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مقدمة

مخيــم اليرمــوك الحــدث الــذي تصــدر المشــهد اليومــي لألحــداث فــي المخيمــات 
ــن  ــث التعــداد العــام لالجئي ــم مــن حي ــة المخي الفلســطينية فــي ســورية نظــرًا ألهمي
الفلســطينيين فيــه والــذي قــدر قبيــل األزمــة الســورية بحوالــي 230 ألــف الجــئ حتــى 
أصبــح يطلــق عليــه عاصمــة الشــتات الفلســطيني، والــدور الــذي لعبــه المخيــم علــى 
كافــة األصعــدة الثوريــة والثقافيــة واالجتماعيــة والعلميــة واالقتصاديــة خــالل تاريــخ 
ــر  ــة التهجي ــى عملي ــوي عل ــي تنط ــر الت ــورية ، والمخاط ــى س ــطيني إل ــوء الفلس اللج

ــن الفلســطينيين.  ــة الالجئي ــى قضي ــا عل ــي يتعــرض له ــر الممنهــج الت والتدمي
ــًا  ــح خاوي ــة للحــراك الفلســطيني، أصب ــة الدافئ ــذي كان يومــًا مــا الحاضن ــم ال فالمخي
ــارة واألســواق  ــال م ــدر والشــوارع ب ــل ون ــا ق ــال ســكان إال م ــوت ب ــى عروشــه، البي عل

ــن.  ــع أو زبائ ــال بضائ ــة فــي الماضــي ب المزدحم
ــد  ــر بع ــبه مدم ــح ش ــورية أصب ــي س ــراع ف ــراف الص ــن كل أط ــتباح م ــم المس المخي
العمليــة العســكرية التــي جــرت فيــه ومــا ســبقها مــن حصــار، بعدمــا عجــزت اتفاقيــات 
التحييــد عــن تحييــده واســتتبت الســيطرة عليــه لتنظيــم داعــش وهيئــة تحريــر الشــام 
ومــن دار فــي فلكهمــا، األمــر الــذي منــح الطــرف اآلخــر مــن الصــراع - الحكومة الســورية 
- الحجــة القويــة الســتكمال تدميــر مــا تبقــى مــن اليرمــوك، نظــرًا لوجــود اإلرهابييــن 
مــن داعــش وهيئــة تحريــر الشــام – النصــرة ســابقًا وغيرهــا فــي تلــك األحيــاء مــن 

جنــوب العاصمــة الســورية دمشــق. 
يتنــاول هــذا التقريــر مخيــم اليرمــوك خــالل أربــع فتــرات مهمــة ومفصليــة فــي تاريخــه، 
ــي آذار  ــورية ف ــورة الس ــات الث ــن بداي ــدت م ــاء «، امت ــة العط ــى » مرحل ــة األول المرحل
ــران  ــى 16 – كانــون األول – ديســمبر /2012 تاريــخ قصــف الطي - مــارس 2011 حت
الحربــي الســوري لمســجد عبــد القــادر الحســيني، تضمنــت التعريــف بالمخيــم مــن حيث 
ــه تجــاه اإلخــوة النازحيــن الســوريين  ــذي لعب ــدور ال ــة والموقــع والتأســيس وال األهمي
مــن مناطــق ريــف دمشــق وحمــص ودرعــا التــي شــهدت صراعــاً مســلحًا مبكــرًا، 
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أمــا المرحلــة الثانيــة » مرحلــة التهجيــر « والتــي بــدأت فــي اليــوم التالي لقصــف المخيم 
والتــي أدت إلــى تهجيــر أكثــر مــن 80 % مــن ســكانه وبــدأ معهــا فــرض حصــار تدريجــي 
انتهــى بحصــار محكــم منــذ منتصــف تمــوز- يوليــو 2013  ودخــول المخيــم علــى 
خــط الصــراع الســوري الســوري ، أمــا المرحلــة الثالثــة فهــي »مرحلــة التوريــط «والتــي 
بــدأت مــع دخــول تنظيــم داعــش إلــى المخيــم وبســط ســيطرته علــى حوالــي 70 % 
بعــد تصفيــة الفصائــل المســلحة األخــرى، حيــث يــؤرخ للفتــرة الزمنيــة مــن نيســان – 
أبريــل 2015 ولغايــة -18 نيســان 2018 ويرصــد فيهــا األوضــاع العامــة لالجئيــن داخــل 
ــة وإقامــة » الحــدود«  ــا مــن إعدامــات ميداني ــي تعرضــوا له ــم، واالنتهــاكات الت المخي
ــتهداف  ــار واس ــابقًا وحص ــرة س ــام – النص ــر الش ــة تحري ــش وهيئ ــن داع ــراع بي والص
ــن  ــر « الفاصــل بي ــق » المعب ــا ، وإغــالق الطري ــة لســيطرة كل منهم ــاء الخاضع األحي
ــاة اليوميــة مــن تعليــم  ــر ذلــك علــى الحي ــدات الجنوبيــة المجــاورة وتأثي المخيــم والبل

وصحــة ومعيشــة لالجئيــن الصامديــن داخــل المخيــم. 
ــدة مــن -19نيســان –  ــة الممت ــر « فهــي المرحل ــة التدمي ــة الرابعــة » مرحل أمــا المرحل
أبريــل 2018 ولغايــة -21 أيــار مايــو 2018 وهــي مرحلــة بــدء العمليــة العســكرية 
التــي نفذتهــا  الحكومــة الســورية  ضــد تنظيــم داعــش وهيئــة تحريــر الشــام– النصــرة 
ســابقًا والتــي انتهــت بتدميــر أكثــر مــن %60 مــن المخيــم وســقوط المئات مــن الضحايا 

المدنييــن والعســكريين مــن الفلســطينيين. 
وأشــار التقريــر بإيجــاز إلــى األوضــاع العامــة للمهجريــن إلى الشــمال الســوري، باالضافة 
إلــى حالــة الســلب والنهــب والتعفيــش التــي تعــرض لهــا المخيــم بعــد انتهــاء العمليــة 

العســكرية والحــراك الداعــي إلــى إعــادة اعمــار المخيــم وعــودة األهالــي النازحيــن. 
كمــا يــزود التقريــر الباحثيــن بجــداول تفصيليــة تتضمــن أســماء الضحايــا الذيــن 
ــق فــي مجموعــة ــع ممــن تمكــن قســم الرصــد والتوثي ســقطوا خــالل المراحــل األرب
المبــادرات إلــى  باإلضافــة  توثيقهــا،  مــن  فلســطينيي ســورية  أجــل  مــن  العمــل 

ومشاريع اتفاقيات تحييد المخيم التي كانت محل أخذ ورد خالل الفترات األربع. 
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ــق  ــات الرصــد الميدانــي لفري ــى عملي ــر اعتمــد بشــكل أساســي عل يشــار أن التقري
مراســلي مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية فــي مخيــم اليرمــوك 
والبلــدات المجــاورة ، وبالتالــي فهــو يتمتــع بالحياديــة والموضوعيــة وتحــري الدقــة 

ــر.  فــي نقــل المعلومــة والخب
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تمهيد

ر عــدد الالجئيــن الفلســطينيين إلــى ســورية عــام 1948 ما بيــن )75000 و 85000(  ُقــدِّ
الجــئ، يرجــع معظمهــم إلــى ســكان الجــزء الشــمالي مــن فلســطين، وخاصــة صفــد 

وحيفــا ويافــا. 
وفــي إحصائيــة خاصــة لألونــروا فــي ســورية بتاريــخ 4 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2013، 
ــو  ــش نح ــًا، يعي ــا 564،691 الجئ ــجلين لديه ــطينيين المس ــن الفلس ــدد الالجئي ــغ ع بل

%27 منهــم فــي المخيمــات.
وتمتــع الفلســطينيون منــذ منتصــف الخمســينيات مــن القــرن الماضــي بكافــة الحقــوق 
المدنيــة للمواطــن الســوري، باســتثناء الجنســية وحــق االنتخــاب، مــا مّكنهــم مــن 

ــز. ــة والخاصــة دون أي تميي ــع األعمــال الحكومي ممارســة جمي
ونتيجــًة لمــا تشــهده البــالد مــن أحــداث، والمواقــف الفلســطينية المتباينــة مــن األزمــة 
الســورية، تأثــرت األوضــاع العامــة لالجئيــن الفلســطينيين ســيما الوضــع القانونــي مــن 
ــة أو  ــات الحكومي ــي بعــض الجه ــف ف ــة بالتوظي ــدة متعلق ــرض شــروط جدي ــة ف جه

التســجيل فــي الجامعــات. 

• مخيم اليرموك الموقع والتأسيس

ــة دمشــق،  ــوب مــن مدين ــى الجن ــن عــام 1953و 1954 إل ــم اليرمــوك بي ُأنشــئ مخي
علــى بعــد 8-10 كــم عــن مركزهــا، وهــو أكبــر المخيمــات الفلســطينية فــي الداخــل 
والخــارج علــى حــدٍّ ســواء، إال أنــه غيــر معتــرف بــه مــن قبــل األونــروا كمخيــم، رغــم 

تقديمهــا الخدمــات فــي جميــع النواحــي مــا عــدا النظافــة والخدمــات العامــة.
ر اإلحصائيــات الرســمية الصــادرة عــن األونــروا لعــام 2013 عــدد الالجئيــن  وتقــدِّ
مســجل، الجــئ  ألــف  بـــ)171،880(  اليرمــوك  مخيــم  فــي  الفلســطينيين 
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يكّونــون 44،279 عائلــة )1(. وهــذا الرقــم مجــاٍف للحقيقــة، فاإلحصائيــات غير الرســمية 
ر عددهــم بمــا بيــن 200 - 220 ألــف الجــئ تقريبــًا.  تقــدِّ

ــن  ــات اآلالف م ــوك مئ ــم اليرم ــي مخي ــن الفلســطينيين ف ــب الالجئي ــى جان وســكن إل
الســوريين الذيــن وجــدوا فــي المخيــم امتــدادًا ألحيائهــم، كحالــة ســكان حــّي الميــدان 
ــى  ــة إل ــال، باإلضاف ــت ســحم وببي ــدا وبي ــدة ويل ــة والجدي الدمشــقي والزاهــرة القديم
الوافديــن مــن بقيــة المــدن الســورية للعمــل داخــل مدينــة دمشــق، كالموظفيــن 
الحكومييــن والطــالب والمجنديــن والمتطوعيــن فــي الجيــش الســوري، حتــى بلــغ 
العــدد اإلجمالــي لســكان المخيــم نحــو)800000 إلــى مليــون( نســمة، شــّكل الالجئــون 

ــو 20%.  ــم نح الفلســطينيون منه
 ويتوزع سكان مخيم اليرموك على المناطق اآلتية: 

-   المنطقــة التــي ُتســمى المخيــم القديــم والمحصــورة مــا بيــن شــارعي اليرمــوك 
وفلســطين، والممتــدة مــا بيــن الجســر عنــد مركــز الشــهيدة حلــوة زيــدان والشــارع 
الواصــل بيــن دوار فلســطين وشــارع اليرمــوك، والــذي يســمى شــارع القــدس، 

وامتــداده إلــى الغــرب شــارع نــوح إبراهيــم.
-   حّي التقدم الممتد ما بين أرض البيطار وشارع العروبة.

