإلنســانية.
وجــه األهالــي مناشــداتهم لوكالــة «األونــروا» وجميــع الجهــات
بدورهــم ّ
الفلســطينية والدوليــة المعنيــة بالالجئيــن الفلســطينيين فــي ســورية ،بضــرورة
بــذل جهودهــم تجــاه معانــاة العائــات فــي التجمــع ،مشــددين علــى ضــرورة قيــام
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وكالــة «األونــروا» بواجباتهــا تجاههــم كمؤسســة دوليــة مســؤولة عــن الالجئيــن
الفلســطينيين.

بلدة تسيل:
شــكت العائــات الفلســطينية النازحــة مــن مخيمــات دمشــق إلــى بلــدة تســيل
التابعــة لمحافظــة درعــا جنــوب ســورية ،خــال عــام  2018مــن اإلهمــال
وســوء أوضاعهــم المعيشــية واالقتصاديــة ،بســبب اضطرارهــم لتــرك منازلهــم
وممتلكاتهــم نتيجــة تعــرض مخيماتهــم للقصــف ،وانــدالع االشــتباكات بيــن
وتعــرض منازلهــم وممتلكاتهــم للنهــب والســلب
طرفــي الصــراع فــي ســورية،
ّ
مــن قبــل عناصــر تنظيــم «داعــش».
فيمــا أطلــق الالجئــون الفلســطينيون فــي البلــدة ،بعــد فــرض النظــام الســوري
الســيطرة علــى البلــدة وعودتهــم إلــى منازلهــم؛ نــداء اســتغاثة لكافــة األطــراف
المعنيــة ،ووكالــة األونــروا ومنظمــة التحريــر ومنظمــات حقــوق اإلنســان للعمــل
مــن أجــل إيجــاد حــل لمعاناتهــم ،والعمــل علــى تقديــم مســاعدات ماليــة لهــم
مــن أجــل ترميــم بيوتهــم وإعــادة إعمارهــا مــن جديــد.
يشــار إلــى أن بلــدة تســيل التــي تقــع إلــى الشــمال مــن مركــز مدينــة درعــا علــى
بعــد  30كــم كان يقطنهــا مــا يقــارب  120عائلــة فلســطينية ،باإلضافــة لـــ 40
عائلــة مهجــرة مــن دمشــق وريفهــا ،و 100عائلــة مهجــرة مــن تجمــع عيــن ذكــر
فــي منطقــة الجــوالن.
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مخيم بريقة:
واجــه أكثــر مــن  8آالف الجــئ مــن المهجريــن الســوريين والفلســطينيين
فــي مخيــم بريقــة جنــوب ســورية أوضاع ـاً إنســانية قاســية جــدًا ،وزاد مــن
مأســاتهم موجــات البــرد القــارس وتهاطــل الثلــوج ،وبســبب العواصــف التــي
ضربــت المنطقــة ،حيــث اقتلعــت بعــض الخيــام مــن مكانهــا ،ودخلــت األمطــار
لخيــام أخــرى ،واضطـ ّـر عــدد مــن العائــات للســكن فــي خيمــة واحــدة مــع
عائــات أخــرى.

ويعتبــر مخيــم بريقــة مــن أكبــر مخيمــات النازحيــن الموجــودة فــي الجنــوب
الســوري ،حيــث تــم تشــييده بتاريــخ  2013-11-27فــي منطقــة مرتفعــة
علــى الشــريط الحــدودي مــع الجــوالن المحتــل بريــف محافظــة القنيطــرة.
ويضــم مــا يقــارب ألــف عائلــة مــن الالجئيــن الســوريين والفلســطينيين،
وغالبيتهــم مــن ريــف دمشــق وحلــب وحمــاة وإدلــب ومــن مناطــق الجنــوب
الســوري.
وســجلت مجموعــة العمــل عــدم وجــود مســتوصف أو مشــفى أو أي اهتمــام
طبــي داخــل المخيم.
كمــا اشــتكى ســكان المخيــم مــن انقطــاع مــادة الخبــز لعــدة أيــام خــال
الشــتاء بســبب تراكــم الثلــوج علــى الطريــق الرئيــس الواصــل مــع بلــدة
بريقــة ،إضافــة علــى عــدم وصــول ســيارات المــاء و الخضــار.
عــاوة علــى ذلــك ،تنعــدم مــوارد األهالــي الماليــة فغالبيــة األهالــي بال عمل
وتنتشــر البطالــة بينهــم ،بســبب صعوبــة التنقــل بيــن المناطــق ،إضافــة إلــى
ارتفــاع أســعار الوقــود للتدفئــة ،وخلــو المنطقــة مــن مــادة الحطــب بســبب
اســتهالك أبنــاء المخيــم لألشــجار الموجــودة.
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وناشــد أبنــاء المخيــم جميــع الهيئــات والمنظمــات الخيرية واإلغاثيــة بضرورة
التحــرك العاجــل إلــى المخيــم ،لتقديــم يــد العــون والمســاعدات العاجلــة مــن
«مــواد تدفئــة وسـ ّـات غذائيــة وأدويــة وحليــب وفــوط لألطفــال».
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الالجئون الفلسطينيون
خارج سورية

الالجئون الفلسطينيون من سورية
إلى الوطن العربي

الالجئون الفلسطينيون من سورية إلى لبنان
شــهد لبنــان خــال العــام  2017و 2018انخفاض ـاً ملحوظ ـاً فــي أعــداد
الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين ،ألســباب عــدة بينهــا ،عــدم منحهــم
أي وضــع قانونــي كالجئيــن ،وعــدم الســماح لهــم بالعمــل علــى األراضــي
اللبنانيــة ،إضاف ـ ًة إلــى عجــز الجمعيــات اإلغاثيــة ووكالــة الغــوث (األونــروا)
عــن تقديــم الخدمــات اإلنســانية والحمايــة القانونيــة لالجئيــن.
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ويقـ َّـدر عــدد الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية فــي لبنــان ،بحســب إحصائيات
األونــروا نهايــة شــهر  2016/12بنحــو  31ألــف الجــئ ،بما يعــادل  12720عائلة،
ـئ ،ويتــوزع الالجئــون علــى
بعدمــا كانــت فــي بدايــة  2013بحــدود  80000الجـ ٍ
المناطــق الخمــس فــي المــدن اللبنانيــة بنســب متفاوتــة ،ويعيشــون فــي بيــوت
مســتأجرة بمعــدل وســطي ألجــرة المنــزل داخــل المخيمــات ( $ )200و ($ )400
خارجها.

دعوات فلسطينية ولبنانية للعودة إلى
سورية
طالــب الســفير الفلســطيني فــي لبنــان «أشــرف دبــور» مــن اللجــان الشــعبية
فــي المخيمــات الفلســطينية فــي لبنــان يــوم  19تموز/يوليــو  2018العمــل علــى
تنظيــم قوائــم بأســماء العائــات الفلســطينية الســورية المهجــرة إلــى لبنــان
الراغبــة بالعــودة إلــى ســورية ،وتزويــد الســفارة بالكشــوف حتــى تتمكــن مــن
تســوية أوضاعهــم لــدى الجهــات اللبنانيــة.

ووفقـاً للبيــان الــذي عممته الســفارة
الفلســطينية فــي لبنــان؛ أن عملهــا
ينحســر داخــل األراضــي اللبنانيــة،
حيــث ســيتم تســوية أوضــاع الالجئين
الفلســطينيين الذيــن يوجــد عليهــم
مخالفــات ماديــة مــن ناحيــة تجديــد
اإلقامــات أو الدخــول بطريــق غيــر
شــرعي إلــى لبنــان ،دون أن يتطــرق
البيــان إلــى التنســيق مــع الجانــب
الســوري.
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بدورهــا أعلنــت دائــرة شــؤون الالجئيــن بمنظمــة التحريــر الفلســطينية فتــح
بــاب التســجيل للفلســطينيين المهجريــن مــن ســورية إلــى لبنــان وقطــاع غــزة
الراغبيــن بالعــودة إلــى ســورية.
وقالــت دائــرة شــؤون الالجئيــن بمنظمــة التحريــر الفلســطينية فــي بيــان صــادر
يــوم الجمعــة  22تموز/يوليــو 2018؛ «إنهــا تدعــو العائــات الفلســطينية الالجئــة
التــي نزحــت مــن مخيماتهــا فــي ســورية إلــى لبنــان ،التــي ترغــب فــي العــودة
إلــى مخيماتهــا فــي ســورية ،التســجيل لــدى اللجــان الشــعبية فــي مخيمــات لبنــان
حتــى تتمكــن الدائــرة مــن خــال التنســيق مــع ســفارة فلســطين فــي لبنــان مــن
تســوية أوضاعهــم لــدى الجهــات اللبنانيــة ،وترتيــب عودتهــم فــي إطــار جــدول
زمنــي وترتيبــات بهــذا الخصــوص».
وجــاءت الخطــوة بعــد وقــت قصيــر مــن زيــارة وفــد منظمــة التحريــر الفلســطينية
لدمشــق ،وتلقيهــم وعودًا بتســهيل عــودة الالجئين الفلســطينيين إلى مخيماتهم
وإعــادة إعمارها.
وفــي يــوم  4آب/أغســطس  2018أعلنــت الســفارة الفلســطينية فــي لبنــان
أنهــا ســتقدم منحــة ماليــة للعائــات الفلســطينية الســورية فــي لبنــان لتســهيل
عودتهــا إلــى ســورية ،وقــال أميــن ســر اللجــان الشــعبية الفلســطينية فــي لبنــان
«أبــو إيــاد الشــعالن» إنــه وبنــاء علــى تعليمــات ســفير دولــة فلســطين فــي لبنان،
ســيتم صــرف «مكرمــة ماليــة» مــن رئيــس دولــة فلســطين مقدارهــا ألــف دوالر
أمريكــي لتســهيل عمليــة العــودة إلــى المخيمــات الفلســطينية فــي ســورية.
وأكــد الشــعالن أنــه ال يوجــد أي توجــه إلعــادة الالجئيــن الفلســطينيين إلزاميـاً
إلــى مخيماتهــم المنكوبــة فــي ســورية ،وأن الجهــود تتركــز فــي الوقــت الراهــن
علــى إيجــاد تســويات لملفاتهــم مــع الســلطات اللبنانيــة ،وأوضــح الشــعالن «إن
مخيــم اليرمــوك هــو الحالــة الفلســطينية األكبــر مــن حيــث النــزوح إلــى لبنــان،
وعندمــا عممنــا علــى اللجــان الشــعبية تســجيل قوائــم بالعائــات التــي ترغــب فــي
العــودة كانــت فــي أذهاننــا العــودة اإلراديــة ولــم نتطــرق الــى أي عــودة إلزاميــة»
بحســب تعبيــره.
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وأضــاف أن ســفير دولــة فلســطين فــي لبنــان «أشــرف دبــور» تعهــد بــأن يقــوم
بعمــل تســوية لــكل العائــات المخالفــة ســواء فــي اإلقامــة أو الدخــول بطــرق غير
شــرعية ،وســيتم نقلهــم بحافــات علــى حســاب منظمــة التحريــر الفلســطينية،
مضيفـاً أن نســبة  ٪٩٥مــن الالجئيــن فــي لبنــان جــاؤوا مــن مخيــم اليرمــوك.
وأشــار إلــى أن العــودة محصــورة بالمخيمــات اآلمنــة وهــي ضعيفــة جــدًا ،حيــث
ال يتجــاوز العــدد ( )150عائلــة ( 370فــردًا) مــن أصــل ( )400عائلــة فلســطينية
نزحــت مــن مخيمــات آمنــة مــن ســورية ،وهــذه العائــات تســكن فــي مناطــق
تــم «تحريرهــا» ســابقاً وســمح للعائــات الفلســطينية بالعــودة إليهــا مثــل مخيــم
الســبينة ومخيــم الحســينية ومخيــم الذيابيــة ومخيــم الســيدة زينب ،وذلــك لتعداد
ســكانها ونســبة النازحيــن منهــا إلــى لبنــان ،بحســب وصــف الشــعالن.
وكانــت مستشــارة وزيــر الخارجيــة اللبنانــي عــا بطــرس قــد صرحــت يــوم
 2018/12/21أن وزيــر الخارجيــة اللبنانــي جبــران باســيل يتواصــل مــع كافــة
األطــراف الدوليــة المعنيــة إلتمــام عــودة جميــع الالجئيــن الســوريين ،منوهــة إلــى
أن المخيمــات الفلســطينية مكتظــة وال تحتمــل اســتيعاب المزيــد مــن الالجئيــن.

فلسطينيو سورية في لبنان والموقف من هذه الدعوات
وفــي ســياق ردود الالجئيــن علــى دعــوة منظمــة التحريــر الالجئيــن للعــودة
وتصريحــات عــا بطــرس؛ صــدرت انتقــادات شــعبية واســعة بيــن الفلســطينيين
الذيــن تســاءلوا عــن مغــزى التشــجيع علــى عــودة المهجريــن الفلســطينيين
فــي ظــل دمــار مخيماتهــم وخاصــة مخيــم اليرمــوك ،وتــردي األوضــاع األمنيــة
واالقتصاديــة فــي ســورية ،وقــال أحــد الالجئيــن «إنــه ال يمكــن الحديــث عــن
العــودة فيمــا يواصــل النظــام الســوري اعتقــال آالف الالجئيــن الفلســطينيين،
واســتمرار المالحقــات األمنيــة والســوق للخدمــة اإللزاميــة فــي جيــش التحريــر
الفلســطيني».
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اعتقاالت أثناء العودة إلى سورية
فــي ظــل التفاعــات وردود األفعــال علــى دعــوات العــودة إلــى ســورية ،ســجلت
مجموعــة العمــل اعتقــاالت علــى الحــدود الســورية اللبنانيــة مــن قبــل الســلطات
الســورية ،فقــد اعتقــل النظــام الســوري يــوم  27آب/أغســطس  2018ثالثــة
الجئيــن فلســطينيين فــي نقطــة المصنــع الحدوديــة بيــن لبنــان وســورية،
واقتادهــم إلــى جهــة غيــر معلومــة ،دون أن يعــرف ســبب اعتقالهــم والتهمــة
الموجهــة إليهــم ،وأشــارت المصــادر أن الالجئيــن الثالثــة هــم مــن العائــات التــي
اختــارت العــودة إلــى ســورية بســبب أوضاعهــا المعيشــية المزريــة فــي لبنــان،
بعــد البيــان الــذي أصدرتــه الســفارة الفلســطينية واللجــان الشــعبية الــذي دعــا
إلــى عــودة الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين مــن لبنــان إلــى ســورية ومنحهــم
مكافــأة ماليــة.
وحملــت عائــات المعتقليــن الفصائــل والســفارة والســلطة الفلســطينية فــي
ّ
بيــروت مســؤولية اعتقالهــم بســبب عــدم وجــود تنســيق أمنــي بيــن الســفارة
والســلطات الســورية ،وطالبــت بالعمــل علــى اإلفــراج عــن المعتقليــن.
فيمــا أكــد مصــدر مقــرب مــن الســفارة الفلســطينية لمجموعــة العمــل أن
العائــات الفلســطينية التــي عــادت إلــى ســورية عــادت علــى مســؤوليتها ودون
التنســيق مــع الســفارة الفلســطينية ،أو اللجــان الشــعبية المكلفــة بتســيير عــودة
تلــك العائــات.
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الوضع القانوني لالجئين الفلسطينيين من
سورية في لبنان
ال يــزال الوضــع القانونــي لالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية إلــى لبنــان
تعتريــه حالــة مــن عــدم االســتقرار ،رغــم صــدور قــرار يــوم 13تموز/يوليــو 2018
مــن المديريــة العامــة لألمــن العــام اللبنانــي دعــت فيــه الالجئيــن الفلســطينيين
الســوريين المقيميــن علــى أراضيهــا بصــورة شــرعية أو غيــر شــرعية المخالفيــن
لنظــام اإلقامــة ،التقــدم مــن مراكــز األمــن العــام لتســوية أوضاعهــم القانونيــة،
مــن خــال منحهــم إقامــة مؤقتــة لمــدة  ٦أشــهر مجان ـاً قابلــة للتجديــد ولعــدة
ـم المســتندات المطلوبــة ،ووفق
ـاء مــن الرســوم بعــد ضـ ّ
مــرات ،وشــمل القــرار إعفـ ً
اآلليــة المجانيــة المعتمــدة لتجديــد إقامــة الفلســطينيين الالجئيــن فــي ســورية.
فــي حيــن ال تــزال مديريــة األمــن العــام ترفــض تجديــد اإلقامــات لــكل مــن دخل
مــن الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين بعــد  16ســبتمبر/أيلول  ،2016حيــث
اعتبرتهــم المديريــة مقيميــن بصــورة غيــر شــرعية فــي لبنــان ،وتطالــب مديريــة
األمــن العــام فــي لبنــان هــؤالء بمغــادرة األراضــي اللبنانيــة خــال  15يومـاً ،األمــر
الــذي جعلهــم حبيســي مخيماتهــم وتجمعاتهــم ،كمــا تمنــع الســلطات اللبنانيــة
دخــول الالجــئ الفلســطيني الســوري عبــر مطاراتهــا وتعيــده إلــى البلــد الــذي جــاء
منــه ،ممــا جعــل العديــد مــن البلــدان تشــترط علــى الفلســطيني الســوري تأميــن
تأشــيرة دخــول (فيــزا) إلــى لبنــان أو البلــد المتجــه إليــه.
وكان قــد وصــل مجموعــة العمــل رســائل مــن عــدد مــن الالجئين الفلســطينيين
ممــن منعهــم األمــن اللبنانــي مــن دخــول لبنــان ،تكشــف حجــم المعانــاة التــي
يعيشــونها منــذ لحظــة تحصيلهــم علــى مواعيــد مــع الســفارات األوروبيــة فــي
ـاء بطريقــة تعامــل األمــن اللبنانــي المســتفزة معهــم ومنعهــم مــن
بيــروت ،وانتهـ ً
الدخــول.
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انتهاكات:
رصــدت مجموعــة العمــل مــن أجل فلســطينيي ســورية خــال عــام  2018المزيد من
االنتهــاكات بحــق الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية إلــى لبنــان ،ســواء المقيمــون
ـم الشــمل أو إجــراء
هنــاك أو الراغبــون بالدخــول إلــى لبنــان فــي ســياق معامــات لـ ّ

المقابــات الخاصــة بالســفارات األوروبيــة.

