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3185    د العد  

ئي سورية.. فلسطينيو دمشق وريفها تقرير توثيقي لمجموعة العمل بعنوان "أوروبا وإعادة الج  

 وثيقة مسربة تدل على قبور جنود إسرائيليين في مخيم اليرموك  •

لبنان: األونروا تعد بصرف المساعدات النقدية المقدمة لفلسطينيي سورية  •

 بالدوالر 

   القوى األمنية بمخيم عين الحلوة تعتقل ناشطين فلسطينيين سوريين •

 يتعهد بحل مشاكل الفلسطينيين في تركيا  وزير الداخلية التركي •

 



 

 

 

 

 التطورات آخر

، تقريرًا  2020تشرين األول/ أكتوبر    12أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، يوم  
 ."و دمشق وريفها نموذجًاتوثيقيًا حقوقيًا حمل عنوان "أوروبا وإعادة الجئي سورية.. فلسطيني

يحاول التقرير اإلجابة ىلع سؤال هل فعاًل العودة إلى مدينة دمشق أو ريفها آمنة؟ ويعرض  
أدلة ىلع عدم صحة هذه االدعاءات ويتناولها من ناحية الالجئ الفلسطيني السوري باعتبار  

عن فلسطينيي سورية  اوضاع  وتراقب  تعني  التي  املؤسسات  إحدى  العمل  قرب    مجموعة 
 .وكثب وبمهنية ودقة وموضوعية وحياد

 

من جانبه أكد قسم الدراسات واألبحاث الخاصة يف مجموعة العمل ىلع أن هذا التقرير يأخذ  
أوروبا   الحزبية يف  األوساط  أثارتها بعض  التي  العديدة  أهميته من خالل دحضه لالدعاءات 

ناطق آمنة من السهل إعادة  خاصة أحزاب اليمين حول ما إذا أصبحت مدينة دمشق وريفها م 
الالجئين إليها باعتبار أن املدافع قد صمتت وأن إلقاء البراميل املتفجرة قد توقف وعاد الهدوء  

  .إلى معظم أرجاء البالد

التقرير أن الدنمارك وبناء ىلع تلك املعطيات بادرت إلى تجريد   الجئًا سوريًا من    94وأوضح 
وتن السابقة،  لالعتبارات  بينها  إقاماتهم  ومن  اللجوء  طلبات  باقي  وتقييم  دراسة  إعادة  وي 

  .طلبات الفلسطينيين الالجئين من سورية



 

 

 

وشدد التقرير ىلع أن الحقيقة تشير إلى أن الواقع الصامت أو املسكوت عنه ال يتطابق مع  
ن والتي قد تشجع  األدلة التي تسوقها األحزاب الدنماركية الرافضة الستقبال أو وجود الالجئي

ىلع  للضغط  املجال  وتفسح  الخطوة  هذه  مثل  التخاذ  األوروبية  القارة  يف  أخرى  أحزابًا 
 .حكوماتها للقيام بخطوات مماثلة إلعادة الالجئين عودة غير طوعية

وكالة   الزاريني، عن سعي  "األونروا" فيليب  لوكالة  العام  لبنان كشف املفوض  إلى  باالنتقال 
إلى  الغوث صرف مساعدا القادمين من سورية  الفلسطينيين  النقدية املقدمة لالجئين  تها 

  .لبنان بالدوالر بدل الليرة اللبنانية

 

يوم   لبنان،  الحلوة بمدينة صيدا جنوب  إلى مخيم عين  زيارته  الزاريني خالل  أذار/    29وقال 
دين من  مارس املنصرم، إن األونروا تخطط لبدء صرف املساعدات النقدية املقدمة للمستفي

شبكة األمان االجتماعي ولالجئين الفلسطينيين من سورية بالدوالر األمريكي يف أقرب وقت  
  .19ممكن، وتعزيز استجابتنا لفيروس كوفيد 

لبنان   األونروا يف  أمام مقر ومكاتب  االعتصامات  العديد من  وكان فلسطينيو سورية نظموا 
املقدمة لهم بالدوالر األمريكي بدل الليرة  طالبوا خاللها بدفع املساعدات النقدية الشهرية  

 .اللبنانية

زب "يمينا" نفتالي بينيت، أرسل وثيقة  يف سياق مختلف كشف تقرير إسرائيلي أن رئيس ح 
 إلى مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يف تموز/ يوليو املاضي، تحتوي  