-   حّي العروبة الممتد من شارع العروبة حتى بساتين بلدة يلدا.
ــاء  -   حــّي 8 آذار الممتــد مابيــن شــارع الـــ 30 عنــد مستشــفى فلســطين حتــى بن

ــة الحجــر األســود. بلدي
-   غــرب اليرمــوك، وهــو المنطقــة المحصــورة بيــن شــارع اليرمــوك وشــارع صــالح 

الديــن )شــارع الـــ 30(.
-   حــّي التضامــن، وهــو المنطقــة الواقعــة شــرق شــارع فلســطين. وأكثــف هــذه 

التجمعــات خلــف ســينما النجــوم وخلــف معمــل البســكويت.

1 هذه األرقام نتيجة إحصائيات سابقة لدخول المخيم صلب األزمة السورية.
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ــرة  ــًا، وحجي ــى القــدم غرب ــد مــن شــارع الـــ 30 شــماالً حت -   الحجــر األســود، الممت
والســبينة جنوبــًا، ويلــدا غربــًا. وفــي هــذه المنطقــة تقل نســب الفلســطينيين قياســًا 

إلــى باقــي الســكان الموجوديــن فــي هــذه المنطقــة.

مصوَّر يوضح موقع مخيم اليرموك



12

» المرحلة األولى من 15 آذار/ مارس 2011 إلى 16 كانون األول/ 
ديسمبر 2012 «

مــع بدايــة الحــراك الثــوري فــي ســورية فــي آذار/ مــارس 2011، ، شــهد المخيــم موجات 
ــأدى  ــاج، ف ــال االحتج ــا أعم ــدت إليه ــي امت ــاورة الت ــق المج ــن المناط ــدة م ــزوح عدي ن
المخيــم وقتئــٍذ دورًا إيجابيــًا تجــاه النازحيــن، وشــكل بيئــة حاضنــة وآمنــة لهــم، وأصبــح 
الرئــة التــي تتنفــس منهــا ضواحــي دمشــق وريفهــا المشــتعلة، مثــل حــّي التضامــن 

والقــدم والعســالي ويلــدا والحجــر األســود والميــدان وغيرهــا. 

المرحلة األولى » مرحلة 
العطاء «
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فمؤسســات المجتمــع األهلــي الفلســطيني والالجئــون الفلســطينيون مــن ســكان 
يــن الــذي احتفظــوا بــه للشــعب الســوري، فبادروا  المخيــم، أرادوا رّد بعــض الجميــل والدَّ
ــاح مراكــز اإليــواء حتــى وصلــت إلــى أحــد عشــر مركــزًا ضمــت قرابــة 8500  إلــى افتت
ــا  ــا كل م ــوا فيه ــازح ســوري وفلســطيني، شــكل الســوريون منهــم نحــو %74، قّدم ن
يلــزم مــن غــذاء وكســاء وفــراش ودواء، األمــر الــذي أثــار حفيظــة  الحكومــة الســورية ، 
ت المخيــم بيئــة حاضنــة لعائــالت »العصابــات المســلحة« حســب تعبيرهــا، بدليــل  وُعــدَّ

اقتحــام قواتهــا بعــض هــذه المراكــز لعــدة مــرات واعتقــال نــزالء وناشــطين فيهــا.

الواقع الميداني 
وّثــق قســم التوثيــق واألرشــفة فــي مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية 
ســقوط )258( ضحيــة فلســطينية مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك فــي الفتــرة الممتــدة مــا 
ــا  ــة م ــي مرحل ــمبر 2012، أي ف ــون األول/ ديس ــارس 2011 و16 كان ــن 15 آذار/ م بي

قبــل دخــول كتائــب المعارضــة الســورية المســلحة إلــى المخيــم. 
ــم قضــوا  ــاء المخي ــن أبن ــًا فلســطينيًا م ــى أن )77( الجئ ــات إل ــد أشــارت اإلحصائي فق
نتيجــة لالســتهداف المباشــر برصــاص القنــص أو الطلــق الناري، وأن نحــو )138( قضوا 
نتيجــة القصــف بقذائــف الهــاون وصواريــخ الطائــرات الحربيــة »الميــغ«، وكذلــك فــي 
اســتهداف حــّي الجاعونــة بتاريــخ 2 آب/ أغســطس 2012 وجامــع عبــد القــادر الحســيني 
يــوم 16 كانــون األول/ ديســمبر 2012، بينمــا هنــاك )17( الجئــًا ُقتلــوا إعدامــًا أو 
حرقــًا أو بالســالح األبيــض، باإلضافــة إلــى عشــرات الضحايــا الناجميــن عــن الخطــف 

والتفجيــرات واالغتيــاالت، دون تحديــد الجهــة المســؤولة عــن ذلــك. 
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رباعية-التالشي

مخطَّــط بيانــي ُيظهــر تــوزع الضحايــا الفلســطينيين داخــل اليرمــوك حســب ســبب الوفــاة 
خــالل الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 15 آذار/ مــارس 2011 و16 كانــون األول/ ديســمبر 2012

جدول يبين ضحايا القصف على حّي الجاعونة في مخيم اليرموك الثاني من آب/ أغسطس 
2012

سبب الحادثالتاريخاالسمم
مجزرة اليرموك – حّي الجاعونة2012/2/8عالء غنيم1.
مجزرة اليرموك – حّي الجاعونة2012/2/8بهاء أيوب2.
مجزرة اليرموك – حّي الجاعونة2012/2/8أنس أحمد طلوزي )طفل(3.
مجزرة اليرموك – حّي الجاعونة2012/2/8إبراهيم علي طلوزي )طفل(4.
مجزرة اليرموك – حّي الجاعونة2012/2/8فتحي عليان5.
مجزرة اليرموك – حّي الجاعونة2012/2/8يحيى إسماعيل عليان6.
مجزرة اليرموك – حّي الجاعونة2012/2/8محسن وليد مشينيش7.
مجزرة اليرموك – حّي الجاعونة2012/2/8عبد اهلل الصالح8.
مجزرة اليرموك – حّي الجاعونة2012/2/8محمد رافع الرفاعي9.

مجزرة اليرموك – حّي الجاعونة2012/2/8أحمد محمد عريشة10.

مجزرة اليرموك – حّي الجاعونة2012/2/8خير أحمد حميدة11.

مجزرة اليرموك – حّي الجاعونة2012/2/8حسام سالمة )طفل(12.

مجزرة اليرموك – حّي الجاعونة2012/2/8أسامة عريشة13.

مجزرة اليرموك – حّي الجاعونة2012/2/8وائل عدنان عطية14.

مجزرة اليرموك – حّي الجاعونة2012/2/8محمد عبد الكريم إبراهيم15.

مجزرة اليرموك – حّي الجاعونة2012/2/8محمد عنبتاوي16.

مجزرة اليرموك – حّي الجاعونة2012/2/8نضال الريان17.

مجزرة اليرموك – حّي الجاعونة2012/2/8عمر خير الدين دبور18.

مجزرة اليرموك – حّي الجاعونة2012/2/8محمد سليم القصير19.
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ضحايا حوادث الخطف والقتل في مخيم اليرموك خالل الفترة الممتدة بين 15 آذار/ مارس 
2011 و16 كانون األول/ ديسمبر 2012

ضحايا الحوادث داخل مخيم اليرموك بسبب اإلصابة بالطلق الناري والقنص في الفترة 
الممتدة ما بين 15 آذار/ مارس 2011 و16 كانون األول/ ديسمبر 2012

تفاصيل الحادثتاريخ الحادثاالسمم

قضى بعد يوم واحد من اختطافه في شارع 2012/10/27محمد الصالح1.
نسرين

العثور على جثته عند التقاء شارع العروبة مع 2012/11/3باسم القوصي2.
شارع اليرموك بالقرب من سفريات الكرمل

ُعثر عليه مقتوالً ُمكبَّاًل في محيط مستوصف 2012/11/5محمود حسين حمدان3.
الخامس

ُوجدت على جثته آثار تعذيب واضحة2012/11/23إبراهيم صالح4.

ُوجدت على جثته آثار تعذيب واضحة2012/11/23إيهاب صالح5.

تابع للجان الشعبية. ُوجد مقتوالً بعدما اختطفته 2012/12/8عماد سعيد زغموت6.
المعارضة.

2012/12/15محمد يوسف الطعمة7.

معلومات أخرىالسببالتاريخاالسمم
طلق ناري2011/12/2شادي محمد السيد1.

قضى برصاص اشتباكات في طلق ناري2012/5/3مهند سليمان عطية2.
مخيم اليرموك

يزن ناصر عيسى 3.
طلق ناري2012/7/13الخضرا

طلق ناري2012/7/13محمد محمود4.

طلق ناري2012/7/13لؤي جلبوط5.

طلق ناري2012/7/13عفيف مصطفى6.

طلق ناري2012/7/13جمال مصطفى عطا7.

طلق ناري2012/7/13إياس فرحات8.