•ففــي يــوم  23كانــون الثاني/ينايــر  2018اعتقــل األمــن اللبنانــي الجئتيــن
فلســطينيتين تحفظّــت مجموعــة العمــل عــن ذكــر اســميهما بنــاء علــى طلــب
ذويهمــا ،أثنــاء خروجهمــا مــن مخيــم عيــن الحلــوة إلــى مدينــة صيــدا ،بحجــة
دخولهمــا بصــورة غيــر نظاميــة إلــى األراضــي اللبنانيــة.
•يــوم  1آب/أغســطس  2018اعتقــل عناصــر حاجــز الموصلــي التابــع لقــوات
األمــن اللبنانــي بمدينــة صيــدا ثالثــة أطفــال فلســطينيين ســوريين هــم« :عــاء
الديــن أســعد» (15عامـاً)« ،إيــاد خالــد» ( 16عامـاً) ،و»أحمــد جلبــوط» (16عامـاً)
بحجــة عــدم تجديــد إقاماتهــم ،وقــد أطلــق ســراحهم بعــد عــدة أيــام ،وكان
األطفــال الثالثــة قــد لجــؤوا مــن ســورية إلــى لبنــان عــام  2012مــع ذويهــم ،ولــم
يغادروهــا إال عــام  2017عندمــا ذهبــوا إلــى ســورية لتقديــم امتحــان شــهادة
التعليــم األساســي ،ثــم عــادوا إلــى لبنــان بموجــب برقيــة موافقــة تســمح لــكل
طالــب فلســطيني ســوري غــادر لبنــان لتقديــم االمتحانــات بالدخــول إلــى األراضي
اللبنانيــة.
•يــوم  13أيلول/ســبتمبر  2018أوقفــت الســلطات اللبنانيــة الطالبــة الفلســطينية
الســورية «منــار صــاح أبــو صيــام»  14عامـاً مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك ،بذريعــة
دخــول البــاد بطريــق غيــر قانونيــة ،وإقامتهــا غيــر النظاميــة فــي لبنــان ،جــاء
ذلــك بعــد حضــور الشــرطة إلــى مستشــفى الســاحل الــذي ترقــد فيــه أبــو صيــام
للعــاج إثــر تعرضهــا لحــادث ســير مــع عــدد مــن التالميــذ ،أثنــاء عودتهــم مــن
مدرســة حيفــا التابعــة لـــ «وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين –
أونــروا» فــي منطقــة بئــر حســن فــي بيــروت.
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الواقع التعليمي:
واجــه طــاب فلســطينيي ســورية فــي لبنــان خــال عــام  2018مصاعــب
ومعوقــات كبيــرة منعتهــم مــن االلتحــاق بالمــدارس تمثلــت بوضعهــم االقتصــادي
المتــردي ،إضاف ـ ًة إلــى الوضــع القانونــي بســبب عــدم حصولهــم علــى إقامــات
نظاميــة فــي لبنــان ،وكذلــك اختــاف المناهــج الســورية عــن المناهــج اللبنانيــة،
حيــث تعتمــد المناهــج اللبنانيــة اللغــة األجنبيــة أساسـاً فــي التدريــس على عكس
المناهــج الســورية ،فيمــا أثــر تدهــور األوضــاع األمنيــة داخــل بعــض المخيمــات
بشــكل ملحــوظ فــي نوعيــة وجــودة التعليــم الــذي يحصــل عليــه الطالــب
الفلســطيني فــي لبنــان.
ففــي ظــل التوتــرات األمنيــة التــي شــهدتها المخيمــات فــإن أول المتضرريــن هم
الطلبــة فــي المــدارس ،حيــث يتــم تعطيــل المــدارس بســبب قطــع الطرقــات أو
اإلضرابــات ،ممــا يــؤدي إلــى عــدم حصــول الطالــب علــى المنهــاج كامـاً ،إضافــة
إلــى عــدم شــعوره باألمــان داخــل الغرفــة الصفيــة.
مــن جانبهــا اســتطاعت مــدارس األونــروا الموجــودة داخــل وخــارج المخيمــات
الفلســطينية اســتيعاب معظــم الطــاب مــن أبنــاء الالجئيــن الفلســطينيين مــن
ســورية ،مــن خــال دمجهــم مــع أقرانهــم فــي مدارســها وتخطــي عقبــة المناهــج
التــي تعتمــد علــى اللغــة اإلنكليزيــة فــي تعليــم الطــاب فــي مرحلــة مــا بعــد
الصــف الخامــس االبتدائــي ،بالرغــم مــن الصعوبــات التــي يواجههــا األهالــي فــي
تدريــس أوالدهــم حتــى اليــوم نتيجــة انعــدام إمكانيــات اللغــة لــدى الطالــب
واألهــل ،وكذلــك فــرص ردم هــذه الفجــوة مــن خــال الدعــم العلمــي عبــر دروس
خاصــة متعــذر أيض ـاً ،لمــا يعانيــه الالجئــون مــن ضائقــة اقتصاديــة.
إلــى ذلــك طالــب عــدد مــن المعلميــن الفلســطينيين الذيــن غــادروا ســورية جــراء
انــدالع الحــرب فيهــا خوفـاً علــى حياتهــم إلــى لبنــان رئاســة األونــروا بالعــدول عــن
مطالبتهــم بالعــودة إلــى ســورية لاللتحــاق بمدارســها هنــاك ،وقرارهــا بإمهالهــم
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حتــى يــوم  28حزيران/يونيــو  2018للعــودة إلــى ســورية أو العمــل بنظــام
المياومــة أو تقديــم اســتقاالتهم ،كمــا ناشــدوا األونــروا بتمديــد فتــرة عملهــم فــي
لبنــان ،ريثمــا تســتتب األوضــاع األمنيــة فــي ســورية بشــكل تــام ،ويتمكنــون مــن
العــودة إلــى مخيماتهــم ومنازلهــم التــي فــروا منهــا خوف ـاً علــى حياتهــم وحيــاة
أطفالهــم.
فــي غضــون ذلــك شــارك حوالي  200طالب وطالبة من الالجئين الفلســطينيين
الســوريين المقيميــن فــي لبنــان ،فــي المخيــم التعليمــي الثالــث الــذي أقامــه
التجمــع الدولــي للمعلميــن الفلســطينيين ،برعايــة وزيــر التعليــم اللبناني األســبق،
«عبــد الرحيــم مــراد» مــا بيــن  29تموز/يوليــو وحتــى  11آب/أغســطس فــي دار
الحنــان لأليتــام ببلــدة المنــارة فــي البقــاع الغربــي.
المخيــم التعليمــي الثالــث برنامجــاً صباحيــاً يوميــاً لــدروس اللغــة
تضمــن
ّ
اإلنجليزيــة بمســتويات متعــددة حســب حاجــة األطفــال ،فــي حيــن تضمنــت
الفتــرة المســائية أنشــطة متعــددة ومتنوعــة مثــل «المهنــدس الصغيــر (لتعليــم
الروبــوت) والحســاب الســريع ،الرســم واألشــغال اليدويــة ،وبرنامــج اإلعالمــي
كل حســب هوايتــه ورغبتــه،
الصغيــر ،باإلضافــة إلــى ألعــاب وأنشــطة متنوعــة ٌّ
وذلــك بهــدف زيــادة ثقــة األطفــال بأنفســهم ،إضافــة لزيــادة مهاراتهــم الحياتيــة
وإكســابهم مهــارات جديــدة وتنميــة هواياتهــم.

قصص نجاح:
رغــم مأســاتهم ومعاناتهــم وأوضاعهــم المعيشــية واالقتصاديــة والقانونيــة
المزريــة؛ نــال الطالــب الفلســطيني الســوري «نضــال محمــود األبطــح» ،مــن
الجئــي مخيــم اليرمــوك يــوم  5شــباط/فبراير  2018لقــب الطالــب المثالــي فــي
مدرســة الســموع بمخيــم عيــن الحلــوة جنــوب لبنــان ،وذلــك بعــد اختيــاره مــن
قبــل إدارة المدرســة ليحصــل علــى هــذا اللقــب مــن قبــل جمعيــة تواصــل التــي
ـم للطلبــة فــي المــدارس.
تقــوم بتكريـ ٍ
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•نضال محمود األبطح
أمــا فــي يــوم  17آذار/مــارس  2018فــاز فريــق «أمــل فلســطين» ،المؤلــف مــن
عشــرة طــاب مــن فلســطينيي ســورية ،بالمركــز األول فــي مســابقة «روبوجــي
 ،»2التــي أقيمــت يــوم الجمعــة  16آذار/مــارس  2018م ،فــي جامعــة ســيدة
اللويــزة ببيــروت « ،»NDUوذلــك بمشــاركة  100طالــب موزعيــن علــى  10فــرق،
قدمــوا مــن  10مــدارس.
فــي حيــن حصــل األســتاذ الفلســطيني الســوري «عبــد الكريــم إبراهيــم محمــد
الخطيــب» مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك والمهجــر إلــى مخيــم نهــر البــارد فــي لبنــان
يــوم  28آذار/مــارس  2018علــى الجائــزة األولــى الصــادرة مــن رام اهلل كأفضــل
معلــم متميــز فــي شــمال لبنــان لعــام  ،2017وذلك بســبب اســتخدامه لممارســات
تعليميــة مبتكــرة وفعالة ،من خالل تحســين درجات الطالب وســلوكه ،ومســاعدته
ـوق.
فــي ّ
التميــز والتفـ ّ
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•عبد الكريم إبراهيم محمد الخطيب
ـدرس حاليـاً فــي مدرســة المنــارة للبنيــن التابعــة لألونــروا فــي
الخطيــب الــذي يـ ّ
مخيــم نهــر البــارد بمدينــة طرابلــس شــمال لبنــان حاصــل علــى إجــازة جامعيــة
فــي اللغــة العربيــة واللغــة اإلنكليزيــة مــن جامعــة دمشــق ،وكان يعمــل مدرس ـاً
فــي مدرســة الطابغــة التابعــة لألونــروا فــي مخيــم اليرمــوك.
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•بيسان عصام خزاعي
كمــا حققــت الطالبــة بيســان عصــام خزاعــي ،مــن أبنــاء مخيــم الســيدة زينــب
والمهجــرة إلــى لبنــان ،المرتبــة األولــى فــي امتحــان شــهادة التعليمــي األساســي
(البريفيــه) لعــام  2018علــى مســتوى مدرســتها «مركــز األبــرار التربــوي» فــي
منطقــة جــب جنيــن فــي البقــاع الغربــي.
كمــا حــازت دعــاء محمــود البقاعــي ،ابنــة مخيــم اليرمــوك ،التــي نجحــت فــي
امتحــان شــهادة التعليمــي األساســي (البريفيــه) لعــام  2018علــى المرتبــة األولــى
فــي مدرســة الجرمــق التابعــة لألونــروا فــي منطقــة البقــاع.
كمــا ســجلت جــاال خالــد الخطيــب ،ابنــة مخيــم اليرمــوك ،التــي تفوقــت بتقديــر
ممتــاز ،وحصلــت علــى المرتبــة األولــى فــي مدرســة بيــت جــاال بســبلين جنــوب
لبنــان علــى صفــوف الثامــن ،فيمــا ســجل شــقيقها «جــواد خالــد الخطيــب» المرتبة
األولــى فــي الصــف الثانــي االبتدائــي علــى مســتوى مدينــة صيــدا وإقليــم الخروب
ومدرســة بيــر زيــت بســبلين ،والســادس علــى مســتوى لبنــان.
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الواقع الصحي:
اليــزال االستشــفاء ُيشــ ّكل أحــد أبــرز التحديــات والمشــكالت التــي واجههــا
المهجــرون الفلســطينيون الســوريون والســوريون فــي لبنــان ،إذ ال تــزال المعانــاة
ّ
مــن نقــص الخدمــات االستشــفائية كبيرة ،خصوصـاً بعد ضعف نشــاط المنظمات
والهيئــات المحليــة والطبيــة؛ بحجــة عــدم وجــود مــوارد ماليــة ،وصعوبــة تأميــن
العــاج لمئــات الالجئيــن.
بدورهــا تابعــت األونــروا تقديــم خدماتهــا الصحيــة للفلســطينيين الالجئيــن
مــن ســورية إلــى لبنــان ،والمســجلين لديهــا فــي ســورية أســو ًة بالفلســطينيين
المقيميــن والمســجلين فــي لبنــان ،واقتصــرت الخدمــات الصحيــة التــي قدمتهــا
بالدرجــة األولــى علــى الرعايــة األوليــة ،وكذلــك اإلحالــة إلــى المشــافي المتعاقــدة
معهــا إلجــراء بعــض العمليــات الجراحيــة وحــاالت الــوالدة.

معاناة ونداءات ومناشدات:
نــداءات عديــدة أطلقهــا الالجئــون الفلســطينيون المهجــرون مــن ســورية إلــى
لبنــان خــال عــام  2018ناشــدوا خاللهــا جميــع المنظمــات اإلنســانية والطبيــة،
ووكالــة األونــروا والفصائــل والســلطة الفلســطينية والمؤسســات المدنيــة،
والجمعيــات الخيريــة واللجــان المعنيــة بالشــأن الفلســطيني التحــرك مــن أجــل
التكفــل بعالجهــم وإنقــاذ حياتهــم ،نتيجــة عــدم قدرتهــم علــى تأميــن تكاليــف
العــاج والمشــافي الباهظــة الثمــن.
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•فقــد توفيــت الرضيعــة الفلســطينية الســورية «ســيلين عزيــز» فــي مشــفى
قصــب بمدينــة صيــدا جنــوب لبنــان ،يــوم  19كانــون الثانــي /ينايــر ،2018
وذلــك جــراء إصابتهــا بالتهــاب رئــوي حــاد ،وعــدم تمكــن ذوييهــا مــن تأميــن
تكاليــف العــاج لهــا ،رغــم إطالقهــم للعديــد مــن المناشــدات للجمعيــات
اإلغاثيــة واألونــروا ومنظمــات المجتمــع المدنــي ،والفصائــل ومنظمــة التحريــر
الفلســطينية.

«سيلين عزيز»
•ناشــدت الالجئــة الفلســطينية الســورية «آيــة تيســير شــحادة» مواليــد 1998
مــن ســكان مخيــم اليرمــوك المهجــرة إلــى لبنــان ،في رســالة تلقّتهــا مجموعة
تخوفهــا مــن شــلل قــد يصيــب
العمــل ،الجهــات المعنيــة لمســاعدتها نتيجــة ّ
قدمهــا اليســرى نتيجــة اإلهمــال الطبــي.