 

 

 

"السلطان   معركة  يف  قتلوا  إسرائيليين  جنود  دفن  أماكن  حول  مزعومة  معلومات  ىلع 
 .1982يعقوب" ضد الجيش السوري إبان االجتياح اإلسرائيلي للبنان عام 

 

وثيقة  و أن  الخميس،  يوم،  مساء  اإلسرائيلي،  اإلخباري  "والال"  أورده موقع  الذي  التقرير  ادعى 
كتبت بخط يد الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، وأشارت إلى ثالثة قبور يف مقبرة  

 .مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق

ال تذكر بشكل مباشر مكان القبور التي تتحدث عنها لجنود    وأوضح املوقع أن الوثيقة املسربة 
إسرائيليين قتلوا يف معركة "السلطان يعقوب"، غير أنها تتضمن وصًفا دقيقا ملوقع ثالثة  
قبور يف منطقة معينة يف مقبرة مخيم اليرموك حيث دفن شهداء فصائل منظمة التحرير  

 .ات حول كيفية التعرف ىلع هذه القبور، كما تحتوي ىلع تعليم1980الفلسطينية بعد عام 

طوقًا أمنيًا ىلع مخيم اليرموك للبحث    2019وكانت القوات الروسية فرضت يف آذار من العام  
الجندي   رفات  تسليم  عن  بعد  فيما  اإلعالن  وتم  مفقودين،  إسرائيليين  جنود  جثث  عن 

امل  يف  رفاته  ىلع  العثور  بعد  لالحتالل  بومل"  "زكريا  بمخيم  "اإلسرائيلي"  القديمة  قبرة 
  .اليرموك

 



 

 

 

من جهة أخرى ويف سابقة هي األولى من نوعها أقدمت القوى األمنية التابعة لحركة فتح  
يف مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان ىلع اعتقال ثالثة ناشطين فلسطينيين سوريين يوم  

، جراء دعوتهم لالعتصام أمام السفارة الفلسطينية يف بيروت،  31/3/2021أول أمس األربعاء  
ة الفلسطينية تحمل مسؤولياتها تجاه الالجئين الفلسطينيين السوريين  وذلك ملطالبة السلط

  .سنوات 10يف لبنان وإيجاد حل جذري ملعاناتهم ومأساتهم املستمرة منذ 

 

تحفظ    -ووفقًا ملراسل مجموعة العمل إن القوى األمنية أوقفت ثالثة ناشطين فلسطينيين  
د أن استدعهم إلى مقرها يف مخيم  بع  –مجموعة العمل عن ذكر أسمائهم لدواعي أمنية  

والضغوط   والشتم  لإلهانة  خاللها  تعرضوا  ساعات  لعدده  معهم  الحلوة، حيث حققت  عين 
  .النفسية واتهامهم بالتخوين وشق الصف الفلسطيني 

من   اثنين  عن  عديدة  ساعات  بعد  أفرجت  األمنية  القوى  أن  إلى  املجموعة  مراسل  وأشار 
الفلسطيني السوري الثالث لديها، حيث أفرجت عنه بعد ظهر  الناشطين، فيما أبقت الناشط  

  ./مارس1الخميس يوم 

وزير   تعهد  تركيا  إلى  السفارة  باالنتقال  من  وفد  استقباله  أثناء  صويلو،  سليمان  داخليتها، 
نيسان/ ابريل الجاري بالعمل    1الفلسطينية يف تركيا برئاسة السفير " فائد مصطفى"، يوم  

ىلع حل أي مشكلة تواجه املواطن الفلسطيني يف تركيا، استناًدا إلى روح القوانين املعمول  
 .لفلسطينيةبها يف وإلى خصوصية العالقة التركية ا



 

 

 

 

بالده   أن  البلدين، مشددا ىلع  بين  األخوية  العالقات  اللقاء ىلع عمق  وأكد صويلو، خالل 
  .ستستمر بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني املظلوم

مشاكلهم   طرح  الفلسطينية  السفارة  من  تركيا  يف  سورية  فلسطينيو  طالب  جانبهم  من 
ة التركية، من أجل الحصول ىلع األوراق القانونية  القانونية ىلع طاولة البحث مع وزير الداخلي

 التي تؤهلهم للعيش بكرامة اسوة ببقية الالجئين ىلع األراضي التركية. 
 

 

 

 