طلق ناري2012/7/13أحمد السهلي9.
طلق ناري2012/7/14أنس برعي10.
طلق ناري2012/7/14عامر الحجة11.
طلق ناري2012/7/15حمادة أبو راشد12.
قضى في أثناء توزيعه مساعداترصاص قناص2012/7/15حسين جلبوط13.
ُوجد مقتوالً خلف قسم الشرطة طلق ناري2012/7/17أحمد محمد بدر14.
طلق ناري2012/7/18محمد عبد الناصر15.
طلق ناري2012/7/18عالء نواصرة16.
طلق ناري2012/7/18حسام كنعان17.
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معلومات أخرىالسببالتاريخاالسمم
رصاص قناص2012/7/18أحمد الدوخي18.
طلق ناري2012/7/18حسين الجلبوط19.
من فلسطينيي العراقطلق ناري2012/7/19محمد ناصر جياب20.
طلق ناري2012/7/19محمد نبيل غنيم21.
طلق ناري2012/7/20رامي خرطبيل22.
رصاص قناص2012/7/24علي خالد قبيعة23.
طلق ناري2012/7/26محمد أحمد أبو خالد24.
)ضابط في جيش التحرير(طلق ناري2012/7/27عبد الرزاق سحيم25.
رصاص قناص2012/8/2نضال ريان26.
رصاص قناص2012/8/4زاهر عيسى أبو خروب27.
رصاص قناص2012/8/4يزن خالد الشهابي28.
رصاص قناص2012/8/5خالد الشهابي29.
طلق ناري2012/8/5خالد سيف30.
رصاص قناص2012/8/5فراس حسن الشهابي31.
رصاص قناص2012/8/5أمجد زهير العيسى32.
رصاص قناص2012/8/5فايزة قاروط33.
طلق ناري2012/8/14خليل جنداوي34.
قضى بجانب مشفى فلسطينطلق ناري2012/8/18عفيف جودة35.
رصاص قناص2012/8/18مروان توفيق السماك36.
طلق ناري2012/9/5أمجد السلطي37.
رصاص قناص2012/9/9جهاد حسين سليمان38.

رصاص قناص2012/9/9سامي أبو هالل39.
قضى إثر إصابته برصاصة 

قناص في عينه في منطقة دوار 
فلسطين

رصاص قناص2012/9/15يحيى أبو راشد40.
عسكري مجند في جيش التحرير، 

وقد سحب األمن جثته إلى 
مشفى تشرين العسكري

رصاص قناص2012/9/15غيث راجحة41.

طفل عمره 5 سنوات. قضى 
برصاص قناصة، وهو أحد 

النازحين الموجودين في مخيم 
اليرموك

)50 عامًا( قضى برصاص قناص رصاص قناص2012/9/16محمود محمد سويد42.
في شارع الثالثين

رصاص قناص2012/9/17أسامة الشيخ43.
ُوجد بالقرب من مطعم نجمة 
الشام في شارع الثالثين بعد 

استهدافه من قبل قناص
رصاص قناص2012/9/18زيــاد رفعـــت دبـــور44.

رصاص قناص2012/9/19جالل يوسف صالح45.

طفل عمره 15 سنة من سكان 
شارع المدارس. قضى برصاص 

قناص عند مفرق مستشفى 
فلسطين
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معلومات أخرىالسببالتاريخاالسمم

)العمر ٧٠ عامًا(. قضى برصاص رصاص قناص2012/9/19أحمد محمود عباس46.
قناص في حّي دير ياسين

ُوجدت جثتها في حّي 8 آذارطلق ناري2012/9/19سلمى المصري47.

طلق ناري2012/9/19دياب حميد المصري48.
ُوجدت جثته في حّي 8 آذار، وهو 
والد محمد دياب المصري الذي 

قضى قبله بيومين

هو من اللجان الشعبية في طلق ناري2012/9/23حسين أحمد عبود49.
منطقة العروبة

هو من اللجان الشعبية في رصاص قناص2012/9/25أكرم عبد المجيد جمعة50.
منطقة العروبة

طلق ناري2012/9/28عمر قدورة51.

طلق ناري2012/9/30مؤيد جبر52.

رصاص قناص2012/10/14ماهر حسين بدوية53.

طلق ناري2012/10/28وليد محمد البربار54.

قضى إثر اإلصابة التي تعرض 
لها في أحداث 2011/6/6 في 

مخيم اليرموك عقب دفن شهداء 
العودة

قضى إثر االشتباك الذي حصل طلق ناري2012/11/4طارق شريف عيسى55.
على دوار فلسطين

قضى إثر قنصه في منطقة دوار رصاص قناص2012/11/6عدنان قبطان56.
شارع فلسطين

رصاص قناص2012/11/6أحمد موسى أبو راس57.

رصاص قناص2012/11/6رمزي األسود58.

طلق ناري2012/11/7مؤيد زهير محمد طه59.
من سكان شارع الثالثين. من 

مواليد 1979. ُوجد مصابًا بطلق 
ناري في الرأس

إطالق نار من قبل الجيش  طلق ناري2012/11/8محمود أحمد السماك60.
النظامي السوري

إثر اشتباك حصل في منطقة طلق ناري2012/11/10نور أنور محمود61.
العروبة

رصاص قناص2012/11/13محمد فؤاد غنايم62.

رصاص قناص2012/11/15إبراهيم الرفاعي63.

شوكت عبد اللطيف 64.
رصاص قناص2012/11/16كريم

رصاص قناص2012/11/21محمد أسعد يعقوب65.
»أبو أسعد«، من سكان شارع 

فلسطين. قضى برصاص 
القناص أول المخيم
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معلومات أخرىالسببالتاريخاالسمم

طلق ناري2012/11/22محمد الشنيني66.

من سكان شارع القدس، وكان 
قد ُفقد في شارع فلسطين 

منذ 11/14 2012 وعمره 16 
سنة. جرى التعرف إلى جثته في 

مشفى المجتهد
طلق ناري2012/12/4يامن محمد عريشة67.

قضى في اشتباكات المشفى طلق ناري2012/12/10محمود خليل منصور68.
الواقع في منطقة دوار فلسطين

قضى بطلق ناري في الظهرطلق ناري2012/12/15كامل خليل بغدادي69.

قضى عند مشفى فلسطينطلق ناري2012/12/15فراس بهيج70.

قضى قرب مشحم عامررصاص قناص2012/12/15سامر أحمد عديس71.

من سكان شارع العروبةرصاص قناص2012/12/16حسن سرحان72.

رصاص قناص2012/12/16هيثم نبيل خرطبيل73.

محمود خالد سليم 74.
رصاص قناص2012/12/16الحسن

معلومات أخرىتاريخ الحادثةاسم الضحيةالرقم
2011/5/22نضال عمر1.
2012/8/12وائل محمد مجدالوي2.
في المعتقل2012/9/9ماهر أحمد الربداوي3.
2012/9/13أحمد محمد مجدالوي4.
2012/11/10سامح الخيال5.

اعتقلته مجموعة موالية للحكومة السورية في 2012/11/11أحمد األشقر6.
شارع نسرين

ضحايا التعذيب من أبناء مخيم اليرموك في الفترة الممتدة ما بين 15 آذار/ مارس 2011 و 
16 كانون األول/ ديسمبر 2012
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معلومات أخرىالسببالتاريخاسم الضحيةم

طعن بالسكاكين2011/6/5ناصر مبارك1.
مسؤول إقليم القيادة العامة 

في سورية، قتل من قبل بعض 
المتظاهرين

حرقًا2011/6/5خالد ريان2.
عضو في الجبهة ـ الشعبية 

القيادة العامة قتل من قبل بعض 
المتظاهرين.

قضيا خالل أحداث مقر الجبهة طلق ناري2011/6/5رامي أحمد أبو صيام3.
الشعبية ـ القيادة العامة )الخالصة( 

بعد مسيرة النكسة طلق ناري2011/6/5جمال غوطاني4.

ضحايــا اشــتباكات مقــر الخالصــة التابــع للقيــادة العامــة )2( داخــل اليرمــوك يــوم 6 حزيــران/ 
يونيــو 2011

ــلِّ فــي ذكــرى  2 جــرت أحــداث الخالصــة بعــد تشــييع شــهداء مســيرة العــودة باتجــاه الجــوالن الســوريِّ المحت

النكســة 6 حزيــران/ يونيــو2011، ونجــم عنهــا ســقوط 26 شــهيدًا ومئــات الجرحــى مــن الفلســطينيين برصــاص 
جنــود االحتــالل الصهيونــي. عندمــا اّتجــه المتظاهــرون إلــى مجّمــع الخالصــة التابــع للجبهــة الشــعبّية - القيــادة 
ــوه  ــَل أن يصل ــة، وقب ــادة العام ــة القي ــطينية، وخاص ــل الفلس ــد الفصائ ــون ض ــم، يهتف ــل المخي ــة داخ العاّم
بمســافٍة قصيــرٍة، بــدأ حــرس الخالصــة بإطــالق الرصــاص الحــّي عليهــم، مــا زاد مــن غضبهــم ودفعهــم إلــى 

حصــار المقــر ورميــه بالحجــارة وحرقــه. وخلفــت االشــتباكات ســقوط أربعــة فلســطينيين وجــرح العشــرات.

ضحايا الحوادث داخل مخيم اليرموك بسبب )اإلعدام الميداني، السالح األبيض، الحرق( في 
الفترة الممتدة ما بين 15 آذار/ مارس 2011 و 16 كانون األول/ ديسمبر 2012

معلومات إضافيةسبب الحادثتاريخ الحادثةاسم الضحيةم
إعدام ميداني2012/8/4باسل سليس1.

إعدام ميداني2012/8/4علي مقدح2.
ُأعدم ميدانيًا بعد دخول األمن 

إلى شارع فلسطين وحّي 
التضامن

إعدام ميداني2012/9/16هادي يوسف مكي3.

قضى أثناء اقتحام الحجر األسودإعدام ميداني2012/9/16علي جمعة الشلبي4.

ُسحبت الجثة من حّي 8 آذار- إعدام ميداني2012/9/17عمر دياب المصري5.
الحارات المطلة على مشحم عامر

إعدام ميداني2012/9/18محمد أمين صالح6.

قضى أثناء اقتحام الحجر األسودإعدام ميداني2012/9/18إسماعيل األمين7.

قضى أثناء اقتحام الحجر األسودإعدام ميداني2012/9/18منصور محمد فيشاوي8.

كانت جثته بجانب مطعم نجمة إعدام ميداني2012/9/19محمد محمود دياب9.
الشام في شارع الثالثين
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رباعية-التالشي

معلومات أخرىالسببالتاريخاسم الضحيةم

قضى بتفجير سيارته من قبل تفجير2012/4/15جهاد كعوش1.
عناصر مجهولة الهوية

قضى بتفجير مبنى/ شارع عين تفجير مبنى2012/10/12معتصم أسامة صقر2.
غزال )طفل(

قضى تفجير مبنى/ شارع عين تفجير مبنى2012/10/12هاني فرحان حجاوي3.
غزال

قضى تفجير مبنى/ شارع عين تفجير مبنى2012/10/12سوسن الحاج علي4.
غزال

ضحايا الحوادث داخل مخيم اليرموك نتيجة التفجيرات خالل الفترة الواقعة ما بين 15 آذار/ 
مارس 2011 و 16 كانون األول/ ديسمبر 2012

معلومات إضافيةسبب الحادثتاريخ الحادثةاسم الضحيةم

)40 عامًا(. ُوجدت جثتها في حّي إعدام ميداني2012/9/19فاتن الهشيم10.
الجزيرة وعليها آثار تعذيب

إعدام ميداني2012/9/19مؤيد محمد الشعار11.