201

فلسطينيو سورية ..نكبات ال تنتهي

•أطلــق الالجــئ الفلســطيني الســوري «تيســير عبــد اهلل محمــد العمــر»)38( ،
المهجــر إلــى منطقــة مخيــم عيــن الحلــوة
عام ـاً ،مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك
ّ
ـداء لمســاعدته إلجــراء عمليــة منظــار للرئــة ،حيــث ناشــد العمــر
فــي لبنــان ،نـ ً
كافــة المعنييــن واألونــروا والفصائــل والســفارة الفلســطينية فــي لبنــان
وفاعلــي الخيــر والجمعيــات الخيريــة للتكفــل بمصاريــف عالجــه التــي ال
يســتطيع تحملهــا بمفــرده.
•ناشــد يــوم  4أيار/مايــو  2018ذوو الشــاب الفلســطيني الســوري المريــض
«أحمــد ســامر حســين» الجمعيــات اإلغاثيــة ولجــان العمــل األهلــي والســفارة
الفلســطينية فــي لبنــان ووكالــة الغــوث األونــروا ،بالتكفــل وتقديم يــد العون
لعــاج نجلهــم.
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وقالــت عائلــة حســين إن نجلهــم الــذي يبلــغ مــن العمــر  18عام ـاً يعانــي مــن
فشــل كلــوي مزمــن وفقــر دم وارتفــاعٍ فــي ضغــط الــدم ،وهــو يخضــع لثــاث
جلســات غســيل كلــى أســبوعياً.
•وفــي يــوم  5أيار/مايــو  2018ناشــد الالجــئ الفلســطيني الســوري «علــي
نابلســي» ،البالــغ مــن العمــر ( )61عامــاً الــذي يعانــي مــن مــرض انســداد
شــرايين فــي القلــب وبحاجــة إلــى عمليــة جراحيــة« ،أصحــاب األيــادي
البيضــاء» تقديــم العــون لمســاعدته فــي تأميــن تكاليــف إجــراء عمليــة
توســيع للشــرايين تصــل كلفتهــا إلــى حوالــي  7آالف  $بعــد تأميــن مبلــغ
 $3200مــن األونــروا والســفارة الفلســطينية.
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•وفــي يــوم  20حزيران/يونيــو  2018ناشــدت عائلــة الطفلــة الفلســطينية
«رهــى شــعيب» ( 7ســنوات) ،المهجــرة مــن ســورية إلــى مخيــم البــص فــي
مدينــة صــور ،عبــر مجموعــة العمــل ،المنظمــات اإلنســانية والصليــب األحمــر
الدولــي واألونــروا ووزيــر الصحــة اللبنانــي التدخــل للتكفــل بعــاج طفلتهــا
التــي تواجــه خطــر بتــر اللســان .حيــث كانــت الطفلــة بحاجــة إلجــراء عمليــة
فــي مستشــفى أوتيــل ديــو «عبــارة عــن عمليتيــن متتاليتيــن ،يفصــل بينهما
مــدة زمنيــة قدرهــا  48ســاعة».
ووفق ـاً لعائلــة الطفلــة فــإن تكلفــة العمليتيــن تقــدر بـــ  12ألــف  ،$وأضافــت
األســرة أنهــا زودت األونــروا بالتقاريــر الطبيــة واألوراق الرســمية التــي تشــرح وضع
الطفلــة الصحــي ،إال أنهــا -حتــى تلــك اللحظــة -لــم تقــدم أي مســاعدة لهــم،
مشــيرة إلــى أن الكنيســة ســاهمت بمبلــغ  3آالف يــورو كمســاعدة فــي تكلفــة
العــاج ،إال أن الطفلــة مــا تــزال بحاجــة لمــا يقــارب ( )$8500الســتكمال تكاليــف
العمليــة.
•فــي يــوم  21حزيــران /يونيــو  2018أطلق ذوو الطفل الفلســطيني الســوري
محمــد جدعــان ،ابــن مخيــم اليرمــوك ،نــداء مناشــدة ألصحــاب الضمائــر الحية
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والمنظمــات اإلنســانية والهــال األحمــر الفلســطيني واللبنانــي والصليــب
األحمــر الدولــي والســفارة الفلســطينية ببيــروت مــن أجــل مــد يــد العــون
لهــم ،وإنقــاذ حيــاة ولدهــم حديــث الــوالدة الــذي يعانــي مــن وجــود ميــاه
داخــل رئتيــه ،كمــا يشــكو مــن صعوبــة فــي التنفــس ،ممــا اســتدعى وضعــه
تحســن حالتــه الصحيــة.
فــي الحاضنــة لحيــن ّ

محمد جدعان
ووفقــا للعائلــة ،فــإن المشــفى طلــب منهــم  $ ٤٠٠إلبقــاء طفلهم فــي الحاضنة
الســتكمال عالجــه ،علمـاً أن العائلــة تعانــي مــن أوضــاع إنســانية قاســية وهــي ال
تســتطيع تأميــن المبلــغ المطلوب.
•فــي يــوم  3تموز/يوليــو  2018أطلــق الالجــئ «أحمــد مغامــس» ،والــد طفل
فلســطيني ســوري ولــد فــي الشــهر الســادس ،نــداء مناشــدة للمنظمــات
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اإلنســانية والهــال والصليــب األحمــر ومؤسســات العمــل األهلــي واإلغاثــي
ومنظمــة التحريــر والفصائــل الفلســطينية فــي لبنــان ،وفاعلــي الخيــر مــن
األفــراد لمــد يــد العــون والمســاعدة إلنقــاذ حيــاة ولــده الخديــج الــذي ولــد
والدة مبكــرة فــي الشــهر الســادس ،والتكفــل بمصاريــف عالجــه.

الطفل مغامس
وقــال والــد الطفــل« :إن األطبــاء فــي مشــفى الراعــي بمدينــة صيــدا جنــوب
لبنــان اضطــروا إلــى نقــل طفلــه إلــى وحــدة رعايــة األطفال حديثــي الــوالدة خوفاً
علــى حياتــه ،ووضعــه علــى جهــاز التنفــس الصناعــي نتيجــة إصابتــه بالقصــور
الرئــوي ،مشــيرًا إلــى أن وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين (األونــروا)
تكفلــت بتغطيــة  %90مــن تكاليــف غرفــة العنايــة الفائقــة « الكوفــاز» فيما قدمت
الســفارة الفلســطينية  ،$800وبقــي مــن المبلــغ المســتحق مــا يقــارب .$4000
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•يــوم  17أيلول/ســبتمبر  2018ناشــد الالجــئ الفلســطيني الســوري «محمــد
عيــد» البالــغ مــن العمــر ( )22عامـاً ،مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك المهجــر إلــى
مخيــم الرشــيدية فــي مدينــة صــور جنــوب لبنــان ،فاعلــي الخيــر وكل مــن
يســتطيع تقديــم العــون لمســاعدته فــي تأميــن تكاليــف إجــراء العمليــة فــي
عظــم الــورك ،التــي تصــل إلــى حوالــي ( ،)$ 7960وســتقدم منهــم األونــروا
 $1788بحســب العيــد ،فيمــا قدمــت جمعيــة تمكيــن  ،$300والضمــان
االجتماعــي  ،$800إال أن المريــض اليــزال بحاجــة لمــا يقــارب  5آالف $
الســتكمال تكاليــف العمليــة.

•وفــي مخيــم عيــن الحلــوة جنــوب لبنــان ،ناشــدت عائلــة الطفلــة الفلســطينية
الســورية «ماريــا تامــر أبــو عــزاره» ابنــة الثــاث ســنوات ،جميــع المنظمــات
اإلنســانية والطبيــة للتكفــل بعــاج ابنتهــم ،التــي تعانــي مــن مرض ســرطان
الــدم وهــي بحاجــة للمســاعدة الفوريــة.
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ماريا تامر أبو عزاره
وأوضحــت عائلــة الطفلــة ماريــا أن تكلفــة العــاج الــذي ســتخضع لــه ابنتهــم
فــي مشــفى غســان حمــود تبلــغ حوالــي  50ألــف  ،$فــي أول شــهرين فقــط،
فهــي بحاجــة إلبــرة كل يوميــن تكلفتهــا  ،$ 1000ثــم يتابــع العــاج علــى مراحــل
وفتــرات متباعــدة لمــدة ســنتين بحســب اســتجابة الجســم للعــاج.
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الواقع اإلغاثي:
•اســتمر تراجــع العمــل اإلغاثــي المتعلــق بالالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية
إلــى لبنــان خــال عــام  ،2018ممــا جعــل الجهــود اإلغاثيــة التــي تقدمهــا
األونــروا والفصائــل الفلســطينية والمؤسســات اإلغاثيــة ال تتناســب مــع حجــم
المعانــاة التــي يتعرضــون لهــا.
•ومــع بدايــة فصــل الشــتاء بــرزت المشــاكل المتعلقــة بالبــرد وآثــاره المباشــرة
وغيــر المباشــرة ،وإمكانيــات التصــدي لألضــرار الناجمــة عــن انخفــاض درجات
الحــرارة واألمطــار ،واألمــراض التنفســية والمفاصــل ،وفي هذا الصــدد أعلنت
األونــروا يــوم  21كانــون األول/ديســمبر  2018عــن تقديــم المســاعدة
الشــتوية لعــام  ،2018المقدمــة لالجئين الفلســطينيين الســوريين المهجرين
إلــى لبنــان ،بهــدف مســاعدتهم علــى مواجهــة بــرد الشــتاء القــارس.

وأوضحــت األونــروا أنــه بفضــل مســاهمة اســتثنائية مــن صنــدوق المســاعدات
اإلنســانية للبنــان للمســاعدة الشــتوية لالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية،
الصــراف اآللــي بمبلــغ  75دوالرًا شــهرياً لخمســة أشــهر
تمــت تعبئــة بطاقــات
ّ
للعائلــة تدفــع دفعــة واحــدة.

•فــي المقابــل شــهد عــام  2018حــراكاً لبعــض المؤسســات والجمعيــات
الخيريــة التــي ســاهمت بتقديــم يــد العــون والمســاعدة لالجئــي فلســطين
المهجريــن مــن ســورية إلــى لبنــان.
•ففــي يــوم  8كانــون الثاني/ينايــر  2018وزعــت حملــة الوفــاء األوروبيــة
معونــات إغاثيــة علــى عــدد مــن العائــات الفلســطينية الســورية المهجــرة
فــي مدينــة صــور جنــوب لبنــان ،ووفق ـاً ألحــد أعضــاء الحملــة فــإن الزيــارة
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القاســمية،
شــملت تجمعــات الالجئيــن فــي مدينــة صــور اللبنانيــة؛ (تجمــع
ّ
ـل البحــر) ،منوه ـاً إلــى أن وفــد حملــة الوفــاء نفــذ
تجمــع شــبريحا
وتجمــع جـ ّ
ّ
ّ
المرضيــة وقــدم المســاعدات
زيــارات ميدانيــة لبعــض المنــازل والحــاالت
ّ
للحــاالت األكثــر احتياج ـاً وعــوزًا علــى حــد تعبيــره.
•يــوم  11كانــون الثاني/ينايــر  2018وزعــت جمعيــة الغــوث اإلنســاني مــادة
المــازوت (الديــزل) علــى  200عائلــه فلســطينية ســورية فــي منطقــة البقــاع
األوســط والغربيــر.
•يــوم  7آذار/مــارس  2018وزعــت جمعيــة الســراء وصحابــة األقصــى 200
طــرد غذائــي و 200مدفئــة كهربائيــة علــى العائــات الفلســطينية الســورية
فــي لبنــان ،حيــث تــم التوزيــع علــى األســر المقيمــة فــي صيــدا ،ومخيــم عيــن
ـد
الحلــوة ،ووادي الزينــة ،وبيــروت ،وذلــك بهــدف التخفيــف مــن معاناتهــم ومـ ّ
يــد العــون والمســاعدة لهــم.
•يــوم  12آذار/مــارس  2018وزعــت مؤسســات إغاثيــة مســاعدات عينيــة
(مالبــس ،قرطاســية ،أحذيــة ،مــازوت ،وحرامــات) علــى  ٢٤عائلــة فلســطينية
ســورية مهجــرة إلــى منطقــة بــر اليــاس فــي منطقــة البقــاع األوســط.
•يــوم  21آذار /مــارس  2018وزعــت مســاعدات عينية (مــازوت ،طرود غذائية)
علــى عــدد مــن العائــات الفلســطينية الســورية المهجــرة فــي منطقــة البقــاع
األوســط ،حيــث وزعــت المســاعدات المقدمــة مــن جمعيــة «انتــر ناشــيونل
ايــد» األســترالية ،علــى  50عائلــة فلســطينية ســورية ،وهــي األشــد حاجــة
وفقــرًا ،و 15حالــة مرضيــة مزمنــة.
•يــوم  14نيســان /أبريــل  2018وزع مركــز بعلبــك لمؤسســة بيــت أطفــال
الصمــود؛ حصــص النظافــة الشــخصية المدعومــة من برنامج األمــم المتحدة
اإلنمائــي  ،UNDPعلــى األســر الفلســطينية النازحــة مــن ســورية ،والمقيمــة
فــي مخيــم الجليــل ومدينــة بعلبــك والمســبح.
•يــوم  18أيار/مايــو  2018وزعــت الهيئــة الخيرية إلغاثة الشــعب الفلســطيني
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بدعــم مــن اإلغاثــة اإلســامية 300 ،ســلة غذائيــة تــم توزيعهــا بالتســاوي
علــى النازحيــن مــن ســورية وســكان المنطقــة ،وبحســب الهيئــة فقــد تــم
التوزيــع بحــي داوود العلــي التابــع لمنطقــة ســبلين فــي لبنــان.
•يــوم  5حزيران/يونيــو  2018نظمــت الهيئــة الخيريــة إلغاثــة الشــعب
الفلســطيني بالتعــاون مــع مؤسســة اإلغاثــة األوروبيــة ،إفطــارًا جماعيـاً لعــدد
مــن أطفــال فلســطينيي ســورية والمقيميــن بمنطقــة وادي الزينــة فــي
لبنــان ،حيــث رافــق اإلفطــار الــذي حضــره نحــو  70طفــاً نشــاط ترفيهــي
وتوزيــع الهدايــا واأللعــاب.
•يــوم  6حزيران/يونيــو  2018وزعــت جمعيــة الســراء بالتعــاون مــع لجنــة
معانــاة المهجريــن وجبــات إفطــار علــى أكثــر مــن  125عائلــة مــن المهجريــن
الفلســطينيين مــن ســورية إلــى مخيــم عيــن الحلــوة جنــوب لبنــان ،ووفق ـاً
ـم علــى مرحلتيــن.
للقائميــن علــى اللجنــة فــإن توزيــع الوجبــات تـ ّ
•يــوم  9حزيران/يونيــو  2018وزعــت مؤسســة بيــت أطفــال الصمــود – مركــز
البــداوي حصــص النظافــة الشــخصية بدعــم مــن برنامــج األمــم المتحــدة
اإلنمائــي  UNDPعلــى العائــات الفلســطينية الســورية المقيمــة فــي مخيــم
البــداوي بمدينــة طرابلــس شــمال لبنــان.
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محاوالت هجرة
•وصــل قــارب يحمــل مهاجريــن غيــر نظامييــن يــوم  20أيلول/ســبتمبر 2018
إلــى جزيــرة قبــرص اليونانيــة قادمــاً مــن لبنــان ،بعــد فتــرة طويلــة مــن
محــاوالت هجــرة ســابقة مــن قبــل فلســطينيين قادميــن مــن لبنــان ،ويحمــل
القــارب  65راكبــاً ( 23رجــاً و 18امــرأة ،اثنتــان منهــن حامــل ،و 24طفــاً
تتــراوح أعمارهــم بيــن شــهر واحــد و 15عامـاً) ،وهــم الجئــون فلســطينيون
وســوريون هربــوا مــن ســورية بســبب الحــرب.
•قضــى الطفــل الفلســطيني الســوري «خالــد نجمــة»  5ســنوات غرق ـاً ،بعــد
انقــاب مركــب كان يقــل مهاجريــن فلســطينيين وســوريين غيــر نظامييــن
قبالــة ســاحل عــكار شــمال لبنــان ،وكان القارب الــذي يقل  50مهاجــرًا انطلق
مــن منطقــة العريضــة فــي عــكار متجهـاً إلــى جزيــرة قبــرص اليونانيــة ،قبــل
أن ينقلــب فــي عــرض البحــر ،وعــرف مــن المصابيــن الفلســطينية «نيفيــن
ن ،24 ».والســوري «هشــام ش ،27 ».والســوري «نــور ن ،22 ».والســوري
«حســن م.21 ».
•بعــد أن أُعلــن عــن ُفقــدان قــارب يحمــل مهاجريــن انطلــق مــن لبنــان وهــو
فــي طريقــه إلــى قبــرص ،أنقــذت ناقلــة بحريــة برازيليــة تابعــة للبعثــة
البحريــة التابعــة لألمــم المتحــدة ركاب المركــب المفقــود ،الــذي عثــر عليــه
علــى بعــد  41ميـاً بحريـاً مــن العاصمــة بيــروت ،وكان المهاجــرون فــي حالــة
ســيئة ،حيــث قضــوا ثالثــة أيــام دون طعــام ،ومــن بينهــم نســاء وأطفــال.
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األردن
احتجــز األمــن األردنــي يــوم  2018-08-24الالجــئ الفلســطيني
الســوري «فهــد عــودة» وزوجتــه بعــد ترحيلهــم مــن الهنــد ،فــور وصــول
العائلــة إلــى مطــار الملكــة عليــاء فــي العاصمــة األردنيــة عمــان ،ومنــع
األمــن األردنــي «عــودة» مــن دخــول أراضيــه و ُعــزل عــن زوجتــه
وأطفالــه ،حيــث عــرض أمــن المطــار علــى زوجتــه البقــاء فــي األردن
والدخــول دون زوجهــا وأطفالهــا ،كونهــا الوحيــدة مــن العائلــة التــي
تحمــل جــوازًا أجنبيـاً يتيــح لهــا دخــول األردن ،األمــر الــذي رفضتــه العائلــة.
وبعــد ســاعات مــن احتجــاز الشــاب الفلســطيني ،قامــت الســلطات األردنيــة
بترحيــل «عــودة» إلــى ســلطنة ُعمــان ألنهــا محطــة عبــوره مــن الهنــد إلــى
األردن.
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غزة

يواجــه حوالــي ( )1000فلســطينيي ســوري فــي قطــاع غــزة صعوبــات
معيشــية غايــة فــي القســوة بعــد أن فــروا مــن الحــرب الدائــرة فــي ســورية
منــذ العــام  ،2012حيــث يعانــي المهجــرون الفلســطينيون مــن ســورية
أوضاعـاً اقتصاديــة مزريــة ،باإلضافــة إلــى عــدم قدرتهــم علــى تأمين الســكن
والعمــل ،وذلــك بســبب األوضــاع الصعبــة التــي يعيشــها قطــاع غــزة بســبب
الحصــار ،فيمــا اشــتكت العائــات ممــا وصفتــه بالتقصيــر الواضــح بالتعامــل
مــع معاناتهــم مــن قبــل وكالــة «األونــروا» ،ومنظمــة التحريــر والفصائــل
الفلســطينية.
214

الدعوة للعودة إلى سورية
ْــح بــاب
أعلنــت دائــرة شــؤون الالجئيــن فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية َفت َ
التســجيل لالجئيــن الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة الراغبيــن بالعــودة إلى ســورية،
حيــث بــدأ فلســطينيو ســورية بتســجيل أســمائهم وتقديــم األوراق الثبوتيــة لــدى
دائــرة شــؤون الالجئيــن لتمكينهــم مــن العــودة إلــى ســورية.
وعــن أســباب الرغبــة بعودتهــم قالــت الالجئــة الفلســطينية أنعــام أبــو
شــباب مــن مخيــم درعــا ،حيــث تســكن فــي المنطقــة الشــرقية للقطــاع،
ولــم شــمل العائلــة
«إنهــا تركــت أوالدهــا الســتة فــي درعــا وترغــب بلقائهــم
ّ

معهــم ،إضافــة إلــى األوضــاع األمنيــة المترديــة فــي المنطقــة التــي تســكنها”.
وقــال الالجــئ الفلســطيني «أحمــد الحشــاش» مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك
إن الســبب وراء تســجيله للعــودة إلــى ســورية هــو حنينــه لــأرض التــي
ولــد فيهــا وتعلَّــم فيهــا ،عــاوة علــى األوضــاع المترديــة فــي غــزة.
دائــرة شــؤون الالجئيــن فــي غــزة ،قالــت إن أكثــر مــن  120عائلــة فلســطينية
ـجلت أســماءها لــدى الدائــرة بشــكل طوعــي
ســورية مهجــرة فــي قطــاع غــزة سـ ّ
كخطــوة أولــى لتســهيل عودتهــم إلــى ســورية ،مشــيرة إلــى أنهــا تتابــع أوضــاع
الســكن واإلعمــار فــي مخيــم اليرمــوك والمخيمــات األخــرى.