إعدام ميداني2012/9/19يحيى أبو يحيى12.

إعدام ميداني2012/9/19جعفر أبو يحيى13.

إعدام ميداني2012/9/19محمد أبو يحيى14.

ُوجدت جثته ملقاًة عند جامع إعدام ميداني2012/11/11أحمد ديب أشقر15.
البشير
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اللجان الشعبية بين الرفض والقبول  
دعــت القــوى الفلســطينية فــي المخيــم إلــى اجتماعــات عمــل في مقــر الجبهة الشــعبية 
لتحريــر فلســطين - القيــادة العامــة، المعــروف بمقــر )الخالصــة( فــي مخيــم اليرمــوك، 
ــه  ــة للمخيــم وفي ــة المحلي ــه فــي مقــر اللجن واســتتبعته باجتمــاع عمــل موســع عقدت
تــم التوصــل إلــى موقــف موحــد يدعــو لتشــكيل لجــان شــعبية فــي عمــوم المناطــق 

والتجمعــات الفلســطينية خصوصــًا فــي مخيــم اليرمــوك )3(. 
ــادة  ــعبية - القي ــة الش ــت الجبه ــة، ضم ــة أزم ــكيل خلي ــاءات تش ــذه اللق ــن ه ــج م ونت
ــر فلســطين، منظمــة الصاعقــة، حركــة  ــح، الجبهــة الشــعبية لتحري العامــة، حركــة فت

ــة.  ــة الديمقراطي ــة، الجبه ــح - االنتفاض ــة فت ــالمي، حرك ــاد اإلس الجه
وتقدمــت الجبهــة الشــعبية - القيــادة العامــة أكثــر مــن مــرة بطلــب تشــكيل قــوة 
أمنيــة تقودهــا خليــة األزمــة نفســها، لمنــع أي تدهــور جديــد فــي أوضــاع المخيمــات 
الفلســطينية، وصيانتهــا، لكــن رفضتــه مــرارًا جميــع القــوى، كمــا هــي الحــال بالنســبة 
إلــى حركــة حمــاس، إلــى أن اتُّفــق عليــه بمعــزل عنهــا الحقــًا فــي مخيــم اليرمــوك.
ــم تتســم  ــدر المســؤولية، ول ــى ق ــم عل ــي تشــكلت داخــل المخي ــم تكــن اللجــان الت ل
بالحيــاد المطلــوب فــي الحفــاظ علــى أمــن المخيــم، واشــتبكت عــدة مــرات مــع كتائــب 
المعارضــة المســلحة علــى أطــراف المخيــم، وســهلت دخــول قــوات للجيــش  الحكومــة 

الســورية ي إلــى داخــل مناطقهــا. 
كذلــك، ســّهل االنشــقاق الــذي حصــل فــي جســم تلــك اللجــان، واالنســحاب المفاجــئ 
لعناصرهــا مــن المحــاور التــي كانــت ترابــط فيهــا مــن جهــة شــارع العروبــة وحــّي الزيــن 
بعــد اســتهداف المخيــم بالطائــرات الحربيــة )الميــغ(، مــا ســّهل دخــول الكتائــب المســلحة 

إلــى داخــل مخيــم اليرمــوك. 

 3 مــاذا عــن دور الفصائــل فلســطينيًا فــي ســوريا؟ الســبت 1433/9/16 هـــ - الموافــق 2012/8/4 م )آخــر 

تحديــث( الســاعة 16:27 )مكــة المكرمــة(، 13:27 )غرينتــش(- علــي بــدوان موقــع الجزيــرة نــت علــى الشــبكة 
ــة. العنكبوتي

http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c43-aa56fb899e26/df8b41e-
7c6b-49659-ad253-d1383ba421

http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/6df8b41e-7c6b-4965-9ad2-53d1383ba421
http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/6df8b41e-7c6b-4965-9ad2-53d1383ba421
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من 17 كانون األول – ديسمبر2012 إلى 1 نيسان – أبريل 2015

تســارعت األحــداث فــي مخيــم اليرمــوك بنحــو غيــر متوقــع. فبيــن ليلة وضحاهــا تحولت 
الرقعــة الجغرافيــة للمخيــم مــن اللــون األخضــر )كنايــة عــن الــدور اإليجابي الــذي أدته(، 
ــد لكارثــة إنســانية بحــق قرابــة  ــار( الــذي مّه ــون الن إلــى اللــون األحمــر )كنايــة عــن ل

مليــون شــخص ســكنوا المخيــم أو اســتظلوا فيــه. 
اليرمــوك طــوال  الفلســطينيون عــن منازلهــم فــي مخيــم  الالجئــون  ينــزح  فلــم 
الفتــرة التــي كانــت تتعــرض فيــه األحيــاء للقصــف المتقطــع، بــل اقتصــر تحــرك 
الحســيني القــادر  عبــد  مســجد  اســتهداف  لكــنَّ  المخيــم.  قلــب  باتجــاه  العائــالت 

المرحلة الثانية » مرحلة 
التهجير «
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ــة  ــكل مرحل ــمبر 2012، ش ــون األول/ ديس ــوم 16 كان ــغ« ي ــة »المي ــرات الحربي بالطائ
مفصليــة فــي حيــاة الالجئيــن الفلســطينيين داخــل مخيــم اليرمــوك، نظــرًا إلــى مــا نتــج 
ــى المســجد مــن  ــن إل ــم والنازحي ــاء المخي ــه مــن فقــدان وجــرح العشــرات مــن أبن عن
ــى  ــى درجــة تعــذر التعــرف إل ــرت أجســادهم إل ــاء المناطــق المجــاورة، الذيــن تبعث أبن

معظمهــم. 
بعــد القصــف الــذي تعــرض لــه مخيــم اليرمــوك ُظهــر يــوم األحــد 16 كانــون األول – 
ديســمبر 2012 ومــا تــال ذلــك مــن دخــول لكتائــب المعارضــة الســورية المســلحة، لــم 
يهــدأ قصــف قــوات اللجــان األمنيــة والفصائــل الفلســطينية المواليــة للجيــش النظامي 
ــع التواصــل االجتماعــي  ــى مواق ــدأت شــائعات عل ــم، وب ــاء المخي ــى أحي الســوري  عل
ــره  ــم »ليطه ــى المخي ــش الســوري ســيدخل إل ــاس، مفادهــا أن الجي ــن الن تنتشــر بي
مــن العصابــات المســلحة«، وأنــه يمهــل الســكان للخــروج مــن المخيــم بيــن الســاعة 

السادســة والثامنــة مــن صبــاح يــوم 17 كانــون األول/ ديســمبر 2012. 
خــرج معظــم األهالــي صبــاح اليــوم التالــي فــي مشــهد مأســاوي باتجــاه مدينة دمشــق 
وضواحيهــا، وقــدرت اإلحصائيــات خــروج نحــو %80 مــن ســكان اليرمــوك، إلــى مناطــق 
مختلفــة. فمنهــم مــن نــزح إلــى األحيــاء الدمشــقية القريبــة )الميــدان والزاهــرة ودمــر 
وضاحيــة قدســيا وصحنايــا وجرمانــا ومخيمــات خــان الشــيح ودنــون ...إلــخ(، ومنهــم 
مــن ســكن المســاجد والمــدارس، ومنهــم مــن نــزل فــي الفنــادق، ومنهــم مــن التجــأ 
ــن توجــه  ــم م ــة والشــوارع، ومنه ــي األزق ــه ف ــم مــن قضــى يوم ــه، ومنه ــى أقارب إل
نحــو الحــدود اللبنانيــة الســورية، لتبــدأ حقبــة جديــدة مــن تاريــخ اللجــوء الفلســطيني. 
والحــت فــي األفــق بــوادر حصــار قــادم رســمت مالمحــه الحواجــز التــي أخــذ ينصبهــا  
الجيــش النظامــي الســوري  علــى مداخــل المخيــم، ليجــد مــن صمــد داخــل المخيــم 

نفســه فيمــا بعــد محاصــرًا يقتلــه القصــف والجــوع. 
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رباعية-التالشي

الوجود المسلح داخل اليرموك 
لــم يشــهد مخيــم اليرمــوك أي تواجــد عســكري واضــح قبــل تاريــخ 16 كانــون األول 
– ديســمبر 2012، إال أنــه شــكل فــي مرحلــة متأخــرة منطقــة عبــور لبعــض عناصــر 
الجيــش الحــر نحــو الحجــر األســود وحــي التضامــن أو يلــدا بحكــم الجــوار الــذي يفــرض 

عليهــم ذلــك أحيانــا. 
ويعتبــر اســتهداف مســجد عبــد القــادر الحســيني الواقــع فــي قلــب المخيــم بالطيــران 
ــر  ــبب المباش ــمبر 2012 الس ــون األول -ديس ــوم 16 كان ــغ« ي ــي » المي ــوري الحرب الس
لدخــول كتائــب المعارضــة الســورية »صقــور الجــوالن« و»أبابيــل حوران« إليه، وشــكل 
مرحلــة مفصليــة فــي حيــاة الالجئيــن الفلســطينيين داخــل مخيــم اليرمــوك، نظــرًا لمــا 
ترتــب عليــه مــن نتائــج أدت لتهجيــر حوالــي 80 % مــن ســكانه وفــرض حصــار تدريجــي 

علــى الباقيــن بــدأ فــي اليــوم التالــي ) 17 كانــون األول – ديســمبر 2012 (. 
بــدأت المجموعــات المســلحة التابعــة للــواء الحجــر األســود - المكــون مــن عــدة كتائــب 
)صقــور الجــوالن - جنــد اهلل - ســرايا آل البيــت - أحفــاد عائشــة - أبــو الحــارث الجوالنــي 
- اإلمــام الذهبــي - شــهداء النــور( - القيــام بســرقة عشــرات المنــازل والمحــالت التجارية 
الواقعــة فــي مناطــق ســيطرتها الواســعة، وتــم نقــل األثــاث واألدوات الكهربائيــة 
ــى  ــا إل ــت بعضه ــود وأخرج ــر األس ــي الحج ــتودعاتها ف ــى مس ــة إل ــة واألطعم والمنزلي
خــارج الحجــر األســود عــن طريــق حاجــز الكابــالت التابــع لقــوات  الحكومــة الســورية  .

ــم  ــب وخرجــت عــدة مظاهــرات داخــل المخي ــك الكتائ ــى ســلوك تل ــي عل ــج األهال احت
ــم . ــن المخي ــب المســلحة م ــادت بخــروج الكتائ ــي الصــراع ون ــدد بطرف تن

فــي شــهر تمــوز –يوليــو 2013 قامــت مجموعــة مــن فصائــل الرابطــة اإلســالمية داخــل 
المخيــم أبرزهــا كتائــب أكنــاف بيــت المقــدس بطــرد لــواء الحجــر األســود إلــى خــارج 
المخيــم باتجــاه الحجــر األســود، حيــث تــال هــذه الخطــوة فــرض حصــار مشــدد علــى 

المخيــم مــن قبــل القــوات الحكوميــة الســورية والمواليــن لهــا .
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تطــور المشــهد الميدانــي الحقــًا فــي المخيــم إلــى ســيطرة فصيليــن رئيســيين علــى 
أغلــب أجزائــه، همــا أكنــاف بيــت المقــدس وهيئــة تحريــر الشــام – النصــرة ســابقًا )4( .

الكتائب المسلحة داخل اليرموك
ــوم 16  ــر ي ــوك عص ــم اليرم ــى مخي ــلحة إل ــورية المس ــة الس ــب المعارض ــت كتائ دخل
كانــون األول – ديســمبر 2012، بعــد اســتهداف المســجد وانســحاب اللجــان الشــعبية 
مــن مواقعهــا ، فأصبــح المخيــم بيئــة خصبــة لنشــوء تنظيمــات مســلحة نذكــر منهــا :

»القيادة العامة الحّرة«: 
ممــن انشــّقوا عــن تنظيــم »الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين ــــــ القيــادة العامــة«، 

وقــدرت أعدادهــم بحوالــي 40 مســلحًا . 
»جيش التحرير الفلسطيني الحر«:

تشــكل مــن عناصــر جيــش التحريــر الفلســطيني الذيــن انشــقوا عنــه بقيــادة العقيــد 
خالــد حســن )أبــو عــدي( الــذي قضــى فــي االشــتباكات التــي شــهدها اليرمــوك عندمــا 

اقتحمــت داعــش اليرمــوك فــي نيســان – أبريــل 2015 . 
»العهدة العمرية« :

 أّسسها أبو هاني شّموط، و خليل الزغموت أبو هاشم .
»أكناف بيت المقدس«: 

تأسســت كتائــب أكنــاف بيــت المقــدس فــي أوائــل مــارس- آذار 2013، مــن عناصــر 
فلســطينية كانــت تنتمــي لفصائــل مختلفــة محســوبة علــى حمــاس وفتــح اإلنتفاضــة 
ــادة  ــت تحــت قي ــن الســوريين، وعمل ــرة م ــداد كبي ــى أع ــة إل ــح وغيرهــا، باإلضاف وفت
جديــدة بمســمى كتائــب أكنــاف بيــت المقــدس التــي أخــذت علــى عاتقهــا فيمــا بعــد 
حمايــة المخيــم مــن الهجمــات التــي كان يتعــرض لهــا باســتمرار بعــد أن امتــدت إليــه 

األحــداث –بحســب تعبيرهــا.

 4 تقدير موقف – مخيم اليرموك إلى أين ؟ طارق حمود – مركز الزيتونة .

http://www.alzaytouna.net/permalink/91732.html 

http://www.alzaytouna.net/permalink/91732.html
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هيئة تحرير الشام - »جبهة النصرة- سابقًا «: 
دخــل عناصــر هــذا التنظيــم إلــى المخيــم بعــد بــدء العمــل بالمبــادرة الفلســطينية فــي 
األول مــن آذار 2014، وانضــم إليهــم نحــو 250 مــن مســّلحي هيئــة تحريــر الشــام - 

»جبهــة النصــرة- ســابقًا فــي الحجــر األســود.
تعــزز وجــود هيئــة تحريــر الشــام – النصــرة ســابقًا بشــكل ملحــوظ داخــل المخيــم بعــد 

انســحابهم مــن حجيــرة وإثــر طردهــم مــن منطقتــي القــدم وبيــت ســحم . 
كتيبة »ابن تيمية« : 

ــا  ــوزع أفراده ــت وت ــا انحل ــادرات، لكنه ــل المب ــة قبي ــب العامل ــوى الكتائ ــن أق ــت م كان
علــى الكتائــب األخــرى أمثــال هيئــة تحريــر الشــام – النصــرة ســابقاً وجيــش اإلســالم، 
وقــاد أعمالهــا شــخص يدعــى أبــو عبــد اهلل الســلفي قبــل أن يصبــح أحــد أمــراء جبهــة 

هيئــة تحريــر الشــام – النصــرة ســابقًا . 
مجموعة »الزعطوط«: 

شــكل هــذه المجموعــة عــدد مــن الشــباب الفلســطيني القريــب مــن حركــة فتــح 
المركزيــة حتــى بــات عددهــم يقــارب الـــ )50( مســلحًا . 

مجموعة » الكراعين«: 
ــة،  ــح المركزي ــى حركــة فت ــة ، وتحســب هــذه المجموعــة عل ــع كرعون ــو ربي ــادة أب بقي

ــم . ــة أحــداث المخي ــة شــهداء األقصــى فــي بداي عــرف عناصرهــا بوضــع عصب
»أحرار اليرموك« :

الذين يتزعمهم أبو ثائر اللبواني، وعددهم أيضاً يقارب الـ50.
مجموعة »زهرة المدائن« : 

التي شّكلها خليل زغموت، وانضّمت أخيرًا إلى »العهدة العمرية«. 
»تجّمع أبناء اليرموك« أو »القوة الفلسطينية المشتركة«: 

 اللذيــن شــّكال اإلطــار الــذي اتفقــت عليــه الفصائــل الفلســطينية لتوّلــي إدارة المخّيــم 
وحمايته.
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باإلضافــة إلــى تلــك التشــكيالت العســكرية داخــل المخيــم، شــهدت المناطــق المتاخمــة 
للمخيــم انتشــار فصائــل ســورية مثــل »أنصــار اإلســالم« و »أحــرار الشــام« و »جيــش 
اإلســالم« و »شــام الرســول« و »جيــش األبابيــل« فــي مناطــق جنوبــي دمشــق 

المتاخمــة لمخيــم اليرمــوك . 
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مخيم اليرموك في قلب الحصار
ــا  ــة له ــل الفلســطينية الموالي ــة والفصائ ــان األمني ــة الســورية واللج حاصــرت الحكوم
ــن  ــم دون األخــذ بعي ــى المســلحين داخــل المخي ــم اليرمــوك بهــدف الضغــط عل مخي
االعتبــار وجــود آالف المدنييــن مــن الالجئيــن الفلســطينيين، الذيــن رفضــوا النــزوح مــن 

منازلهــم إلــى مناطــق أخــرى. 
وبــدأت مقدمــات هــذا الحصــار منــذ صيــف 2012 عندمــا بــدأت بوضــع الحواجــز علــى 
أطــراف المخيــم ومداخلــه واســتهداف حاراتــه وأحيائــه، والقيــام بعمليــة القضــم أوالً 
بــأول، وذلــك بوضــع حاجــز علــى بدايــة الشــارع الرئيــس لمخيــم اليرمــوك مــن جهــة 
ــاه  ــى منتصــف الشــارع باتج ــن إل ــد حي ــل بع ــن، لينتق ــرب، المســمى شــارع الثالثي الغ

عمــق المخيــم. 
لقــد فرضــت قــوات الحكومــة الســورية حصــارًا خانقــًا شــمل جميــع نواحــي الحيــاة فــي 

المخيــم، فعملــت علــى: 
- منع إدخال المواد الغذائية األساسية. 

منعــت القــوات الحكوميــة الســورية إدخــال الــرز والســكر والطحيــن والخضــار وحليــب 
األطفــال إلــى المخيــم، مــا ســاعد علــى نشــوء شــريحة متنفعــة مــن تجــار الحــروب، 
عملــت علــى اســتغالل حاجــة النــاس والتحكــم بأســعار المــواد الغذائيــة، حتــى أصبــح 

ســعر كيلــو األرّز الواحــد يــراوح مــا بيــن )70 - 100( دوالر أميركــي. 
لجــأ األهالــي إلــى طحــن العــدس لصناعــة الخبــز وجمــع ما تنبتــه األرض من أعشــاب 
ــد  ــة أن البعــض ق ــور والســلق، لدرج ــل العصف ــاء ورج ــزة والهندب ــة، كالخبي طبيعي
فقــد حياتــه نتيجــة تناولــه لنــوع مــن األعشــاب، كمــا فــي حالــة وليــد حســن الحــاج 
وشــعبان نايــف شــعبان، اللذيــن قضيــا يــوم 27 شــباط/ فبرايــر 2014 بعــد تناولهمــا 

لبعــض األعشــاب الســامة.
كذلــك بــادروا فــي مرحلــة متقدمــة مــن الحصــار، بخطــوة تعويضيــة، إلــى زراعــة 
المســاحات الفارغــة مــن األراضــي والحدائــق وأســطح المبانــي لتوفيــر بعــض 

احتياجاتهــم مــن الخضــار وتوزيــع المنتجــات علــى المحاصريــن. 
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وصــدرت فتــاوى تجيــز للمحاصريــن أكل لحــوم القطــط والــكالب لدفــع المــوت الذي 
بــدأ يحصــد أرواح األطفــال والشــيوخ نتيجــة النقــص الحــاد فــي المــواد الغذائية. 

- منع دخول الغاز والمازوت.
فقــد صــودرت عــدة ســيارات محّملــة بالغــاز والمــازوت كانــت داخلــة إلــى المخيــم 
قبــل إطبــاق الحصــار مــن قبــل عناصــر األمــن والشــبيحة واللجــان الشــعبية التابعــة 
للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين القيــادة العامــة، حتــى انتهــى إلــى المنــع التــام 

فــي منتصــف تمــوز/ يوليــو 2013.
- قطع التيار الكهربائي. 