شهيد
قضــى الالجــئ الفلســطيني مــن ســورية «محمــد زكريــا التتــري «  27عامــاً
متفرقــة مــن قطــاع غــزة،
جـ ّـراء اســتهداف طيــران االحتــال اإلســرائيلي مناطــق ّ
والتتــري مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك العائديــن إلــى فلســطين  -قطــاع غــزة نتيجــة
انــدالع الصــراع فــي ســورية.
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الدعوة لتحسين األوضاع
نظّمــت «الهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان» بالتعــاون مــع «لجنــة متابعــة
شــؤون الالجئيــن مــن ســورية إلــى غــزة» لقــاء خاص ـاً لمناقشــة واقــع الالجئيــن
الفلســطينيين مــن ســورية إلــى غــزة ،اللقــاء الــذي عقــد فــي مدينــة خــان يونــس
وجــاء تحــت عنــوان «تمكيــن الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية إلــى
غــزة مــن الحــق فــي الســكن» ،حضــره عــدد مــن أعضــاء الهيئــة وحشــد غفيــر
مــن الفلســطينيين الســوريين القادميــن مــن عــدة مناطــق فــي قطــاع غــزة.
كمــا اجتمعــت «الهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان» بوكيــل وزارة التنميــة
االجتماعيــة بمدينــة غــزة الدكتــور «يوســف إبراهيــم» ،وذلــك فــي إطــار بحــث
أوضــاع الفلســطينيين الالجئيــن القادميــن مــن ســورية إلــى قطــاع غــزة.
وقــال الدكتــور يوســف خــال االجتمــاع «إن قضيــة الالجئيــن مــن ســورية واجــب
وطنــي وأخالقــي وحقوقــي ،ويتطلــب الخــروج مــن الجانــب النظــري إلــى العملــي،
كل الجهــود لتبنــي قضيتهــم”.
الســتنهاض ّ

مواقف
أدانــت لجنــة متابعــة شــؤون الالجئيــن مــن ســورية إلــى غــزة
التدميــر الممنهــج لمــا تبقّــى مــن مخيــم اليرمــوك لالجئيــن
الفلســطينيين فــي دمشــق ومــا حولــه مــن بشــر وحجــر.
واتهمــت النظــام الســوري والفصائــل الفلســطينية المشــاركة معــه ،والفصائــل
الفلســطينية التــي آثــرت الســكوت ،بالمســؤولية عــن اســتهداف وتدميــر المخيــم.
وقالــت؛ إن منظمــة التحريــر الفلســطينية وعبــر ســنوات الحصــار علــى المخيمــات
ـول قضية فلســطينيي ســورية االهتمــام المطلوب،
الفلســطينية وتدميرهــا؛ لــم تـ ِ
إن كان داخــل ســورية أو فــي أماكــن اللجــوء.
216

ليبيا

تعتبــر ليبيــا إحــدى الــدول الناشــطة فــي تهريــب المهاجريــن فــي
عبــر مــن خاللهــا آالف الالجئيــن الفلســطينيين
شــمال إفريقيــة ،حيــث َ
نحــو أوروبــا ،فــي حيــن ينتظــر اآلالف فيهــا وفــي تركيــا ولبنــان ومصــر؛
الفرصــة المناســبة للوصــول إلــى أوروبــا عبــر جميــع الطــرق المتاحــة.
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مناشدات ونداءات استغاثة
أطلــق ناشــطون فلســطينيون مناشــدات مــن أجــل المســاعدة لمعرفــة أي معلومــات
تفيــد بالوصــول إلــى ثــاث الجئــات فلســطينيات ،همــا ســيدتان وطفلــة غــادرن ليبيــا
بتاريــخ  16يناير/كانــون الثانــي  2018متجهيــات نحــو إيطاليــا ،حيــث فقــد االتصــال
معهــن منــذ ذلــك الوقــت.
وبحســب الناشــطين ،فــإن الالجئــات المفقــودات هن»:ميســاء جهاد بكار» فلســطينية
ســورية مواليــد  1978 / 7 / 7تحمــل وثيقــة ســفر خاصــة بالالجئيــن الفلســطينيين،
«هنــاء جهــاد بــكار» فلســطينية لبنانيــة مواليــد  ،1977والطفلــة «ناريــس عبــد
الــرؤوف أبــو ســعدو» تبلــغ مــن العمــر ١٠ســنوات «ابنــة هنــاء”.
كمــا نقــل الناشــطون رد الســفيرة الفلســطينية فــي إيطاليــا الدكتــورة مــي الكيلــة
حــول الموضــوع؛ « لقــد أرســلنا رســالة بالخصــوص إلــى الجهــات المختصــة ،ولــم
يجيبــوا عليهــا إلــى اآلن ،كمــا تواصــل األخ المســؤول عــن هــذا الملــف مــع النقــاط
الخاصــة فــي جزيــرة صقليــة وأفــادوا بعــدم وجودهــم ،وال نــزال ننتظــر رد الجهــات
المســؤولة كتابــة لنعطيكــم الجــواب النهائــي ،هــذه البيروقراطيــة الموجــودة هنــا وال
نســتطيع أن نغيرهــا”.
وبحســب مــا ورد إلــى المجموعــة فــإن أهالــي المفقــودات تواصلــوا مــع الســفارة
الفلســطينية فــي ليبيــا وكان الــرد «أال اســم لهــن هنــاك» بحســب األهالــي.
قالــت الناشــطة المغربيــة فــي مجــال إنقــاذ المهاجريــن «نــوال الصوفــي» ،أنهــا تلقت
آخــر نــداء مــن ليبيــا يــوم  27حزيران/يونيــو  ،2018مــن امــرأة مختطفــة أو معتقلــة
فــي ليبيــا ،تؤكــد وجــود عائــات فلســطينية وســورية معتقلــة وتتعــرض نســاؤها
النتهــاكات جســيمة.
ونقلــت الناشــطة المغربيــة عــن المــرأة المتصلــة قولهــا إن طفلــة توفيــت بســبب
نزيــف أصيبــت بــه بعــد اغتصابهــا لعــدة مــرات من قبــل الخاطفيــن ،وأضافــت الصوفي
عبــر قنــاة دوتشــيه فيلــه  DWاأللمانيــة ،أن العائــات الفلســطينية والســورية تــم
اختطافهــم مــن وســط البحــر مــن قبــل قــوارب كتــب عليهــا «خفــر ســواحل ليبيــا».
وقالــت الناشــطة إنــه وبعــد اعتقــال العائــات تــم التفــاوض عليهــم مقابــل األمــوال،
وكل مــا تقــدم هــو بحســب الناشــطة نــوال.

218

السودان

تعتبــر الســودان الدولــة العربيــة الوحيــدة التــي تســتقبل فلســطينيي
ســورية بــا تعقيــدات قانونيــة ،حيــث تســتقبل الحكومــة الســودانية
فلســطينيي ســورية بموجــب إذن دخــول يقــوم الضامــن الســوداني
باســتصداره مــن وزارة الداخليــة بتكلفــة ال تتجــاوز  100دوالر ،وقــد
ســجلت حــاالت اســتغالل مــن قبــل الضامنيــن لحاجــة الفلســطيني للســفر،
حيــث وصلــت المطالبــات إلــى حــد  600دوالر.
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المغرب

رفضــت المغــرب في يــوم  2018-01-26اســتقبال الالجئ الفلســطيني
ورحلتــه إلــى تركيــا بعــد قدومــه مــن
الســوري “فــارس هاشــم ســايمة» ّ
موريتانيــا ،وحــاول بعــد ذلــك ســايمة العــودة إلــى المغــرب لكنهــا رفضــت
إدخاله.
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موريتانيا

رفضــت موريتانيــا فــي يــوم  2018-01-26اســتقبال الالجــئ
الفلســطيني الســوري “فــارس هاشــم ســايمة» بحجــة عــدم امتالكــه
فيــزا ،وتمــت إعادتــه إلــى المغــرب بعــد أن وصلهــا مــن تركيــا.
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الخليج العربي

تســتمر ســفارات دول الخليــج العربــي برفــض منــح حملــة الوثائــق
الســورية تأشــيرات دخــول لبلدانهــا ،بالرغــم مــن كونهــم قــد يحققــون
جميــع الشــروط المطلوبــة للحصــول علــى التأشــيرات.
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واتخــذت بعــض الــدول العربيــة إجــراءات عمليــة ضــد الالجئيــن الفلســطينيين
مــن حملــة وثائــق الســفر الخاصــة بهــم الصــادرة مــن لبنــان وســورية واألردن
وغيرهــا مــن الــدول ،وأنهــا لــن تتعامــل مــع وثائــق الســفر تلــك.

فقــد طالــب عــدد مــن الــدول العربيــة رعاياهــم مــن الفلســطينيين ،التخلــي
عــن وثيقــة الســفر التــي بحوزتهــم واســتبدالها بجــوازات ســفر تابعــة للســلطة
الفلســطينية ،وكان قــد صــدر قــرار ســعودي بذلــك ،ووفق ـاً لالجئيــن تــم ســحب
تأشــيرات العمــرة مــن وثائقهــم وإلغائهــا ،ولــم تعلــن الســعودية رســمياً عــن قــرار
بهــذا الخصــوص ،لكنهــا رفضــت التعليــق على هــذه األخبــار والرد على التســاؤالت
التــي وصلتهــا مــن بعــض المؤسســات الحقوقيــة التــي تتابــع الموضــوع.

وقــد أكــد الجئــون فلســطينيون أن دولــة اإلمــارات اتخــذت خطــوات مشــابهة
للســعودية من شــأنها إجبار الالجئين الفلســطينيين على اســتخراج جواز الســلطة
الفلســطينية ،ورفــض الســفارات اإلماراتيــة ووزاراتهــا قبــول معامــات الالجئيــن
الفلســطينيين مــن حملــة الوثائــق.
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سلطنة عمان
احتجــزت ســلطنة عمــان يــوم  2018-08-24عائلــة الفلســطيني
الســوري «فهــد عــودة» وزوجتــه وأطفالــه لعــدة أيــام ،بعــد ترحيلــه مــن
ورحلــت العائلــة إلــى
األردن ورفــض اســتقباله ،ثــم عــادت ســلطنة عمــان ّ
الهنــد لكــن األخيــرة رفضــت اســتقباله ،وقبلــت ماليزيــا دخولهــم.
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خارج الوطن العربي

السويد
يصــل عــدد الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية والمقيميــن ضمــن
الســويد منــذ عــام  2011وحتــى أكتوبــر  2018حوالــي ( )38498وفــق
مــا أعلنــت عنــه دائــرة الهجــرة الســويدية.
فيمــا أكــدت دائــرة الهجــرة؛ أن عــدد الفلســطينيين الســوريين الحاصليــن
علــى الجنســية الســويدية حتــى عام  2018ســيتجاوز ( )22100شــخص،
وذلــك بنــاء علــى تقاريــر ودراســات أصدرتهــا الدائــرة.
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وأضافــت دائــرة الهجــرة؛ أن عــدد مــن حصلــوا علــى الجنســية الســويدية مــن
الفلســطينيين الســوريين منــذ عــام  2015وحتــى  2017هــو ( )14450شــخصاً،
فيمــا بلــغ عــدد الفلســطينيين مــن ســورية الذيــن منحــوا الجنســية الســويدية
خــال كانــون الثاني/ينايــر وحتــى تشــرين األول/أكتوبــر  )5674( 2018شــخصاً.
هــذا ويمكــن لالجــئ الفلســطيني الســوري ممــن أتــم تواجــده فــي الســويد أربــع
ســنوات؛ التقديــم مــن أجــل الحصــول علــى الجنســية الســويدية ،وال تشــترط
الســويد حتــى اآلن أي شــروط أخــرى للحصــول علــى جنســيتها ،فــي حيــن تمنحهــا
مباشــرة لألطفــال المولوديــن فــي الســويد ،شــرط أن يكــون أحــد والديهما حاصل
علــى اإلقامــة الدائمــة فيهــا ،فيمــا يحصــل األطفــال دون ســن الثامنــة عشــرة
علــى الجنســية فــي غضــون ســنتين مــن اإلقامــة القانونيــة.

الوضع القانوني
•تعرضــت الســويد فــي الشــهر الثانــي مــن عــام  2018النتقــاد منظمــات
حقوقيــة بســبب تأخــر معامــات لــم شــمل األســر القادمــة مــن ســورية ،حيــث
انتقــد كل مــن الصليــب األحمــر ومنظمــة العفــو الدوليــة؛ الخارجيــة الســويدية
فيمــا يتعلــق بطــول فتــرات االنتظــار التــي تعانــي منهــا العوائــل القادمــة مــن
ســورية ،والتــي لهــا حــق لــم الشــمل ،وهــو مــا أثمــر قــرارات إيجابيــة مــن
قبــل الحكومــة الســويدية تجــاه المهاجريــن فيمــا يخــص المــدة التــي تحتاجها
للبــت فــي طلبــات اللجــوء والهجــرة ،حيــث أصــدرت الســويد قــرارًا يقضــي
ّ
ولــم الشــمل والهجــرة
للبــت فــي طلبــات اللجــوء
بتقليــص مــدة االنتظــار
ّ
ّ
المقدمــة إليهــا ،وإعطــاء الحــق لصاحــب الطلــب فــي أن يطالــب دائــرة الهجــرة
ّ
بإصــدار قــرار بخصــوص طلبــه بعــد مــرور ســتة شــهور علــى تقديــم الطلــب،
وعلــى دائــرة الهجــرة فــي هــذه الحالــة حســم قضيتــه خــال أربعــة أســابيع
كحــد أقصــى.
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معاناة
يعانــي الالجئــون الفلســطينيون إلــى الســويد مــن العديــد مــن
المشــكالت كمــا فــي:
•تأخــر صــدور اإلقامــات الــذي يعــد مــن أبــرز العقبــات التــي تواجــه الالجئيــن
فــي الســويد ،حيــث يعانــي الالجئــون الفلســطينيون الســوريون الذيــن وصلوا
إلــى الســويد مــن تأخــر إجــراءات الحصــول علــى اإلقامــة ،والتــي قــد تســتغرق
أكثــر مــن عــام عنــد البعــض.
•صعوبــة تأميــن منــزل للســكن ،خاصــة أن معظــم الالجئين يفضلون الســكن
جنوبــي الســويد األمــر الــذي أدى إلــى ارتفــاع الطلــب علــى المنــازل بشــكل
كبير .
ـم الشــمل في
ـم الشــمل لالجئيــن مــع عوائلهــم ،حيــث تصــل المــدة للـ ّ
•تأخــر لـ ّ
بعــض القضايــا إلــى أكثــر مــن عــام ونصــف علــى الرغــم مــن صــدور قــرارات
ـم الشــمل».
بتعجيــل البــت فــي قضايــا «لـ ّ

انتهاكات
•تعرضــت الناشــطة الفلســطينية الســويدية «ســماء صرصــور» مــن أبنــاء
مخيــم اليرمــوك فــي شــهر تشــرين ثانــي العتــداء كراهيــة مــع طفلهــا
تهجــم أحــد األشــخاص عليهــا فــي
الرضيــع بمدينــة أوبســاال الســويدية ،حيــث ّ
ووجــه لهــا الشــتائم بعــد أن عرقــل مرورهــا وطفلهــا الرضيــع
وضــح النهــارّ ،
بســيارته ،ثــم قــال» كان ينبغــي أن أدهســكم بســيارتي ،مســلمون أوغــاد»،
األمــر الــذي أصابهــا بالصدمــة والخــوف والبــكاء ،وفق ـاً لمــا تناقلــه ناشــطون.
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•منعــت الســلطات اإلســرائيلية  25فلســطينياً مــن أبنــاء المخيمــات
الفلســطينية فــي ســورية ،مــن حملــة الجنســية الســويدية تلقــوا دعــوات
لحضــور مؤتمــر عــن التــراث الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة ،مــن دخــول
األراضــي الفلســطينية ،واحتجزتهــم قبــل أن يتــم ترحيلهــم فــي وقــت الحــق.
وحــول التحقيــق قــال الفلســطيني «ميــاد أبــو عيســى»؛ تركــزت األســئلة
فيمــا إذا كان علــى صلــة بناشــطي حمــات المقاطعــة اإلســرائيلية فــي
أوروبــا ،ومارســوا الضغــط عليــه للحصــول علــى هاتفــه النقــال للحصــول
علــى أرقــام هواتــف أصدقائــه وحســاباته علــى مواقــع التواصــل
االجتماعــي ،مشــيرًا إلــى أن التحقيــق معــه اســتمر لـــ 20دقيقــة قبــل أن
يتلقــى منعــاً بدخــول فلســطين لـــ 10ســنوات دون معرفــة األســباب.
وأضــاف ميــاد أنــه تــم احتجازهــم لفتــرات مختلفــة بســجن الترحيــل فــي
المطــار ،بعضهــم لليلــة واحــدة وعــدد آخــر لليلتيــن ،وتــم تســليم المجموعــة
قــرارات المنــع بدخــول األراضــي الفلســطينية.
•أصيــب الشــاب «أيهــم عريشــة» مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك بطلــق نــاري
أثنــاء تواجــده قــرب مطعــم الدامــاس فــي مدينــة هلســنبوري الســويدية،
ونقــل علــى إثرهــا إلــى مشــفى المدينــة قبــل أن يتــم نقلــه إلــى مشــفى
مدينــة لونــد ،ولــم تتضــح أســباب الحادثــة ومصــادر إطــاق النــار.