األمــر الــذي تــرك أثــرًا ســلبيًا علــى كل مناحــي الحيــاة، خصوصــًا شــريحتي الطــالب 
والمرضــى. كذلــك أدى االنقطــاع المســتمر للتيــار الكهربائــي إلــى تلــف الخضــروات 
والمــؤن الغذائيــة التــي كان قــد خزنهــا المخيــم، وشــكل عائقــاً أمــام تشــغيل 
األجهــزة الكهربائيــة المســتخدمة فــي التدفئــة واألجهــزة الطبيــة الضروريــة داخــل 
المستشــفى والمولــدات الخاصــة باســتخراج الميــاه مــن اآلبــار، فــي ظــل االرتفــاع 
الجنونــي فــي أســعار مــادة الديــزل الخاصــة لتشــغيل تلــك اآلالت. فقــد بلــغ ســعر 

الليتــر الواحــد منــه )6( دوالرات أمريكيــة إن توّفــر. 
- قطع المياه الصالحة للشرب. 

تــم قطــع الميــاه الصالحــة للشــرب منــذ أيلــول 2014 مــا دفــع األهالــي إلــى شــرب 
ميــاه اآلبــار غيــر الصالحــة للشــرب، األمــر الــذي أســهم فــي انتشــار األمــراض 
ــكان، وال  ــن الس ــعة م ــريحة واس ــدى ش ــة ل ــل( والهضمي ــات – رم ــة )حصي الكلوي

ــال. ســيما األطف
- منع دخول األدوية والمواد الطبية.  

ــتوصفات،  ــرات المس ــة وعش ــادات الخاص ــن العي ــات م ــوك المئ ــم اليرم ــم مخي ض
ــع  ــز حــالوة التاب ــع مستشــفيات، هــي: مستشــفى الشــهيد فاي ــى أرب ــة إل باإلضاف
الخيريــة  للجمعيــة  التابــع  الباســل  مستشــفى  الفلســطيني،  التحريــر  لجيــش 
الفلســطينية، وقــد اســُتهدفا بالقصــف أكثــر مــن مــرة، وُنهَبــت محتوياتهمــا، 
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مستشــفى الرحمــة الخــاص الواقــع فــي أول المخيــم، وهــو مغلــق بســبب اشــتداد 
االشــتباكات حولــه، ومستشــفى فلســطين التابــع لجمعية الهالل األحمر الفلســطيني، 
وهــو الوحيــد الــذي يعمــل فــي المخيــم، رغــم اســتهدافه المتكــرر والنقــص الشــديد 

الــذي يعانيــه فــي األدويــة الضروريــة لعــالج المرضــى والطواقــم الطبيــة.
ــى  ــم اليرمــوك إل ــن الفلســطينيين فــي مخي ــى الالجئي أدى الحصــار المفــروض عل
ــدى الفلســطينيين عمومــًا  ــاة ل ــاة بــكل أشــكالها، وإلــى تفاقــم المعان تعطيــل الحي
والمرضــى وذوي االحتياجــات الخاصــة وأصحــاب األمــراض المزمنــة كمرضــى األورام 
والقصــور الكلــوي وأمــراض الــدم واألطفــال الرضــع والحديثــي الــوالدة، الذيــن هــم 
بحاجــة إلــى الدخــول والخــروج فــي أوقــات قــد ال تتطابــق مــع الوقــت المســموح بــه 
للدخــول والخــروج، مــا أدى إلــى توثيــق )176( حالــة قضــت نتيجــة الجــوع ونقــص 

المــواد الغذائيــة والرعايــة الطبيــة. 
- تدهور الوضع التعليمي.

كذلــك نــال الحصــار المفــروض علــى المخيمــات مــن العمليــة التعليميــة فيهــا، وذلــك 
نتيجــة إصابــة المــدارس بالقصــف الــذي تعرضــت لــه، والنــزوح الشــديد الــذي شــهده 
المخيــم، باإلضافــة إلــى التخــوف الكبيــر لــدى األهالــي الذيــن بقــوا داخــل المخيمــات 
مــن إرســال أبنائهــم إلــى المــدارس، األمــر الــذي يهــدد بنســف العمليــة التعليميــة 

بنحــو كامــل ألبنــاء الالجئيــن الفلســطينيين وضيــاع عــام دراســي آخــر عليهــم.
لقــد عملــت المؤسســات اإلغاثيــة الناشــطة علــى اســتحداث مــدارس بديلــة داخــل 
المخيــم لكافــة المراحــل، حرصــًا منهــا علــى اســتمرار تعليــم أبنــاء المخيــم بجهــود 
ــز  ــى مراك ــال إل ــاض األطف ــراح وري ــت بعــض صــاالت األف ــة، وتحول ــة وتطوعي ذاتي
تعليميــة، باإلضافــة إلــى المســاجد الرئيســة فــي المخيــم، مثــل: مســجد فلســطين 
ــى ســتة  ــة إل ــز التعليمي ــك المراك ــادر الحســيني. ووصــل عــدد تل ــد الق ومســجد عب
مراكــز، يــدرس فيهــا طــالب المرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة، فيمــا وصــل 

عــدد طــالب إحداهــا إلــى 1200 طالــب وطالبــة.
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 وتوصلــت تلــك المؤسســات فــي مرحلــة الحقــة إلــى اتفــاق مــع الحكومــة الســورية  
يضمــن خــروج طــالب الشــهادة اإلعداديــة مــن مخيــم اليرمــوك وعودتهــم، وذلــك 
لتقديــم امتحاناتهــم النهائيــة، علــى أن يكــون خــروج طــالب الشــهادة الثانويــة 

ــة. ــات طــالب الشــهادة اإلعدادي ــاء امتحان وطــالب الجامعــة بعــد انته
- التدهور االقتصادي

ــأى عــن  ــة االقتصاديــة المترديــة أصــاًل لالجئيــن الفلســطينيين بمن لــم تكــن الحال
اآلثــار الســلبية والضــارة للحصــار. فقــد تعرضــت البيــوت والمحــاّل التجاريــة لعمليــات 
ــا نتيجــة  ــة الوصــول إليه ــا، أو لصعوب ــج، لخّلوهــا مــن أصحابه ــب وســلب ممنه نه
القنــص والقصــف الــذي يتعــرض لــه المخيــم، مــا ســيفرض علــى الالجــئ العمــل 

مــن جديــد علــى تأثيــث منزلــه الــذي عبثــت بــه األقــدام وتناقلتــه األيــدي.

جدول يبين ضحايا الحصار ونقص العناية الطبية خالل الفترة الممتدة ما بين 17 كانون 
األول/ ديسمبر2012 ونهاية آذار - مارس 2015 .

معلومات أخرىتاريخ الحادثةاسم الضحيةم
طفل قضى بسبب نقص الرعاية الصحية2013/2/17أسامة فرج1.

2013/8/18جنا أحمد حسن2.

طفلة رضيعة قضت بسبب عدم توافر حليب 
األطفال المناسب لها في مخيم اليرموك، وعدم 
تقبل أي مرضعة أخرى، بعد خروج والدتها من 

المخيم وعدم تمكنها من العودة

)العمر 92 عاماً( قضت نتيجة إصابتها بالجفاف جراء 2013/10/15عزيزة محمد نعيمي3.
الحصار

محمود أحمد عالء 4.
2013/10/26الدين

قضى جراء تناوله مع أفراد عائلته حبوب قمح 
ملوثة بسم الفئران بعد نفاد الطعام من بيتهم، ما 

أدى إلى حالة تسمم بين جميع أفراد العائلة

قضت بسبب عدم توافر أي رعاية طبية لألطفال 2013/10/28الرضيعة آية5.
الحديثي الوالدة

طفل عمره 4 سنوات. قضى جراء تعرضه للجفاف2013/11/2عبد الحي يوسف6.

طفل. قضى جراء إصابته بالجفاف ونقص المواد 2013/11/10عمر حسين7.
الغذائية والرعاية

قضى نتيجة الجفاف وسوء التغذية2013/11/20محمود محمد العبيدي8.

قضى بسبب عدم توافر العناية الطبية بعد إصابته 2013/11/29ماهر حسين ديب حمد9.
بجراح إثر قصف على مخيم اليرموك
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معلومات أخرىتاريخ الحادثةاسم الضحيةم

2013/12/5هناء فيصل العوض10.
قضت في مخيم اليرموك بعد وضعها لمولودها 
الجديد، وذلك إلصابتها بمرض فقر الدم ونقص 

الرعاية الطبية

قضى بسبب الجفاف، وذلك لنفاد الطعام وعدم 2013/12/16معتصم عبد الغني11.
توافر وسائل التدفئة

قضى بسبب الجفاف، وذلك لنفاد الطعام وعدم 2013/12/16كوثر عبد القادر12.
توافر وسائل التدفئة

محمد خير عبداهلل 13.
بعد سوء وضعه الصحي وعدم السماح بنقله خارج 2013/12/21السعد

المخيم للعالج
قضى جوعــاً بسبب نفاد الطعام2013/12/23صـبـحـي الـعـمـري14.
قضى نتيجة الجفاف والجوع. عمره 13 عامًا2013/12/24قاسم محمد خيرات15.
قضى نتيجة فقدان الغذاء والدواء والجفاف2013/12/27أحمد رشيد حميد16.
قضى نتيجة فقدان الغذاء والدواء والجفاف2013/12/27فايز سعدية17.
قضت نتيجة فقدان الغذاء والدواء والجفاف2013/12/27زهير سنان18.
قضت نتيجة فقدان الغذاء والدواء والجفاف2013/12/27هويدة أحمد الحموي19.
قضت نتيجة فقدان الغذاء والدواء والجفاف2013/12/27أحمد عـدوان20.
قضى جوعًا2013/12/28لوندو خالد غزال21.
قضى جوعًا2013/12/29ربيعة سعود الماضي22.
قضى جوعًا2013/12/29بشار عجان23.
قضت نتيجة فقدان الطعام والجفاف2013/12/29مسرة توفيق قنبرجي24.
قضى نتيجة نقص التغذية الحاد2013/12/30عالء خليل25.
قضت نتيجة الجوع ونقص العناية الطبية2013/12/31ابتسام علي بطو26.
قضى  نتيجة نقص التغذية والمواد الطبية2014/1/1أحمد محمد خليل27.
قضت نتيجة نقص التغذية والمواد الطبية2014/1/1أمل قاسم عوكل28.
قضى  نتيجة نقص التغذية والمواد الطبية2014/1/1خير اهلل حسن منصور29.

مجدولين محمد 30.
قضت نتيجة سوء التغذية2014/1/3رشدان

قضى نتيجة سوء التغذية2014/1/3ماجد محمود سويد31.

قضى إثر إصابته بالجفاف نتيجة نقص التغذية2014/1/4حسن إبراهيم قصيني32.

قضت إثر إصابتها بالجفاف نتيجة نقص التغذية2014/1/8سحر توفيق عميص33.