استقبال ومشاركات ونشاطات
•استقبل الملك السويدي «كارل غوستاف» السادس عشر في القصر الملكي
بستوكهولم يوم  ،2018-09-13الطفل الفلسطيني السوري «أكرم جمال
حمــا» ( 7أعــوام) والمصــاب بســرطان الــدم ،وذلــك لتحقيق رغبــة الطفل في
لقــاء الملــك ،ورافــق الطفــل أكرم إلى القصر الملكي شــقيقه التــوأم ووالداه.
قــدم
وأجــرى الملــك خــال اللقــاء محادثــة مــع العائلــة ،ثــم
ّ
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الطفــل وعائلتــه هديــ ًة لوحــ ًة خشــبية مــن عمــل الفنــان
الفلســطيني «أحمــد ســلمى» نقــش عليهــا بالعربيــة «فلســطين”.
وكان الطفــل قــد أصيــب بمــرض ســرطان الــدم قبــل حوالــي عاميــن ،وتلقى
جرعــات كيماويــة فــي مركــز معالجــة الســرطان بمدينــة أوبســاال الســويدية،
وخــال إحــدى الجلســات رأى حلم ـاً أنــه التقــى الملــك الســويدي وســاعده،
ـدث مــن حوله بلقــاء الملك ،ووصــل الخبر
وفــي كل جلســة عــاج يتكلــم ويحـ ّ
للملــك وطلــب مقابلتــه ،وأوصــى بإحضار عائلتــه إلى قصره بمراســم ملكية.
ـم األحداث
وذكــر أحــد أقربــاء العائلــة أن أكــرم ولد في ســورية وكبر في خضـ ّ
علــى أصــوات القذائــف والضــرب ،ثــم هاجــر والــده عبــر رحــات قــوارب المــوت
باحثــاً عــن حيــاة آمنــة وكريمــة ،واســتطاع الوصــول بعــد معانــاة وانتظــار
ـم شــمل عائلتــه ،ثــم ليتعــرض نجلهم أكــرم لإلصابة
طويــل إلــى الســويد ولـ ّ
بالســرطان ممــا شـ ّكل صدمــة للعائلــة ،لكــن بفضــل أمــل العيــش والعــاج
تجاوز مرحلــة الخطر.
•اســتضاف يــوم  24آذار/مــارس  ،2018معــرض «ســكونه للرقــص» فــي
مدينــة مالمــو الســويدية عرض ـاً مســرحياً موســيقياً باســم مخيــم «النيــرب»
بقيــادة ابــن مخيــم النيــرب «طــارق الحــاج» ،ويقوم تســعة راقصيــن عالميين
بالعــرض الراقــص علــى ألحــان الموســيقى العربيــة.
•نظــم يــوم  26أيار/مايــو ،كل مــن الفنانيــن التشــكيليين الفلســطينيين
«مأمــون الشــايب» الالجــئ مــن مخيــم اليرمــوك« ،داليــا ياســين» ،و»مالــك
مطــر» معرضـاً فنيـاً فــي مقــر الســفارة الفلســطينية فــي العاصمــة الســويدية
ـاء للذكــرى الســبعين لنكبــة فلســطين.
ســتوكهولم إحيـ ً
•شــهدت االنتخابــات الســويدية مشــاركة واســعة مــن قبــل الناخبيــن
الفلســطينيين مــن ســورية ،وهــي المــرة األولــى التــي يســتطيعون فيهــا
المشــاركة فــي انتخابــات ويتوجهــون إلــى صناديــق االقتــرا ،وعلــى مســتوى
ـدم ثمانيــة مــن الفلســطينيين الســوريين أنفســهم للمنافســة
المرشــحين قـ ّ
فــي االنتخابــات البرلمانيــة والمحليــة الســويدية العامــة لعــام  2018التــي
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جــرت فــي التاســع مــن أيلــول /ســبتمبر ،وذلــك بعــد حصولهــم على الجنســية
الســويدية وهــم« :أميــل صرصــور» ابــن مخيــم اليرمــوك الــذي ّ
رشــح نفســه
عــن قائمــة الحــزب االشــتراكي الديمقراطــي ،وابنتــه «ديمــة» ،مرشــحة
النتخابــات عضويــة المجلــس البلــدي لمدينــة أوبســاال ،ضمــن قائمــة حــزب
العمــال الديمقراطــي االشــتراكي ،و»أســامة تميــم» المرشــح عــن قائمــة
الحــزب اليســاري ،لعضويــة المجلــس البلــدي ،الكومــون فــي مدينــة أومــول،
و»جهــاد حميــد» مرشــح الحــزب االشــتراكي الديموقراطي في بلدية ســفيداال،
وطــارق جلبــوط ،،و»نضــال جبــر» ،و»عــا جبــر» كمرشــحين عــن قائمــة
الحــزب االشــتراكي الديمقراطــي لعضويــة المجلــس البلــدي ،الكومــون فــي
مدينــة أومــول ،والمهنــدس «جمــال شــروف» ممث ـاً عــن الحــزب االشــتراكي
الديمقراطــي عــن مدينــة كالســهام.
•شــارك عدد من الناشــطين الفلســطينيين في مدينة هلســنبوري الســويدية،
يــوم  2018-11-03فــي وقفــة تضامنيــة مــع الالجئيــن الفلســطينيين
والســوريين والعراقييــن فــي تايالنــد ،الذيــن يتعرضــون لالعتقــال والتهديــد
بالترحيل بســبب انتهــاء مــدة تأشــيراتهم أو إقامتهــم ،ورفــع المشــاركون
شــعارات تدعــو إلــى التحــرك إلنقــاذ األطفــال األبريــاء فــي ســجون تايالنــد،
وإيقــاف عمليــات احتجــاز الالجئيــن فــي الســجون التايالنديــة.

نجاحات
حصــل الطفــل الفلســطيني «قيــس يحيــى عشــماوي»  10ســنوات ،مــن أبنــاء
مخيــم اليرمــوك علــى الميداليــة الفضيــة لرياضــة الجــودو علــى مســتوى أنديــة
محافظــة اســكونه جنــوب الســويد.
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الدنمارك

يعيــش الالجئــون فــي الدنمــارك ،ظروفـاً صعبــة مــع التشــديدات القانونية
التــي تعمــل عليهــا حكومــة ذات توجهــات يمينيــة ،والتــي تضــم شــخصيات
تحمــل مواقــف مناهضــة للمهاجريــن ،وبدعــم مــن حــزب الشــعب الدنماركي
ذي التوجهــات القوميــة المتطرفــة.
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الوضع القانوني
تنقســم اإلقامــات فــي الدنمــارك إلــى ثالثــة أنــواع ،اللجــوء السياســي
وتســمى  ،1/7واللجــوء اإلنســاني  ،2/7والثالثــة  3/7وهــي إقامــة
لــم شــمل
الحمايــة مدتهــا عــام قابلــة للتجديــد ،حيــث ال يحــق لحاملهــا ّ
عائلتــه إال بعــد مــرور ثــاث ســنوات مــن حصولــه علــى هــذه اإلقامــة.
ومــن حيــث مــدة اإلقامــةُ ،يمنــح الالجــئ السياســي واإلنســاني إقامــة لمــدة 5
ســنوات ،علم ـاً أن الدنمــارك تفــرض علــى المهاجريــن شــروطاً صعبــة للحصــول
علــى اإلقامــة الدائمــة.
بتاريــخ  ٢٩أغســطس  2018قــررت دائــرة الهجــرة فــي الدانمــارك تغييــر طريقــة
معاملــة طلــب اللجــوء للفلســطينيين القادميــن مــن مناطــق عمــل وكالــة الغــوث
«األونــروا» التــي تشــمل ســورية ،لبنــان ،األردن ،قطــاع غــزة ،الضفــة الغربيــة.
وقــال مجلــس الالجئيــن فــي الدنمــارك؛ إن الدائــرة ســتعيد دراســة  40قضيــة تــم
رفضهــا ،و 50قضيــة لالجئيــن فلســطينيين مــن ســورية كانــت الدائــرة منحتهــم
اإلقامــة المؤقتــة لمــدة عــام واحــد.
وقــال أحــد الناشــطين الفلســطينيين ممــن هجــروا مــن ســورية فــي الدنمــارك:
إن الالجئيــن الفلســطينيين حملــة اإلقامــة لمــدة ســنة قدمــوا شــكوى بأنهــم ال
يســتطيعون العــودة إلــى بالدهــم ،وبنــاء عليــه وعلــى اعتبــار أن الفلســطيني
يســجل بـــ «بــا وطــن» تمــت إعــادة دراســة قضاياهــم.
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ألمانيا

ال يوجــد إحصائيــات رســمية ألعــداد الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين
فــي ألمانيــا ،والذيــن ُيصنفــون علــى أنهــم مــن عديمــي الجنســية وفق ـاً
للقوانيــن األلمانيــة ،إال أن ألمانيــا ملتزمــة تبعـاً التفاقيــة جنيــف ،بتســهيل
تجنيــس األشــخاص عديمــي الجنســية ،وذلــك اســتنادًا إلــى قانون الجنســية
األلمانيــة للعــام .2000
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الوضع القانوني
ـم الشــمل ألســر
•مـ ّ
ـددت ألمانيــا بدايــة العــام  2018العمــل بقــرار تعليــق لـ ّ
الالجئيــن الذيــن حصلــوا علــى حــق الحمايــة الثانويــة فــي ألمانيــا لســتة
أشــهر أخــرى حتــى نهايــة تمــوز /يوليــو  ،2018إضافـ ًة لإلجــراءات التــي تنوي
لــم شــمل أســر الالجئــي،
الحكومــة القادمــة اتخاذهــا مســتقبالً للحــد مــن ّ
واعتبــرت منظمــات دوليــة أن القواعــد الجديــدة المقــررة بشــأن لــم شــمل
أســر الالجئيــن الحاصليــن علــى حــق الحمايــة الثانويــة فــي ألمانيــا؛ انتهــاك
التفاقيــة حقــوق الطفــل وحقــوق اإلنســان اللتيــن صادقــت عليهمــا ألمانيــا.
وقالــت الجمعيــة األلمانيــة لمســاعدة الطفل ،التي تدافع عــن مصالح األطفال
وحقوقهــم ،إن ذلــك يتعــارض مــع مصلحــة األطفــال ضمــن األســر الالجئــة.
وتــرى المنظمــة أن تعليــق «لــم الشــمل» ينتهــك المــادة  6من دســتور ألمانيا
(القانــون األساســي) ،والمــادة  8مــن المعاهــدة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان،
والمــواد  3و 10مــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق الطفل.
بأن الالجئين
•قضــت محكمــة العدل األوروبية يوم  12نيســان /أبريــل (ّ )ECJ
لم
ّ
القصــر الذيــن وصلــوا إلى أوروبا من دون ذويهــم ،يحتفظون بحقهم في ّ
شــمل األســرة حتــى لــو كانوا قد بلغوا ســن الرشــد خــال عملية طلــب اللجوء.
ووفق ـاً للقــرار يحــق لالجئيــن القاصريــن الذيــن تقدمــوا بطلبــات للحصــول
علــى اللجــوء فــي االتحــاد األوروبــي عندمــا كانــوا تحــت الثامنــة عشــرة؛ بــأن
ـم الشــمل ألســرهم ،حتــى وإن بلغــوا الثامنــة عشــرة قبــل
يحتفظــوا بحــق لـ َّ
حصولهــم علــى حــق اللجــوء.
•أقـ ّـر مجلــس الواليــات فــي ألمانيــا قانون ـاً فيمــا يخــص اإلجــراءات المتعلقــة
بالقانــون الــذي طرحــه البرلمــان األلمانــي ،فــي  15حزيــران /يونيــو ،2018
ـم شــمل عائــات الجئيــن يتمتعــون بحمايــة ثانويــة أو
والقاضــي بتنظيــم لـ ّ
محــددة ،وذلــك بإلحــاق ألــف شــخص بذويهــم شــهرياً ،ويمكــن للزوجــات،
واألطفــال القاصريــن ،وآبــاء األطفــال القاصريــن الذيــن وصلــوا إلــى ألمانيــا
ـم الشــمل لذويهــم.
دون ذويهــم ،تقديــم طلبــات لـ ّ
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وانتقــدت عــدة كنائــس ومنظمــات حقوقيــة هــذا القانــون الجديــد ،لكونــه
لــم الشــمل ،وعلّــق
يتضمــن تقليصــات واســعة لحقــوق الالجئيــن ،بخصــوص ّ
أســقف الكنيســة الكاثوليكيــة فــي برليــن كارل يوســتن علــى ذلــك قائــا :إن
«اإلجــراءات الجديــدة تعــارض الحــق األساســي للحيــاة الزوجيــة والعائلــة ،كمــا
أنهــا تص ّعــب عمليــة االندمــاج فــي المجتمــع».
•توصلــت ألمانيــا فــي شــهر أغســطس/آب  ،2018إلــى اتفــاق مــع اليونــان
حــول إعــادة الالجئيــن الوافديــن إلــى الحــدود األلمانيــة النمســاوية ،إذا كانــوا
قــد قدمــوا بالفعــل طلبــات للجــوء لديهــا ،لتكــون ثانــي دولــة بعــد إســبانيا
يتــم االتفــاق معهــا علــى إعــادة الالجئيــن.
وبموجــب هــذا االتفــاق يتــاح أللمانيــا إعــادة الالجئيــن الموجودين علــى حدودها
مــع النمســا إلــى اليونــان ،فــي حيــن تجــري المفاوضــات مــع إيطاليــا لتوقيــع
اتفاقيــة مماثلــة.

معاناة
•يعانــي الالجئــون الفلســطينيون فــي ألمانيــا مــن تأخــر «لم شــمل» عائالتهم
المتواجــدة فــي ســورية ولبنــان وتركيــا ومصــر ،حيــث تصــل المــدة فــي
بعــض األحيــان إلــى أكثــر مــن  3ســنوات ،األمــر الــذي يضاعــف مــن الضغوط
النفســية والماديــة عليهــم وعلــى أســرهم ،فقــد أكــد العديــد مــن الالجئيــن
ـم الشــمل يأتــي
الفلســطينيين الســوريين فــي ألمانيــا أن تأخيــر معامــات لـ ّ
ضمــن سياســة غيــر معلنــة مــن قبــل الحكومــة األلمانيــة ودوائــر الهجــرة
تهــدف إلــى دفــع الالجئيــن للعــودة الطوعيــة ،وجعــل ألمانيــا وجهــة غيــر
مرغوبــة لالجئيــن ،وذلــك ضمــن إجــراءات متعــددة تتخذهــا ألمانيــا.
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•يشــتكي عــدد مــن الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين والســوريين العامليــن
فــي الســوق األلمانيــة (األســود) مــن تدنــي مســتوى راتبهــم الشــهري مقارنــة
مــع نظرائهــم مــن األلمــان والالجئيــن اآلخريــن ،وقالــوا إنهــم يعملون ســاعات
طويلــة مقارنــة مــع غيرهــم ،ورغــم ذلــك متوســط دخلهــم أقــل بكثيــر مــن
الجئيــن آخريــن.
•يشــكو الالجئــون أيضـاً مــن مصاعــب متعــددة أبرزهــا تعلــم اللغــة الجديــدة،
األمــر الــذي شــكل عقبــة لهــم فيمــا يتعلــق باالندمــاج والحصــول علــى فرص
عمــل ،حيــث تتطلــب معظــم المهــن اليدويــة مســتوى متوســطاً مــن اللغــة،
فــي حيــن تتطلــب المهــن األكاديميــة مســتوى عاليـاً مــن اللغــة ،األمــر الــذي
حــال دون حصــول الالجئيــن الجــدد علــى فــرص عمــل مناســبة لهــم ،ممــا
جعــل معظمهــم مســجالً علــى نظــام الخدمــات االجتماعيــة.
ـئ
•أعلنــت ألمانيــا فــي شــهر أغســطس/آب ،عــن عزمهــا طــرد وترحيــل الجـ ٍ
فلســطيني بســبب مــا ارتكبــه مــن مخالفــات قانونيــة أدت إلــى الحكــم عليــه
بالســجن لمــدة ســنة ونصــف.
ووفقــاً لالجــئ فإنــه دخــل ألمانيــا منــذ ثــاث ســنوات هربــاً مــن الحــرب فــي
ـورط بمخالفــة قانونيــة جنائيــة دخــل علــى إثرهــا إلــى الســجن،
ســورية ،إال أنــه تـ ّ
عامـاً ونصــف العــام ،وأنــه بعــد اإلفــراج عنــه بــدأ يمــارس حياتــه بشــكل طبيعــي،
إال أنــه فوجــئ بعــد عــدة أيــام برســالة تطالبــه بمغــادرة ألمانيــا والرحيــل عنهــا
خــال ثالثيــن يوم ـاً ،والعــودة إلــى ســورية أو أي بلــد يســتقبله.
وقــال الالجــئ بالرغــم مــن تواصلــي مــع المحامــي الخــاص بــي ،إال أننــي فشــلت
فــي ثنــي مكتــب الهجــرة للعــدول عــن قــراره.
رحلت الســلطات األلمانية يوم 12ســبتمبر/أيلول  2018الالجئ الفلســطيني
• ّ
الســوري «محمــد موســى» قســرًا إلــى بلغاريــا بحجــة وجــود بصمــة لــه فيهــا
نتيجــة طلبــه اللجــوء هنــاك.
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نشاطات
•شــارك عــدد مــن الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية إلــى ألمانيــا فــي
شــهر مايو/أيــار  2018فــي اعتصــام يدعــم مســيرات العــودة ،وذلــك فــي مدينــة
ميونــخ األلمانيــة ،حيــث أكــدوا خــال المشــاركة علــى حقهــم فــي العــودة إلــى
أرضهــم ونصــرة األقصــى ،ورفـ ِ
ـض مــا يحــدث للشــعب الفلســطيني مــن ظلــم.
•أطلقــت الجاليــة الفلســطينية فــي ألمانيــا فــي شــهر نوفمبر/تشــرين
الثانــي  2018نــداء اســتغاثة إلــى منظمــة التحريــر والفصائــل الفلســطينية
حــد لمأســاة
وســفراء دولــة فلســطين مــن أجــل بــذل الجهــود ووضــع ٍّ
الالجئيــن الفلســطينيين فــي مخيــم ديــر بلــوط شــمال ســورية.
وطالــب البيــان منظمــة التحريــر وســفراء دولــة فلســطين التدخــل لــدى الســلطات
الســورية والتركيــة إلنهــاء الكارثــة اإلنســانية فــي ديــر بلــوط ،والعمــل علــى إيجاد
حــل إنســاني للفلســطينيين شــمال ســورية ،وتجنيبهــم المزيــد مــن المعانــاة.