قضى نتيجة توقف قلبه بسبب نقص التغذية 2014/1/8محمد أحمد عبد الغني34.
وإصابته بالجفاف

قضى جراء الجفاف الناجم عن فقدان حليب 2014/1/8عارف عبد اهلل35.
األطفال

طفلة قضت نتيجة الجفاف والجوع2014/1/10آالء المصري36.

عوض محمود 37.
قضى جوعًا2014/1/10السعيدي

طفلة )55 يوماً( قضت نتيجة الجفاف والجوع2014/1/10مريم محمد38.
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قضت إثر إصابتها بالجفاف الناتج من سوء التغذية2014/1/11أمل حسين شيخو39.
قضت نتيجة إصابتها بالجفاف2014/1/11سعدة قيسي رجا40.
قضى نتيجة الجفاف2014/1/11أكرم سليمان عالل41.
)طفلة( قضت جوعًا2014/1/12إسراء المصري42.
قضى نتيجة الجفاف ونقص التغذية2014/1/12بشير محمد شحادة43.
قضى جراء نقص التغذية )80( عامًا2014/1/13جميل القربي44.
قضى بسبب الجفاف الناجم عن سوء التغذية2014/1/13باسل حسن الشهابي45.
قضت نتيجة إصابتها بالجفاف وانعدام التغذية2014/1/13نــور46.

قضى بسبب الجفاف الناجم عن انعدام المواد 2014/1/14حسين ندى نزال47.
الغذائية والطبية

قضت بسبب الجفاف الناجم عن انعدام المواد 2014/1/14صفية ديب الشلبي48.
الغذائية والطبية

قضت بسبب الجفاف نتيجة نقص التغذية والرعاية 2014/1/15مريم عبد الرحيم49.
الطبية

قضى بسبب نقص التغذية، وُعثر عليه ميتًا في 2014/1/15تيسير الطباع50.
منزله وقد مضى على وفاته ثالثة أيام

قضت نتيجة نقص التغذية والجفاف2014/1/15ريم عبد العزيز51.

قضى جوعاً نتيجة الجفاف الناجم عن نقص 2014/1/16محمد جمعة52.
التغذية والرعاية الصحية

أحمد عبد الحميد 53.
قضى جوعاً نتيجة الجفاف الناجم عن نقص 2014/1/16محمد

التغذية والرعاية الصحية

قضى جوعاً نتيجة الجفاف الناجم عن نقص 2014/1/17إسماعيل عبد اهلل54.
التغذية والرعاية الصحية

قضى جوعاً نتيجة الجفاف الناجم عن نقص 2014/1/18ياسين أبو ماضي55.
التغذية والرعاية الصحية

قضت جوعاً نتيجة الجفاف الناجم عن نقص 2014/1/18نجاح محمد البقاعي56.
التغذية والرعاية الصحية

قضى جوعاً نتيجة الجفاف الناجم عن نقص 2014/1/23صبحي السودي57.
التغذية والرعاية الصحية

قضى جوعاً نتيجة الجفاف الناجم عن نقص 2014/1/23خالد مصطفى كريم58.
التغذية والرعاية الصحية

قضى جوعاً نتيجة التجفاف الناجم عن نقص 2014/1/23سعيد الفواز59.
التغذية والرعاية الصحية

قضت جوعاً نتيجة الجفاف الناجم عن نقص 2014/1/24زهرة يوسف الزين60.
التغذية والرعاية الصحية

قضى إثر إصابته بالجفاف الناجم عن سوء التغذية 2014/1/24عبد العزيز الخضراء61.
والرعاية الصحية

قضى إثر اصابته بالجفاف الناجم عن سوء التغذية 2014/1/24سعيد الباش62.
والرعاية الصحية



34

رباعية-التالشي

معلومات أخرىتاريخ الحادثةاسم الضحيةم
قضت نتيجة الجفاف ونقص الرعاية الطبية2014/1/25هنية أبو الرز63.

قضى نتيجة الجفاف ونقص الرعاية الطبية بسبب 2014/1/25مـوسى مرعي64.
الحصار المشدد

قضى نتيجة الجفاف ونقص الرعاية الطبية2014/1/25عمر شفيق أبو صيام65.

قضى نتيجة الجفاف ونقص الرعاية الطبية2014/1/26محمود حميد عـبـد اهلل66.

قضى نتيجة الجفاف ونقص الرعاية الطبية2014/1/26سعيد سليم إدريس67.

قضى نتيجة الجفاف ونقص الرعاية الطبية2014/1/26محمد حسين عمايري68.

)65 عاماً(. قضت نتيجة الجفاف ونقص الرعاية 2014/1/26نجمة جمعة قويدر69.
الطبية

)50 عاماً(. قضت نتيجة الجفاف ونقص الرعاية 2014/1/26رئيفة محمد قرعيش70.
الطبية

قضى نتيجة الجفاف ونقص الرعاية الطبية2014/1/26عبد الجليل خميس71.

قضت نتيجة الجفاف ونقص الرعاية الطبية2014/1/26رحمة عـبد عليان72.

قضت نتيجة الجفاف ونقص الرعاية الطبية2014/1/27سعدة حسن خطاب73.

قضت نتيجة الجفاف ونقص الرعاية الطبية2014/1/27صالحة محمود عنيسي74.

قضى نتيجة الجفاف ونقص الرعاية الطبية2014/1/27مـحـمـد ديـاب مـحـمـد75.

قضى نتيجة الجفاف ونقص الرعاية الطبية2014/1/27محمد إبراهيم البيطار76.

قضى نتيجة الجفاف ونقص الرعاية الطبية2014/1/27أحمد عبود الموسى77.

محمد سعيد إبراهيم 78.
قضى نتيجة الجفاف ونقص الرعاية الطبية2014/1/27جربوع

قضى نتيجة الجفاف ونقص الرعاية الطبية2014/1/28فادي محمد شحادة79.

)رضيعة ـ 25 يوماً(. قضت نتيجة الجفاف ونقص 2014/1/28رهف جبلي80.
الرعاية الطبية

قضى نتيجة الجفاف ونقص الرعاية الطبية2014/1/28ليلى خالد دعدو81.

قضى نتيجة الجفاف ونقص الرعاية الطبية2014/1/28عصام قدورة82.

قضى نتيجة الجفاف الناجم عن الجوع وسوء 2014/1/29عبد محفوظ الناجي83.
الرعاية الطبية

قضى نتيجة الجفاف الناجم عن الجوع وسوء 2014/1/29عزت الطّباع84.
الرعاية الطبية

قضت نتيجة الجفاف ونقص الرعاية الطبية2014/1/30رزان خالد العواد85.

قضى نتيجة الجفاف ونقص الرعاية الطبية2014/1/30نـهـار مـحـمـد شـتيـوي86.

)رضيعة ـ 40 يوماً(. قضت إثر إصابتها بالجفاف 2014/1/31روان رياض طالب87.
الناجم عن سوء التغذية والرعاية الطبية

قضت إثر إصابتها بالجفاف الناجم عن سوء التغذية 2014/1/31حمدة سعيد شتيوي88.
والرعاية الطبية

)طفل(. قضى نتيجة الجفاف ونقص الرعاية 2014/2/1حمزة الطباع89.
الطبية

)ُمسّن(. قضى نتيجة الجفاف ونقص الرعاية 2014/2/1أحمد عطا الصالح90.
الطبية
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)ُمسّن(. قضى نتيجة الجفاف ونقص الرعاية 2014/2/1عمر أبو حيط91.
الطبية

)ُمسّنة(. قضت نتيجة الجفاف ونقص الرعاية 2014/2/1أمونة عيسى سعود92.
الطبية

قضى نتيجة الجفاف ونقص الرعاية الطبية2014/2/3أحمد موسى93.

قضى نتيجة الجفاف ونقص الرعاية الطبية2014/2/3محمد أحمد قاسم94.

قضى نتيجة الجفاف ونقص الرعاية الطبية2014/2/3حسين صايل فارس95.

2014/2/3ضرار عمر غباري96.
قضى أثناء تلقيه العالج في مشفى أمية، بعد 
إخراجه لتلقي العالج خارج المخيم، حيث كان 

مصابًا بداء »ولسن«
قضت نتيجة الجفاف ونقص الرعاية الطبية2014/2/4فاطمة علي عبويـني97.
قضى نتيجة الجفاف ونقص الرعاية الطبية2014/2/4باسم خالد عبد اهلل98.

)طفلة رضيعة(. قضت نتيجة الجفاف ونقص 2014/2/4جـنى خـالـد حـصـرم99.
الرعاية الطبية

)طفلة(. قضت نتيجة الجفاف ونقص العناية 2014/2/7إسالم أحمد شاهين100.
الطبية

)ُمسّنة(. قضت نتيجة الجفاف ونقص الرعاية 2014/2/7حربية عـلـي حلوانية101.
الطبية

)ُمسّن(. قضى نتيجة الجفاف ونقص الرعاية 2014/2/7محمـد أحمـد صامد102.
الطبية

قضى نتيجة الجفاف ونقص الرعاية الطبية2014/2/7زهـير عمر الوزير103.

قضى نتيجة إصابته بالجفاف وقلة العناية الطبية2014/2/9أحمد جمعة خان104.

قضى نتيجة الجوع ونقص العناية الطبية2014/2/10مؤيد محمد درويش105.

قضى نتيجة إصابته بالجفاف ونقص العناية 2014/2/11أبو الخير106.
الطبية

)62 عاماً(. قضى نتيجة الجفاف ونقص العناية 2014/2/15حمد صالح األبطح107.
الطبية

)50 عاماً(. قضت نتيجة الجفاف ونقص العناية 2014/2/15سعاد حسن فليون108.
الطبية

قضت إثر الجفاف الناجم عن سوء التغذية ونقص 2014/2/17رغد محمد المصري109.
العناية الطبية

قضى إثر الجفاف الناجم عن سوء التغذية ونقص 2014/2/17حامد صالح110.
العناية الطبية

محمد حسين كايد 111.
قضى إثر الجفاف الناجم عن سوء التغذية ونقص 2014/2/17زغموت

العناية الطبية، وكان قد ُأخرج لتلقي العالج.

محمد صدقي بن 112.
)26 عاماً(. قضى نتيجة حروق أصيب بها سابقًا، 2014/2/18عدنان مناع

وبسبب الجفاف وسوء التغذية

قضى إثر الجفاف الناجم عن سوء التغذية ونقص 2014/2/20عمر فضلون113.
الرعاية الطبية
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قضى إثر الجفاف الناجم عن سوء التغذية ونقص 2014/2/20أحمد منصور المصري114.
الرعاية الطبية

)70 عامًا(. قضى إثر الجفاف الناجم عن سوء 2014/2/20محمود حسين115.
التغذية ونقص الرعاية الطبية

قضى إثر نقص التغذية والرعاية الطبية2014/2/21أحمد إسماعيل الروبة116.