نجاحات
•فــي شــهر نيســان /أبريــل ،حــاز الطفــل الفلســطيني الســوري «أحمــد كامــل
دحبــور» علــى المركــز الثانــي فــي إحــدى البطــوالت المحليــة فــي الجــودو ،والتــي
أقيمــت فــي العاصمــة األلمانيــة برليــن ،وهــو أحــد أبنــاء مخيــم العائديــن فــي
حمــص ،وهاجــر مــع عائلتــه إلــى ألمانيــا نتيجــة الحــرب الدائــرة فــي ســورية.
•فــي حزيران/يونيــو اســتطاعت الالجئــة الفلســطينية الســورية «كنــدة وليــد
الحســن» ،أن تحقــق المرتبــة األولــى علــى مســتوى مدرســتها فــي مدينــة
زينســيغ األلمانيــة ،التــي ضمــت عــددًا مــن الطالبــات والطــاب العــرب واأللمــان،
وذلــك بعــد نيلهــا العالمــات التا ّمــة ،حيــث اســتطاعت خــال فتــرة قصيــرة االندمــاج

مــع المجتمــع الجديــد وتعلــم لغتــه والتفــوق علــى أقرانهــا مــن الطلبــة ،وهــي مــن
أبنــاء مخيــم العائديــن فــي حمــص.
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هولندا

يصــل عــدد الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية إلــى هولنــدا
قرابــة  12ألفـاً ،وشــهدت األشــهر األخيــرة من عــام  2018ارتفاعـاً ملحوظاً
بعــدد الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين الذيــن حصلــوا علــى الجنســية
الهولنديــة ،وذلــك بعــد أن حققــوا الشــروط القانونيــة للحصــول عليهــا.
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وبحســب القانــون الهولنــدي فإنــه يحــق للفلســطيني الســوري التقديــم علــى
الجنســية الهولنديــة بعــد مضــي ثالثــة أعــوام مــن تواجــده علــى األراضــي
الهولنديــة ،باإلضافــة إلــى تحقيقــه لمســتوى معيــن مــن تعلــم اللغــة الهولنديــة،
وذلــك بســبب تصنيفــه علــى أنــه بــدون وطــن ،مــا يجعــل شــرط المــدة أقصــر
بســنتين عــن المــدة المطلوبــة بشــكل طبيعــي للحصوصــل علــى الجنســية
الهولنديــة.

نشاطات
•أوائــل شــهر مــارس شــارك عــدد مــن الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين
مــع الجاليــة الفلســطينية فــي هولنــدا وعــدد مــن المؤسســات الفاعلــة ،فــي
ماراثــون الدراجــات الهوائيــة بـــ  DenHaagوالــذي نظمتــه حركــة المقاطعــة
 BDSوالفــرع الهولنــدي .Docp

نجاحات
•خــال شــهر نيســان /أبريــل حــاز الالجــئ الفلســطيني الســوري «باســل
الخيــال» علــى المركــز الثانــي فــي بطولتيــن متتاليتيــن فــي «الفيزيــك» ()2
ّ
الخيــال إنجــازًا مهمـاً
التــي أقيمــت فــي هولنــدا ،ويعتبــر المركــز الــذي حققــه ّ
فــي مســيرته الرياضيــة.

 -2اللياقة البدنية والجمالية وليس الحجم العضلي الضخم ،ألنها تعتمد على الهيئة الرياضية للجسم وشكلها الجمالي والمتناسق.
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النمسا

ال توجــد إحصائيــات دقيقــة لعــدد الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن
ســورية فــي النمســا؛ نتيجــة إدراج الفلســطينيين تحــت بنــد «غيــر معــروف
الجنســية» فــي اإلحصائيــات الرســمية النمســاوية.

240

نشاطات
•شــارك عــدد مــن الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية إلــى النمســا
فــي شــهر مايو/أيــار  2018فــي تظاهــرة حاشــدة دعمــاً لمســيرة العــودة
فــي العاصمــة فيينــا ،حيــث أكــدوا خــال المشــاركة علــى تمســكهم بحقهــم
فــي العــودة إلــى أرضهــم ،ونصــرة األقصــى ورفــض مــا يحــدث للشــعب
ٍ
ٍ
مناهــض
أوروبــي
بموقــف
الفلســطيني مــن ظلــم ،وطالــب المتظاهــرون
ٍّ
لقــرار الرئيــس األمريكــي بنقــل الســفارة األمريكيــة إلــى القــدس.
•نظّــم ناشــطون فلســطينيون وعــرب وأجانــب فــي شــهر نوفمبر/تشــرين
الثانــي  ،2018وقفــة احتجاجيــة أمــام مقــر األمــم المتحدة فــي العاصمــة
النمســاوية فيينــا ،لمســاندة الالجئيــن الفلســطينيين والعــرب فــي مملكــة
تايــان ،وطالــب المشــاركون بضــرورة التحــرك العاجــل إلنقــاذ األطفــال
والعائــات المحتجــزة فــي تايالنــد ،ودعــوا مــن خــال الفتــات تــم رفعهــا إلــى
العمــل علــى إطــاق ســراحهم الفــوري ،وإيقــاف احتجــاز الالجئيــن فــي تايالند
بشــكل نهائــي.

241

إيطاليا

تعتبــر إيطاليــا محطــة عبــور لالجئيــن القادميــن مــن البحــر أو مــن البــر،
للوصــول لــدول اللجــوء األوروبيــة المقصــودة.
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فــي العــام  2018غيــرت إيطاليــا مــن سياســتها تجــاه إنقــاذ المهاجريــن ،حيــث
قضــت مســاعي وزيــر الداخليــة اإليطالــي ،ماتيــو ســالفيني ،ضــد المنظمــات غيــر
الحكوميــة العاملــة علــى إنقــاذ المهاجريــن فــي البحــر المتوســط؛ إلــى توقف عمل
العديــد منهــا ،وباتــت ســفن اإلنقــاذ غيــر الحكومية غير قــادرة على اإلبحــار ،وقالت
منظمــة «أطبــاء بــا حــدود»« :هــذه الخطــوة تعبيــر عــن تكتيــك أوروبــي شــرير،
ونرفــض هــذا النهــج بــكل قــوة ،وهــو يثبــت بوضــوح أن الحكومــة اإليطاليــة
مســتعدة للمضــي فــي خطواتهــا ،ولــو كانــت نتائجهــا مــوت النــاس بــدون وجــود
شــهود».

مناشدة
فــي  20ينايــر جــددت عائلــة الفلســطيني الســوري «قصــي مصلــح» مــن مواليــد
 31مــارس/آذار  1991مناشــدتها للمنظمــات اإلنســانية والدوليــة والســلطة
الفلســطينية ورئيســها ،للتحــرك مــن أجــل الوصــول إلــى نجلهــا الــذي يتلقــى
العــاج فــي إحــدى المشــافي اإليطاليــة.
وقــال أحمــد مصلــح والــد الشــاب خــال مناشــدته «إن نجلــه قصــي فقــد ذاكرتــه
قبــل أربــع ســنوات فــي حــادث غــرق مركــب كان يقــل مئــات المهاجريــن مــن ليبيــا
إلــى إيطاليــا فــي الثانــي مــن أغســطس/آب  ،2014وكان مــن بيــن الناجيــن
نجلــه الــذي فقــد االتصــال بــه حينهــا.
وبعــد أيــام مــن فقــد االتصــال بنجلــه قصــي ،اســتطاع الوالــد التواصــل مــع
إحــدى الممرضــات فــي مشــفى المبيــدوزا ،التــي أكــدت بدورهــا أن قصــي حــي
ويتلقــى العــاج فــي المشــفى ،دون أن تعطــي أي معلومــة عــن وضعــه ،ثــم
أُبلغــت العائلــة مــن خــال المشــفى أن قصــي تــم نقلــه إلــى مشــفى فــي جزيــرة
صقليــة جنــوب إيطاليــا ،مؤكديــن أن قصــي فاقــد للذاكــرة.
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وأضــاف الوالــد قائـاً «حاولنــا التواصــل مــع الصليــب األحمــر فــي ســورية ولبنــان
والنرويــج والســويد وكنــدا لكــن دون نتيجــة تذكــر ،كمــا ذهــب أحــد أصدقــاء
العائلــة المقيــم فــي النــروج إلــى المشــفى اإليطالــي لمتابعــة حالــة قصــي ،لكــن
المشــفى منعــه مــن الدخــول أو إعطــاء أيــة معلومــات عنــه».
ووفقـاً لـــ «أحمــد مصلــح» فقــد تــم التواصــل مــع ســفيرة دولــة فلســطين فــي
إيطاليــا الدكتــورة «مــي كيلــة» ،وأكــدت أنهــا ال تســتطيع فعــل شــيء للشــاب ألن
القوانيــن اإليطاليــة ال تعطــي معلومــات ،وال تســمح ألحــد بالتواصــل مــع قصــي
إال إن كان فــردًا مــن عائلتــه».

نشاطات
شــارك عــدد مــن الشــباب الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية إلــى أوروبــا،
فــي أعمــال المخيــم الشــبابي الفلســطيني الثانــي فــي إيطاليــا ،والــذي عقــد بيــن
 26و 28مــن شــهر تشــرين ثاني /نوفمبــر؛ المخيــم الــذي أقامــه تجمــع الشــباب
الفلســطيني فــي أوروبــا ،ومؤسســة أوليــف للشــباب الفلســطيني فــي بريطانيــا،
جــاء تحــت عنــوان « المنظومــة المؤسســاتية للعمــل الشــبابي بيــن الشــكل المكرر
واإلبــداع المأمــول».
وتطــرق المشــاركون إلــى مــا جــرى لالجئيــن الفلســطينيين مــن أحــداث فــي
ظــل الحــرب فــي ســورية ،وتــم طــرح العديــد مــن المشــاريع وتبنــي هــذه األفــكار
لتطبيقهــا ،ودعــم وتوعيــة الشــباب الفلســطيني والنشــطاء المهتميــن بالقضيــة
الفلســطينية مــن كافــة الجنســيات والخلفيــات السياســية ،وتفعيــل دورهــم فــي
الــدول التــي لجــؤوا إليهــا.

244

قبرص

يعيــش الالجئــون الفلســطينيون فــي قبــرص أوضاعـاً صعبــة ،وقــد طالــب
عــدد مــن الالجئيــن الفلســطينيين هنــاك فــي أكثــر مــن مناســبة الســلطات
القبرصيــة الســماح لهــم بمغــادرة البــاد ،وتوفيــر اللجــوء اإلنســاني فــي
دول االتحــاد األوروبــي األخــرى حيــث يتواجــد القســم اآلخــر مــن عائالتهــم،
خصوصــاً فــي الســويد وألمانيــا ،رافضيــن رفضــاً قاطعــاً بقاءهــم فــي
قبــرص.
245

اليونان

أن ( )3386فلســطينياً تقدمــوا
أعلنــت وزارة سياســات الهجــرة اليونانيــة ّ
بطلبــات لجــوء فــي اليونــان منــذ عــام  2013وحتــى عــام  ،2018فيمــا
أضــاف تقريــر صــادر عــن «ديكــن» منســوب إلــى وزارة الهجــرة اليونانيــة
أن ( )59684ألفـاً مــن ســورية؛ تقدمــوا بطلبــات لجــوء فــي اليونــان خــال
ّ
خمــس ســنوات ماضيــة.
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وال توجــد إحصائيــات رســمية تحــدد أعــداد الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن
مــن ســورية إلــى اليونــان ،وذلــك بســبب وجــود آالف الفلســطينيين القادميــن
مــن لبنــان وغــزة ومناطــق أخــرى ،إضافــة إلــى تســجيل جــزء مــن الالجئيــن
الفلســطينيين أنفســهم علــى أنهــم مواطنــون ســوريون.

المعاناة

تفاقمــت معانــاة الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية فــي اليونــان
عموم ـاً وعلــى جزرهــا خصوص ـاً ،حيــث اضطــروا -إلــى جانــب الالجئيــن مــن دول
مختلفــة -للســكن فــي خيــام قماشــية بيــن الغابــات واألحــراش لعــدم وجــود
أماكــن ومســاحات كافيــة فــي مخيمــات الالجئيــن.
ٍ
ـهادات لالجئيــن فلســطينيين ســوريين تحدثــوا لمجموعــة العمــل عــن
ووفقـاً لشـ
معاناتهــم فــي جــزر خيــوس وســاموس وليســفوس متليني؛ فإن كثافــة المخيمات
بالالجئيــن ،وعــدم وجــود مســاحات كافيــة جعلــت حياتهــم مزريــة وقاســية تحــت
الخيــام وبيــن الغابــات ،وهــي ال تلبــي الظــروف الحياتيــة المناســبة ،حيــث اقتلعــت
الريــاح القويــة ولمــرات عديــدة خيــام الالجئيــن فــي جزيــرة ســاموس اليونانيــة،
مــا أدى إلــى تشــرد العائــات بمــا فيهــا مــن األطفــال والنســاء.
إضافــة إلــى ذلــك تتحــول خيــم الالجئيــن علــى الجــزر اليونانيــة إلــى مســتنقعات
بســبب األمطــار الغزيــرة مــع دخــول فصــل الشــتاء ،ففــي مخيــم خيــوس ،ومخيــم
موريــا علــى جزيــرة ليســفوس متلينــي ،ومخيــم ســاموس علــى جزيــرة ســاموس؛
ليــال صعبــة بفعــل األمطــار الشــديدة ،والتــي أغرقــت خيــم
عــاش الالجئــون
ٍ
الالجئيــن بالمطــر والطيــن خــال الشــتاء.
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مناشدات
•جــددت عائلــة الطفــل الفلســطيني الســوري «حمــزة حســام عبــد القــادر
حميــد» بدايــة شــهر كانــون ثاني/ينايــر المنظمــات اإلنســانية والصليــب
األحمــر ،أو مــن لديــه معلومــات عــن طفلهــم مــن أجــل معرفــة مصيــره.
وقــد ُفقــد الطفــل بعــد حــادث غــرق قاربهــم فــي بحــر إيجــة قبالــة الشــواطئ
اليونانيــة أثنــاء هجــرة الطفــل مــع عائلتــه مــن تركيــا إلــى اليونــان يــوم
.2015/9/20
•يــوم  2018-04-12ناشــد نحــو  150الجئــاً فلســطينياً وســورياً فــي
جزيــرة «خيــوس» اليونانيــة ،الســلطات اليونانيــة توفيــر متطلبــات المعيشــة
األساســية ،بمــا يضمــن كرامتهــم الشــخصية ،حيــث تــم فرزهــم علــى أحــد
المهاجــع دون أن يحتــوي علــى غــرف أو أماكــن خاصــة للعائــات أو النســاء
والفتيــات ،األمــر الــذي أثــار ســخط الالجئيــن ،ممــا دفعهــم إلــى االعتصــام
بأحــد الطرقــات القريبــة والقيــام بقطــع حركــة المواصــات بغيــة لفــت األنظار
إلــى معاناتهــم.

انتهاكات
•احتجــزت الســلطات اليونانيــة فــي شــهر أكتوبر/تشــرين األول )15( 2018
مهاجــرًا بينهــم الجئــون فلســطينيون فــي جزيــرة كاســتيلوريزو ،أصغــر الجــزر
اليونانية الموجودة في قسم رودس اإلقليمي في جنوب إيجة شرق اليونان.
وكان القــارب قــد انطلــق بتاريــخ  24ســبتمبر/أيلول  2018مــن أنطاليــا
التركيــة باتجــاه جزيــرة كاســتيلوريزو ،لكنــه تعــرض للتلــف بســبب الصخــور،
فوصــل القــارب إلــى جزيــرة مهجــورة.
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•تعــرض مهاجــرون فلســطينيون ويمنيــون فــي شــهر نوفمبر/تشــرين
الثانــي  2018للضــرب الشــديد والمبــرح علــى يــد عناصــر مــن الجيــش
والشــرطة اليونانيــة ،والتــي انتزعــت مالبســهم وأجبرتهــم علــى العــودة
إلــى تركيــا عــراة ،وفــق مــا أعلنــت عنــه مصــادر إعالميــة تركيــة.
وأوضــح المهاجــرون أن عناصــر الجيــش والشــرطة اليونانيــة ألقــوا
القبــض عليهــم بعــد أن عبــروا نهــر إيفــروس الــذي يفصــل بيــن تركيــا
واليونــان ،وقامــوا بانتــزاع مالبســهم وضــرب المهاجريــن بال ُعصــي
وســرقوا أموالهــم وهواتفهــم ومالبســهم ،وأرجعوهــم بشــكل
إجبــاري إلــى األراضــي التركيــة بشــكل مخالــف للمعاهــدات الدوليــة.
وأظهــرت الصــور المهاجريــن وهــم عرايــا وعلــى أجســادهم آثــار الضــرب ،فــي
حادثــة ليســت األولــى مــن نوعهــا علــى يــد عناصــر حــرس الحــدود اليونانيين،
تعرضهــم للصعــق بالكهربــاء والضــرب بالهــراوات ومن
حيــث يؤكــد مهاجــرون َّ
ثــم ســرقتهم ،إضافــة إلــى إفــراغ قــوارب المهاجريــن مــن الهــواء أو إعادتهــم
باتجــاه الميــاه اإلقليميــة التركية.
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أوكرانيا

احتجــزت الســلطات األوكرانيــة فــي شــهر يناير/كانــون الثانــي 2018
الالجــئ الفلســطيني الســوري «فــارس هاشــم ســايمة» ،الــذي انتهــت
مــدة إقامتــه بموجــب التأشــيرة الممنوحــة لــه بعــد ســفره مــن اإلمــارات
العربيــة المتحــدة قبلهــا بثالثــة شــهور ،ونتيجــة عــدم وجــود دولــة تســمح
باســتقبال فــارس ،فقــد اضطــر للســفر باتجــاه موريتانيا بعد فتــرة احتجازه،
حيــث تل ّقــى أمــرًا بالترحيــل مــن ســلطات الهجــرة األوكرانيــة،
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إال أن الســلطات الموريتانيــة رفضــت اســتقبال ســايمة وأعادتــه إلــى المغــرب
كونهــا آخــر بلــد مــرور حطــت بــه طائرتــه ،بودرهــا رفضــت ســلطات المغــرب
الســماح لســايمة بالدخــول ،حيــث أعادتــه إلــى تركيــا كونهــا بلــد المــرور األول
الــذي حطــت بــه الطائــرة التــي ســافر ســايمة علــى متنهــا ،بدورهــا تركيــا أمــرت
بترحيــل ســايمة إلــى أوكرانيــا التــي قــدم منهــا ،حيــث أعــادت ســلطات مطــار
بورســيل فــي العاصمــة كييــف احتجــازه مــن جديــد ،وعلمــت مجموعــة العمــل
أن الالجــئ فــارس ســامة قــد تــم ترحيلــه مــن أوكرانيــا بعــد احتجــاز دام 12
يوم ـاً إلــى جهــة غيــر معروفــة ،وكانــت عائلــة ســايمة قــد علمــت مــن الســفارة
الفلســطينية فــي كييــف أن الســلطات كانــت تنــوي ترحيلــه إلــى ســيرالنكا.

251

الالجئون الفلسطينيون
في تركــيا

يعانــي المئــات مــن الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين الذيــن وصلــوا
إلــى تركيــا مــن عــدم قدرتهــم علــى التنقــل أو العمــل فــي تركيــا ،وذلــك
بســبب عــدم تمكنهــم مــن الحصــول علــى بطاقــات الحمايــة المؤقتــة
«الكملــك» بســبب فقدانهــم ألوراقهــم الثبوتيــة خــال الحــرب فــي ســورية.
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إن عــدم الحصــول علــى بطاقــة الكملــك يجعــل التواجــد فــي تركيا غيــر قانوني،
ويعرضهــم للكثيــر مــن المشــكالت ،ويحــرم الالجــئ مــن الحصــول علــى إذن
ّ
العمــل ،باإلضافــة للحــد مــن حريــة التنقــل بيــن المــدن التركيــة بســبب إلزامهــم
بالحصــول علــى «إذن الســفر الداخلــي» الــذي ال ُيمنــح إال بموجــب بطاقــة الكملــك.
ومــع بدايــة معركــة الجيــش التركــي والجيــش الســوري الحــر ضــد قــوات ســورية
الديمقراطيــة فــي منطقــة عفريــن فيمــا عــرف بعمليــة «غصــن الزيتــون»؛
تعرضــت مدينــة الريحانيــة التركيــة يــوم  22كانــون الثاني/ينايــر  2018لقصــف
مــن الطــرف اآلخــر ألحــق أضــرارًا ماديــة بثالثــة منــازل تقطنهــا عائالت فلســطينية
ســورية دون وقــوع إصابــات ،مــا دفــع تلــك العائــات إلخــاء منازلهــا والنــزوح إلــى
داخــل مدينــة الريحانيــة.

قضايا العبور من األراضي السورية إلى
تركيا
•احتجــزت الســلطات التركيــة فــي  27يناير/كانــون الثانــي  2018الالجــئ
الفلســطيني الســوري «فــارس هاشــم ســايمة» بعدمــا رفضــت المغــرب
رحلتــه إلــى أوكرانيــا فــي أوروبــا الشــرقية علــى
وموريتانيــا اســتقباله ،ثــم ّ
الرغــم مــن مناشــدات أطلقهــا ناشــطون وعائلــة ســايمة ،وقــد وردت
التفاصيــل المتعلقــة فــي ســامة فــي فقــرة ســابقة.
•فــي  15أيار/مايــو  2018قضــى الالجــئ الفلســطيني «ســعدو حســن
زغمــوت» مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك ،برصــاص الجندرمــا التركيــة أثنــاء
محاولتــه دخــول األراضــي التركيــة.
•ناشــدت عائلــة الالجــئ الفلســطيني «عمــار عمــر التوبــة» فــي شــهر أيلــول/
ســبتمبر المؤسســات الحقوقيــة واإلنســانية التدخــل لمعرفــة مصيــر نجلهــا
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فلسطينيو سورية ..نكبات ال تنتهي

عقــب فقــدان االتصــال بــه منــذ أكثــر مــن ثــاث ســنوات ،وأوضحــت العائلــة
عبــر رســالة أرســلتها لمجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية؛ أن
ولدهــا خــرج يــوم  8آب/أغســطس  2015برفقــة أصدقائــه بهــدف الوصــول
إلــى تركيــا ،ومــن ثــم الهجــرة إلــى إحــدى الــدول األوروبيــة ،وأشــارت العائلــة
أنهــا فقــدت االتصــال بولدهــا بعــد أن وصــل إلــى معبــر بــاب الهــوى ،وحتــى
اللحظــة لــم تصــل عنــه أيــة معلومــات.
•احتجــزت الســلطات التركيــة فــي شــهر أكتوبــر  15الجئ ـاً فلســطينياً ســورياً
وهــم« :جميــل خليــل أمــارة»« ،غفــران حميــد»« ،أحمــد خالــد محمــد»« ،أمل
حميــد» ،والطفلــة «نايــا «( 8أشــهر)« ،خالــد محمــود الخطيــب» ،و»أحمــد
عمــاد مصطفــى» ،وزوجتــه وابنتــه ،و»عبــد الرحمــن محمــود» ،ونــور خلــف
مــع أطفالهــا الثالثــة ،فــي مركــز «كريــت جندرمــا» بمدينــة أنطاكيــا ،بحجــة
دخولهــم أراضيهــا بطريقــة غيــر نظاميــة.
•وتعيــش العائــات فــي مراكــز االحتجــاز  -بحســب المحتجزيــن  -أوضاعــاً
غايــة فــي الســوء ،نتيجــة معاملتهــم بصــورة غيــر إنســانية ،منوهيــن إلــى
أن المركــز عبــارة عــن «ســجن» يمنــع منــه الخــروج نهائي ـاً ويتــم مصــادرة
هواتــف المحتجزيــن فيــه ،وال يســمح لهــم باســتعمال الهاتــف العمومي ســوى
أن القائميــن علــى مركــز اللجــوء قامــوا بفصــل
مــرة واحــدة فــي اليــوم ،كمــا ّ
العائــات عــن بعضهــا ،حيــث وضعــت األمهــات واألطفــال فــي مــكان ،واآلبــاء
فــي مــكان آخر ،إضافــة إلــى الوضــع الصحــي المتدهــور لبعــض المحتجزيــن
وحاجتهــم الماســة للعــاج غيــر المتوفــر فــي المركــز.
وحمــل الالجئــون الفلســطينيون المعتقلــون عبــر رســائل وصلــت المجموعــة
• ّ
مــن داخــل مركــز «كريــت جندرمــا» بمدينــة أنطاكيــا؛ منظمــة التحريــر
والفصائــل الفلســطينية المســؤولية اســتمرار معاناتهــم واعتقالهــم.
•وقــال المحتجــزون الفلســطينيون« :إنهــم تواصلــوا مــع الســفارة وبعــض
الفصائــل الفلســطينية فــي تركيــا ،الذيــن وعــدوا بالتدخــل لــدى الســلطات
التركيــة مــن أجــل إطــاق ســراحهم ،وتســوية أوضاعهــم القانونيــة إال أنهــم
254

لــم يلمســوا شــيئاً حقيقي ـاً علــى أرض الواقــع يخفــف مــن مأســاتهم».
•وفــي يــوم  20ســبتمبر/أيلول  2018أفرجــت الســلطات التركيــة عــن
المحتجزيــن بعــد توقيــف دام لحوالــي الـــ  30يومــاً
•احتجزت الســلطات التركية في  25ســبتمبر/أيلول  2018الالجئ الفلســطيني
الســوري «عمــار أحمــد عبــود» مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك ،لمــدة  20يوم ـاً،
بحجــة انتهــاء صالحيــة إذن الســفر الممنــوح لــه ،بالرغــم مــن أنــه يحمــل
بطاقــة الحمايــة المؤقتــة «كيملــك» ،إال أن عناصــر الشــرطة لــم يعترفــوا بها،
واقتــادوه إلــى الســجن ،وأطلــق عــدد مــن الناشــطين الفلســطينيين مناشــدة
تدعــو الســلطات التركيــة وجمعيــات حقــوق اإلنســان والســفارة الفلســطينية
التدخــل مــن أجــل اإلفــراج عــن عبــود ،وقــد أفرجــت الســلطات التركيــة
يــوم  15أكتوبر/تشــرين األول عــن عبــود بعــد تدخــل جهــات ومؤسســات
فلســطينية رســمية وأهليــة ،و تــم تســوية وضعــه القانونــي.
•احتجــزت الســلطات التركيــة يــوم  5أكتوبر/تشــرين األول  2018الالجئــة
الفلســطينية «زكيــة مصطفــى عامــر» ،مــن مخيــم حنــدرات ،فــي الســجن
المركــزي بمدينــة أنطاكيــا جنــوب تركيــا ألكثــر مــن  13يوماً ،بتهمــة محاولتها
اجتيــاز الحــدود الســورية بطريــق غيــر نظاميــة ،فيمــا منعــت الســلطات التركية
مؤسســات فلســطينية مــن زيارتهــا فــي الســجن بحجــة أنــه ال يوجــد صلــة
قرابــة ،قبــل اإلفــراج عنهــا فــي وقــت الحــق.
•قضــى أربعــة الجئيــن فلســطينيين يــوم  30تموز/يوليــو ،وهــم« :بهــاء
ريــاض أســعد»« ،محمــد فايــز أســعد»« ،أحمــد فــواز أســعد» ،و»أحمــد
الشــيخ أســعد» مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك برصــاص الجندرمــا التركيــة ،أثنــاء
محاولتهــم دخــول األراضــي التركيــة.
•أُعلــن عــن فقــدان الالجــئ الفلســطيني الســوري «محمــود أبــو خليفــه» (32
عامــاً) مــن أبنــاء مخيــم اليرموك فــي مدينــة كلــس التركيــة خــال شــهر
تموز/يوليــو ،وناشــدت عائلــة أبــو خليفــه» المؤسســات الحقوقيــة واإلنســانية
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التدخــل لمعرفــة مصيــر نجلهــا المريــض الــذي لــم يعــرف مصيــره حتــى تاريخ
تحريــر التقريــر.
•جــددت عائلــة الالجــئ «نــادي خالــد الخالــد» ،مــن أبنــاء مخيــم جرمانــا ،فــي
شــهر أيار/مايــو مناشــدتها لجميــع الجهــات الرســمية واألهليــة الناشــطة فــي
تركيــا مســاعدتها للوصــول إلــى جثمــان فقيدهــا ،وترتيــب دفنــه حيــث يتواجد
جثمانــه فــي أحــد المشــافي بمدينــة أضنــة التركيــة ،والخالــد مــن مواليــد
.1977
•أطلــق ذوو الالجــئ الفلســطيني الســوري «ســعيد الشــيخ خالــد» وعــدد
نــداء ناشــدوا
مــن الناشــطين نــداء فــي شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر؛
ً
خاللــه المنظمــات والمؤسســات الحقوقيــة والمدنيــة واإلنســانية والســفير
الفلســطيني فــي تركيــا والجهــات المعنيــة ،العمــل علــى إطــاق ســراحه
مــن الســجون التركيــة  -والــذي اعتقــل لعــدم وجــود بطاقــة كمليــك معــه-
والتكفــل بعــاج طفلتــه ملــك ( 4ســنوات) التــي تعانــي أوضاعــاً صحيــة
متدهــورة منــذ معايشــتها لحصــار مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين
جنــوب دمشــق.

ضحايا
•قضــى الالجــئ الفلســطيني «نــادي خالــد الخالــد» مــن أبنــاء مخيــم جرمانــا
فــي مشــفى «ينــي حيــاة» فــي منطقــة العثمانيــة بتركيــا ،وكان الخالــد قــد
أصيــب بذبحــة صدريــة بعيــد اإلفــراج عنــه مــن معتقــات إحــدى فصائــل
المعارضــة بمدينــة إدلــب ،حيــث تعــرض الخالــد للتعذيــب لمــدة  8أيــام قبــل
أن يتــم اإلفــراج عنــه ،وتــم نقلــه إلــى إحــدى المشــافي بمدينــة إدلــب ،ومــن
ثــم إلــى تركيــا بمدينــة أضنــة.
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•قضــى الالجــئ الفلســطيني «محمــد خليــل الكــردي» فــي إحــدى المشــافي
التركيــة ،بســبب ســوء وضعــه الصحــي بعــد معانــاة طويلــة مــع المــرض
الــذي عانــاه طــوال فتــرة الحصــار فــي مخيــم اليرمــوك ،والكــردي هــو أحــد
المهجريــن إلــى قريــة مــارع فــي ريــف حلــب ،حيــث تــم نقلــه للعــاج فــي
تركيــا التــي توفــي فيهــا.
•قضــى الطفــل الفلســطيني الســوري «يوســف زعطــوط» (11عامـاً) ،المهجــر
إلــى الشــمال الســوري ،فــي تركيــا ،بعــد صــراع مــع المــرض الناتج عــن نقص
الرعايــة الطبيــة فــي المناطــق المحاصــرة التــي ُه ّجــر منهــا.

الهجرة من تركيا
واصــل الالجئــون الفلســطينيون مــن ســورية خــال العــام  2018الهجــرة عبــر
قــوارب المهاجريــن مــن تركيــا إلــى الجــزر اليونانيــة ،التــي تعتبــر المنفــذ إلــى دول
اللجــوء األوروبيــة ،وتطلــق العديــد مــن المنظمــات الحقوقيــة علــى هــذه الرحــات
«رحــات المــوت».
فــي يــوم  3حزيران/يونيــو  2018قضــى تســعة مهاجريــن غيــر نظامييــن إثــر
غــرق قاربهــم قبالــة ســواحل أنطاليــا جنــوب تركيــا ،وقــال بيــان صــادر عــن خفــر
الســواحل التركــي إنــه انتشــل جثــث تســعة مهاجريــن ،رجليــن وامــرأة و 6أطفــال،
مشــيرًا إلــى أن الطواقــم تمكنــت بالتعــاون مــع صياديــن فــي المنطقــة مــن إنقــاذ
خمســة أشــخاص كانــوا علــى متــن القــارب الغــارق ،فيمــا أعلــن عــن فقــدان
شــخص حينهــا ،وقــد كان القــارب الخشــبي يحمــل مــا بيــن  15-14مهاجــرًا.
وفــي شــهر آب/أغســطس  2018أعلــن خفــر الســواحل التركــي أنــه اســتطاع
إنقــاذ  26الجئـاً فلســطينياً وســورياً ،بينهــم نســاء وأطفــال ،فــي قضــاء بــودروم
فــي واليــة موغــا ،جنــوب غــرب تركيــا ،حيــث كانــوا يحاولــون التوجــه إلــى اليونــان.
257

فلسطينيو سورية ..نكبات ال تنتهي

نشاطات
•شــاركت نســاء فلســطينيات ،بينهــن معتقــات ســابقات مــن أبنــاء المخيمــات
الســورية الالتــي ُه ّجــرن مــع عائالتهــن إلــى تركيــا فــي «قافلــة الضميــر»،
التــي انطلقــت فــي شــهر مــارس/آذار  2018مــن مدينــة إســطنبول التركيــة
وزارت عــددًا مــن المــدن التركيــة ،للتضامــن مــع النســاء المعتقــات بشــكل
غيــر قانونــي فــي ســجون النظــام الســوري ،وللكشــف عــن معانــاة ٦٥٠٠
يتعرضــن للتعذيــب والتنكيــل منــذ  ٧ســنوات فــي ســجون
فتــاة وامــرأة
َ
النظــام ،وللمطالبــة بالحريــة لـــ  ٦٧٣٦معتقلــة فــي ســجون ســورية.
•شــارك فــي شــهر مايو/أيــار  2018عــدد مــن الالجئيــن الفلســطينيين
الســوريين بمهرجــان العــودة الــذي نظمتــه الجمعيــة التركيــة للتضامــن مــع
فلســطين فيــدار ،والمؤتمــر لشــعبي لفلســطينيي الخــارج وحملــة تضامن في
غــازي عينتــاب بمناســبة ســبعينية النكبــة ومســيرة العــودة الكبــرى ،تضامنـاً
مــع األســرى فــي ســجون االحتــال اإلســرائيلي.
•شــارك فــي شــهر أغســطس ،المعتقــل الفلســطيني «كريــم الجليلــي» ،مــن
أبنــاء مخيــم النيــرب ،فــي اللقــاء الشــعبي الــذي نظّــم فــي مدينــة غــازي
عينتــاب جنــوب تركيــا إلحيــاء «ذكــرى المعتقليــن الشــهداء» فــي ســجون
النظــام الســوري ،حيــث تحــدث عــن تجربتــه خــال ســنوات اعتقالــه فــي
الســجون الســورية.
•شــارك فــي شــهر أغســطس نحــو ( )600طفــل مــن المهجرين الفلســطينيين
«صيــف وامــرح» فــي
والســوريين فــي مشــروع القــدس الصيفــي األول
ّ
مدينتــي أنطاكيــا والريحانيــة جنــوب تركيــا.
•شــاركت العشــرات مــن العائــات الفلســطينية الســورية فــي لقــاء المعايــدة
الــذي نظمــه مؤتمــر فلســطينيي تركيــا فــي منطقــة أســنيورت بإســطنبول
فــي أول أيــام عيــد األضحــى المبــارك  21آب/أغســطس.
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الجانب اإلغاثي
كمــا فــي كل مناطــق اللجــوء تتعاظــم حاجــة الالجئيــن للمســاعدات مــع طــول
مــدة اللجــوء ،وتراجــع العمــل اإلغاثــي عموم ـاً.
ويعانــي الالجئــون الفلســطينيون فــي تركيــا مــن غيــاب كامــل للمســاعدات
المقدمــة مــن خــال الجهــات الرســمية كاألونــروا والمفوضيــة العليــا لشــؤون
الالجئيــن ،وال يحصــل الالجــئ الفلســطيني فــي تركيــا علــى المســاعدات إال عبــر
الجمعيــات الخيريــة الفلســطينية أو التركيــة أو الســورية.
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الهند

رحلــت الهنــد يــوم  2018-08-24الالجــئ الفلســطيني الســوري
• ّ
«فهــد عــودة» وزوجتــه بســبب انتهــاء إقامتهمــا ،حيــث خــرج «عــودة»
وعائلتــه مــن ســورية إلــى الهنــد قبيــل عــام  2010للدراســة وتخــرج
مــن جامعاتهــا وتــزوج وأنجــب ولديــن وبنــت ،وبقــي فيهــا ولــم يعــد
						
إلى سورية بسبب أحداث الحرب،
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ولــم يتمكــن «عــودة» مــن تجديــد إقامتــه بعــد انتهائهــا ،حيــث تــم ترحيــل
العائلــة بيــن ســلطنة عمــان واألردن اللذيــن رفضــا اســتقبال العائلــة إلــى أن
انتهــى المطــاف بـ»عــودة» وعائلتــه فــي ماليزيــا التــي ســمحت بدخولــه كونــه
يحمــل جــواز ســفر ســلطة فلســطينية.
•أطلــق الالجــئ الفلســطيني الســوري «طــارق دربــاس» ( 31عامــاً) ،مــن
مخيــم اليرمــوك ،الــذي يعانــي مــن شــلل ســفلي نتيجــة إصابتــه بشــظايا
قذيفــة ســقطت علــى منــزل عائلتــه فــي اليرمــوك ،نــداء مناشــدة للمنظمــات
الدوليــة والصليــب األحمــر الدولــي والمؤسســات األهليــة والســلطة والســفارة
الفلســطينية فــي الهنــد للتحــرك العاجــل لمــد يــد العــون والمســاعدة لــه فــي
التكفــل بتأميــن عالجــه ،أو مســاعدته للعــودة مــن الهنــد إلــى ســورية.
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تايالند
•بعــد عــام مــن اعتقاله في تايالند ،جدد الالجئ الفلســطيني الســوري،
إيــاد ســليمان ،فــي شــهر تشــرين ثاني/نوفمبر ،مناشــدته للمؤسســات
الدوليــة وحقــوق اإلنســان والمجتمــع المدنــي للتدخل مــن أجل اإلفراج
عنــه ووضــع حــد لمأســاته ،وقــال ســليمان إن معانــاة هجرتــه بــدأت
عندمــا دخــل إلــى األراضــي التايالنديــة عــام  ،2013بهــدف مقابلــة
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،وتقديــم
				
طلب هجرة لديها إلى إحدى الدول األوروبية،
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وأشــار إلــى أنــه وبعد انتهاء مدة تأشــيرته الســياحية
				
بقــي متخفي ـاً ومتواري ـاً عــن األنظــار ريثمــا تقــوم المفوضيــة بتســفيره إلــى
إحــدى الــدول األوربيــة ،إال أنــه اعتقــل يــوم  9تشــرين الثاني/نوفمبــر 2017
بتهمــة انتهــاء مــدة تأشــيرته الســياحية.
•ولــدى تواصلــه مــع المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن،
أخبرتــه أنهــا عاجــزة عــن تقديــم أيــة مســاعدة لــه.
•كشــفت تســجيالت صوتيــة ب ّثهــا ناشــطون ،أواخــر شــهر تشــرين أول/
أكتوبــر ،النقــاب عــن مناشــدات تعكــس عمــق المأســاة التــي يعيشــها الجئــون
فلســطينيون وســوريون محتجــزون فــي أحــد ســجون تايالند فــي ســجن
الهجــرة “”I.D.Cفــي العاصمــة بانكــوك بســبب انتهــاء مــدة تأشــيراتهم
أو إقامتهــم ،ونقلــت التســجيالت أن عائــات بينهــم أطفــال ونســاء وكبــار
فــي الســن يعانــون بشــكل كبيــر ،حيــث يحتجــز الالجئــون فــي ســجون
مكتظــة ال يســتطيعون فيهــا النــوم أو الجلــوس إال بوضعيــة القرفصــاء.
أن مــن بيــن المحتجزيــن مــن مضــى علــى
وأكــد أحــد المناشــدين ّ
وأن األطفــال تكبــر
ســجنه أكثــر مــن  3ســنوات فــي ســجن “ّ ،”IDC
أن
فــي ســجون االحتجــاز مــن دون أوراق ثبوتيــة ،إضافــة إلــى ّ
جــوازات ســفرهم انتهــت صالحيتهــا بســبب وقــت االحتجــاز الطويــل.
كمــا يعانــي المحتجــزون مــن ارتفــاع درجــات الحــرارة ،وعــدم االهتمــام
بالموقوفيــن أو بصحتهــم ،وقطــع اتصالهــم بالعالــم الخارجــي ،عــاوة
علــى تدنــي مســتوى الخدمــات اليوميــة المقدمــة مــن قبــل إدارة الســجون
التايالنديــة.
ويعتبر ســجن “ ”IDCمن أســوأ مراكز احتجاز المهاجرين ،ويشــكو الفلســطينيون
مــن اكتظاظــه بالمحتجزيــن ،وقذارتــه الكبيــرة ،فــي حيــن يمنــع حــراس الســجن
خــروج المهاجريــن للتهويــة «حيــث لــم نشــاهد الشــمس منــذ فتــرات طويلــة
األمــر الــذي أدى إلصابتنــا بأمــراض جلديــة» ،بحســب رســالة ســابقة وصلــت
لمجموعــة العمــل مــن أحــد الفلســطينيين الســوريين كان محتجــزًا بداخلــه.
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وجــه عــدد مــن الناشــطين الفلســطينيين فــي أواخــر شــهر أكتوبــر نــداء إلــى
• ّ
الســلطة الفلســطينية والمفوضيــة العامــة لرعاية الالجئين ،ووســائل اإلعالم
للتضامــن مــع الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين المهدديــن باالعتقــال
والترحيــل فــي تايالنــد ،حيــث يتعــرض أكثــر مــن  600الجــئ فلســطيني فــي
تايالنــد لخطــر حقيقــي بســبب إقــرار الســلطات التايالنديــة لقانــون يفــرض
إجــراءات مشــددة علــى مــن ال يملــك أوراق إقامــة ثبوتيــة.
•أكــد ناشــطون فلســطينيون أوائــل شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر ،وجــود
( )39الجئ ـاً فلســطينياً محتجــزًا فــي ســجون مملكــة تايالنــد بتهمــة انتهــاء
مــدة تأشــيراتهم أو إقامتهــم فــي البــاد بطريــق غيــر قانونيــة ،نافيــن مــا
تــردد عبــر وســائل إعــام فلســطينية عــن وجــود عــدد قليــل فــي الســجون.
وقــال بيــان صــادر عــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي تايالنــد؛ إن عددهــم
هــو ( )39وقابــل للزيــادة فــي كل يــوم.
ونــوه البيــان إلــى وجــود محتجزيــن عــرب ،وأســماء الالجئيــن الفلســطينيين
ّ
المعتقليــن حاليــاً  39شــخصاً وهــم« :يوســف عــرب»« ،أحمــد دربــاس»،
«محمــود دربــاس»« ،محمــد الناطــور»« ،نضــال إبراهيــم»« ،يســار
تميــم»« ،حنــان عمــوري»« ،ريــم هــدروس»« ،اتحــاد دكاكنــي”.
“عمــر هاشــم»« ،محمــد الحســن»« ،أحمــد الحســن» »،فــادي
أبــو محمــود»« ،فــراس جبالــي»« ،خالــد عمــر»« ،أحمــد
ســعد»« ،ناصــر عمــر»« ،علــي قويــدر»« ،رامــي األســعد”.
“محمــد علــي صقــر»« ،أحمــد المصــري»« ،إيــاد ســليمان»،
«محمــد عزيمــة»« ،أيهــم يونــس»« ،أيهــم»« ،حمــد عيســى»،
«ليــث تميــم« ،ليــن تميــم»« ،رنــا دنــدري»« ،ناديــا قديــم”.
“أحمــد محمــد جــواد»« ،علــي أحمــد»« ،عمــار أحمــد»« ،أحمــد الحســن»« ،رحمــان
العميــدي»« ،ســامي حســن أبــو وطفــة»« ،أحمــد بسيســو»« ،وســام الخطيــب»،
«محمــد يونــس أبــو حــرب» ،وهــو معتقــل منــذ  3ســنوات.
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•تحــت عنــوان «مأســاة تايالنــد» أطلــق ناشــطون فلســطينيون فــي شــهر
أكتوبــر ،حملــة إلكترونيــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي دعمـاً لالجئيــن
الفلســطينيين والســوريين المحتجزيــن فــي الســجون التايالنديــة.
•أوائــل شــهر أكتوبــر ،أصــدر الالجئــون الفلســطينيون فــي مملكة تايالنــد بياناً
صحفيـاً أعلنــوا خاللــه عــن تشــكيل «اللجنــة الرســمية لالجئــي فلســطين فــي
تايالنــد» ،وذلــك بهــدف متابعــة ملــف الالجئيــن الفلســطينيين فــي تايالنــد
وأوضاعهــم اإلنســانية والقانونية.
•منتصف شــهر نوفمبر ،أطلقت الســلطات التايالندية ســراح الجئة فلســطينية
مــع أطفالهــا بعــد احتجازهــا بتهمــة انتهــاء مــدة تأشــيرتها ،وذلــك بعــد
عشــرين يومـاً مــن دفــع كفالــة مالية اســتطاعت الالجئــة المحتجــزة تأمينهــا.
أن نســاء وأطفــاالً كثيريــن ال يزالــون رهــن
وأكــدت المفــرج عنهــا ّ
االعتقــال ،وال يملكــون المــال لدفــع الكفــاالت الماليــة وتــم نقلهــم إلــى
معتقــل آخــر ،مشــيرة إلــى وجــود عــدد كبيــر مــن الرجــال فــي الســجون.
أن «منظمــة تتبــع لألمــم المتحــدة زارت المعتقليــن
وأضافــت الالجئــة ّ
بعــد ثالثــة أيــام مــن احتجازهــم ،وذلــك بغــرض تصويــر المعتقــل وغــرف
االعتقــال ،علم ـاً أنــه وبعــد خــروج الوفــد ،قامــت ســلطات الســجون بســحب
األسـ َّـرة واألثــاث مــن الغــرف التــي كانــوا قــد وضعوهــا بســبب زيــارة الوفــد
األممــي ،بحســب شــهادة المفــرج عنهــا.
•أكــد ناشــطون فلســطينيون فــي شــهر تشــرين ثاني/نوفمبــر أن كفــاالت
الســيدات المحتجــزات فــي تايالنــد قــد تــم دفعهــا ،حيــث لــم تفــرج الســلطات
التايالنديــة إال عــن بعــض النســوة بعــد أســبوعين مــن الدفــع.
•أواخــر شــهر نوفمبــر ،نظّــم عشــرات الالجئيــن العــرب ،غالبيتهــم مــن
الفلســطينيين ،اعتصام ـاً أمــام مقــر المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن
فــي العاصمــة التايالنديــة بانكــوك ،احتجاجــاً علــى تجاهــل األمــم
المتحــدة حقوقهــم كالجئيــن والتغاضــي عــن أوضاعهــم المأســاوية.
وطالــب المعتصمــون األمــم المتحــدة االعتــراف بهــم كالجئيــن
265

فلسطينيو سورية ..نكبات ال تنتهي

وتعجيــل توطينهــم فــي دول اللجــوء كأســتراليا وكنــدا
ودول أوروبيــة أخــرى ،والعمــل مــن أجــل نيــل حقوقهــم.
ويشــتكي نحــو  600الجــئ معظمهــم مــن الفلســطينيين بينهــم حوالــي
 50أســرة فلســطينية ســورية ،مــن ظــروف معيشــية صعبــة ودون حمايــة
عرضهــم للســجن والمالحقــة ،إضافــة إلــى عــدم دعــم األمــم
قانونيــة ممــا ّ
المتحــدة لهــم ماليــاً ،وعــدم توفيــر الرعايــة الصحيــة والتعليميــة لهــم.
تحمــل األمــم المتحــدة ومفوضيــة
وحمــل األطفــال خــال االعتصــام شــعارات ّ
َ
الالجئيــن فــي تايالنــد ،المســؤولية عــن ضيــاع حقوقهــم خــال الســنوات
الماضيــة ،وبأنهــا قتلــت أحالمهــم وطفولتهــم.
•أوائــل شــهر كانــون أول ،شـ ّنت الســلطات التايالنديــة ،حملــة اعتقــال ودهــم
ألماكــن تواجــد الالجئيــن الفلســطينيين والعــرب فــي بانكوك ،حيــث طــال
االعتقــال العديــد مــن الالجئيــن الفلســطينيين والســوريين والعراقييــن بتهمة
انتهــاء مــدة تأشــيراتهم أو إقامتهــم.
•يــوم اإلثنيــن  2018-12-03اعتقلــت الشــرطة التايالنديــة ( )23الجئـاً مــن
بينهــم ( )20فلســطينياً ،وذلــك بعــد حملــة الدهــم التــي نفذتهــا الشــرطة
ألماكــن ســكنهم بحجــة انتهــاء إقاماتهــم وتواجدهــم غيــر الشــرعي فــي
تايالنــد.
•و ُنقــل عــن رئيــس شــرطة الهجــرة فــي تايالنــد تو ّعــده باعتقــال كافــة
الالجئيــن الفلســطينيين فــي تايالنــد متهمــاً إياهــم بعصابــة المافيــا.
•اتهمــت الناشــطة الفلســطينية« ،فاطمــة جابــر» ،المكتــب التابــع للمفوضيــة
الســامية لالجئيــن  UNHCRفــي تايالنــد بالمســؤولية عــن حملــة االعتقــاالت
التــي تعـّـرض لهــا الالجئــون ،مشــيرة إلــى أن إدارة المكتــب هــي التــي طلبــت
مــن الشــرطة التايالنديــة اعتقــال الناشــطين الذيــن نفــذوا اعتصام ـاً قبــل
عــدة أيــام أمــام مكتبهــا وزودتهــم بصورهــم وعناويــن إقامتهم بحجــة أنهم
ينــوون القيــام بأعمــال تخريبيــة ،وجــاء هــذا االتهــام بنــاء علــى معلومــات
وردت مــن الجئيــن فلســطينيين وعــرب وجهــوا االتهــام ذاتــه للمفوضيــة.
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البرازيل

تســتمر معانــاة العشــرات مــن الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين الذيــن
وصلــوا إلــى البرازيــل هرب ـاً مــن األوضــاع األمنيــة والقانونيــة الســيئة فــي
دول الجــوار الســوري.
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حيــث تواجــه الالجئيــن الفلســطينيين فــي البرازيــل والموزعيــن علــى عــدد مــن
المــدن علــى طــول البــاد؛ أزمــات ومشــكالت اقتصاديــة ومعيشــية عديــدة ،أهمها
غــاء أســعار الســكن فــي ظــل عــدم تقديــم الحكومــة البرازيليــة أيــة ميــزات
أو مســاعدات إغاثيــة أو ماديــة لالجئيــن لديهــا ،ويذكــر أن الحكومــة البرازيليــة
تســتقبل الالجئيــن الفلســطينيين وتمنحهــم إقامــة لمــدة عاميــن ،لكنهــا ال تقــدم
أيــة مزايــا دعــم كبطاقــات الســفر والســكن والعمــل والتدريــب المهنــي ودروس
اللغــة ،بــل تمنحهــم بطاقــة إقامــة مؤقتــة لمــدة عاميــن ،فيمــا يشــتكي الالجئــون
مــن صعوبــة االندمــاج فــي المجتمــع البرازيلــي نظــرًا لوجــود اختــاف فــي العــادات
والتقاليــد.
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