)ُمسّن(. قضى بسبب نقص الغذاء والرعاية الطبية2014/2/22خالد إبراهيم شحادة117.

)ُمسّنة(. قضت بسبب نقص الغذاء والرعاية الطبية2014/2/22صفاء أحمد عتابا118.

قضت إثر إصابتها بالجفاف نتيجة سوء التغذية 2014/2/25سهير علي حسن119.
والرعاية الطبية

قضى إثر نقص التغذية والرعاية الصحية2014/2/26عبد اهلل حسن ندى120.

2014/2/27وليد حسن الحاج121.
قضى نتيجة الحصار عند تناوله لبعض األعشاب 

السامة التي أدت إلى وفاته بعد نفاد المواد 
التموينية

2014/2/27شعبان نايف شعبان122.
قضى نتيجة الحصار عند تناوله لبعض األعشاب 

السامة التي أدت إلى وفاته بعد نفاد المواد 
التموينية

2013/10/11ملك جمعة123.

2014/2/28دياب محمود124.
قضى بعد معاناة مع المرض، وكان قد خرج من 
مخيم اليرموك ويعاني عدة أمراض، ولم تستجب 

حالته للعالج

محمد ديب محمد ديب 125.
قضى نتيجة الجفاف2014/3/5زين

قضى نتيجة الجفاف2014/3/5محمد خالد عبد اهلل126.

قضى إثر إصابته بالجفاف الناجم عن سوء التغذية 2014/3/6حسن عقلة127.
ونقص الرعاية الطبية

)طفلة(. قضت إثر إصابتها بالجفاف2014/3/6رندة أبو خنيفس128.

محمد حسين أبو 129.
قضى نتيجة الجفاف2014/3/6الهيجاء

قضت إثر نقص التغذية والرعاية الطبية2014/3/12فاطمة داوود130.

)54 عاماً(. من سكان مخيم السبينة. قضى في 2014/3/13حسني علي الحسن131.
مخيم اليرموك نتيجة نقص الرعاية الطبية

قضى نتيجة سوء التغذية وانعدام العناية الطبية2014/3/16ياسين شتيوي132.

قضت إثر إصابتها بالجفاف نتيجة نقص التغذية 2014/3/16وداد رباح133.
والرعاية الطبية

)70 عاماً(. قضى إثر إصابته بالجفاف، حيث ُعثر 2014/3/20عدنان الجابي134.
على جثمانه في منزله، وهو وحيد

)83 عاماً(. قضى نتيجة إصابته بالجفاف وسوء 2014/3/20محمود دياب الصوص135.
التغذية ونقص الرعاية الطبية

قضى إثر إصابته بالجفاف نتيجة سوء التغذية 2014/3/23محمود فريد شحادة136.
والرعاية الطبية
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)ُمسّنة ـ 70 عاماً(. قضت نتيجة الجفاف الناجم عن 2014/3/27حمدة حسين يحيى137.
نقص التغذية والرعاية الطبية

)في العقد السادس من العمر(. قضى نتيجة 2014/4/1محمد بشار كركولكي138.
الجفاف الناجم عن سوء التغذية والرعاية الطبية

2014/4/1خولة يوسف بهنساوي139.
من سكان مخيم سبينة، نازحة إلى مخيم اليرموك، 

قضت نتيجة الجفاف الناجم عن سوء التغذية 
والرعاية الطبية

قضى إثر نقص التغذية والرعاية الطبية2014/4/3محمود عبوني140.

قضى إثر نقص التغذية والرعاية الطبية2014/4/3خالد عثمان نزهة141.

2014/4/4رشدي المدني142.
من الحاالت المرضية التي ُأخرجت من اليرموك، 
حيث كان يعاني من الجفاف الناجم عن نقص 

التغذية والرعاية الطبية

)في العقد الخامس من العمر(. قضى نتيجة نقص 2014/4/7أيمن قاسم الكردي143.
الرعاية الطبية

2014/4/14شمسية شتيوي144.
من سكان مخيم السبينة، نازحة إلى مخيم 

اليرموك. قضت نتيجة نقص األدوية والرعاية 
الطبية

2014/4/20محمود أحمد سعد145.
)طفل(. قضى بعد منعه من الخروج من مخيم 

اليرموك لمعالجة الجراح التي أصابته إثر القصف 
الذي استهدف المخيم

قضى نتيجة نقص العناية الطبية وانعدام والدواء2014/4/21علي الغوري146.

)71 عاماً(. قضت بسبب نقص الرعاية الطبية 2014/4/29زهرة محمد بستوني147.
واألدوية

قضى جراء سوء العناية الطبية وعدم توافر األدوية2014/5/31تيسير فايز التركماني148.

)75 عاماً(. قضى إثر انعدام الرعاية الطبية2014/6/18جمعة صالح سيف149.

ياسين مفضي عبد 150.
قضى بعد يومين من تلقيه العالج في أحد 2014/6/19اهلل

المشافي خارج المخيم

قضى جوعاً نتيجة الجفاف الناجم عن نقص 2014/7/13أحمد حسن العائدي151.
التغذية والرعاية الصحية

قضى جوعاً نتيجة الجفاف الناجم عن نقص 2014/7/15سعيد عمران حربجي152.
التغذية والرعاية الصحية

سامي عبد الحميد أبو 153.
قضى إثر النقص الحاد بالرعاية الصحية2014/7/24زمق

2014/9/3سعيد أيوب154.
قضى في أحد مشافي دمشق، نتيجة نقص 
الرعاية الطبية بعد إخراجه بثالثة أيام بسبب 

إصابته بالتهاب في الرئة
قضت بسبب نقص الرعاية الطبية2014/11/11إنصاف نجيب عباسي155.

2014/11/14نبيلة أبو سويرح156.
قضت نتيجة نقص الرعاية الطبية واستمرار 

الحصار. يذكر أنها كانت تعاني من مرض السكري 
والضغط، إضافة إلى إصابتها بقصور كلوي
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)طفل(. قضى بعد والدته بيومين، بسبب انعدام 2014/12/30حمدان157.
سبل الرعاية الصحية

قضى نتيجة إصابته بجلطة قلبية وعدم وجود 2015/1/10سمير حسين سلفيتي158.
العناية الطبية

فلسطيني عراقي من مواليد بغداد عام 1955. 2015/1/14محمد مصطفى محمد159.
قضى إثر نقص التغذية والرعاية الطبية

طفل رضيع من »آل 160.
طفل حديث الوالدة. قضى جراء نقص المستلزمات 2015/1/20الشهابي«

واألجهزة الطبية

قضت جوعاً نتيجة الجفاف الناجم عن نقص 2015/1/22ندوة حسن علوان161.
التغذية والرعاية الصحية

رضيع في اليوم الثاني من عمره. قضى بسبب 2015/1/24الرضيع »جود«162.
سوء التغذية ونقص الرعاية الطبية

قضت إثر نقص الرعاية الطبية2015/1/25غادة رمزي قدورة163.

قضى بسبب نقص العناية الطبية2015/1/31عامر حسـن المصـري164.

قضت نتيجة سوء التغذية وانعدام العناية الطبية2015/2/3نزهة علوان165.

قضى إثر نقص الرعاية الطبية2015/2/21محمد أحمد عبد الغني166.

قضى نتيجة سوء التغذية وانعدام الرعاية الطبية2015/2/25عمر أحمد كوسا167.

قضى إثر نقص التغذية2015/2/26محمد هيثم السايس168.

قضى إثر نقص التغذية والرعاية الطبية2015/2/28أحمد محمد منور169.

طفل رضيع عمره نحو 20 يومًا. قضى بسبب 2015/3/1محمد جميل العصار170.
نقص الرعاية الطبية

قضى بسبب الجفاف ونقص الرعاية الطبية 2015/3/2أحمد خالد درباس171.
والتغذية

قضى نتيجة إصابته بجلطة قلبية جراء نقص 2015/3/26فاروق محمد إبراهيم172.
التغذية والرعاية الطبية

محمد جمال محمد 173.
قضى إثر نقص العناية الطبية2015/3/29علي
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العمل األهلي والواقع اإلغاثي في قلب الحصار  
ــم خــالل  ــة الفلســطينية الناشــطة داخــل المخي ــة واالجتماعي أدت المؤسســات اإلغاثي
هــذه المرحلــة دورًا بــارزًا فــي التخفيــف مــن اآلثــار الســلبية القاتلــة للحصــار مــن خــالل 
الــورش وفــرق العمــل التــي اســتحدثتها، فاضطلعــت بــدور القطــاع العــام مــن أعمــال 
نظافــة وترحيــل للــردم الناجــم عــن القصــف، وتصليــح شــبكات الميــاه والصــرف 
الصحــي وبرامــج الرياضــة والدعــم النفســي لألطفــال والفئــات المهمشــة فــي المجتمــع 

مــن كبــار الســن وغيرهــم .
أمــا عــن الواقــع اإلغاثــي فقــد كانــت حملــة الوفــاء األوروبيــة أول مــن قــام بمحاولــة 
لكســر الحصــار المفــروض علــى مخيــم اليرمــوك، واســتطاعت فــي نهايــة شــهر كانــون 
ــى  ــوي عل ــة تحت ــم )طــرود غذائي ــى المخي ــر 2014 إدخــال المســاعدات إل الثانــي/ يناي
بعــض المكونــات األساســية مــن أرّز وســكر وحليــب أطفــال وتمــر ومعلبــات وخبــز 
ــطينيين  ــن الفلس ــة لالجئي ــة العام ــروا والهيئ ــع األون ــيق م ــالل التنس ــن خ ــا( م وغيره
ــى  ــجل عل ــه س ــرة، إال أن ــن م ــر م ــل ألكث ــة والعم ــؤون االجتماعي ــوزارة الش ــة ل التابع

ــا:  ــال المســاعدات عــدة مالحظــات، أهمه ــات إدخ عملي
- أنــه لــم يســمح لقوافــل اإلغاثــة بالدخــول إلــى داخــل المخيــم، إنمــا ُأخــرج األهالــي 
إلــى البوابــة الشــمالية للمخيــم بالقــرب مــن ســاحة الريجــة لتســّلم تلــك المســاعدات، 

مــا زاد مــن التعــب والمشــقة. 
- اعُتقــل العديــد مــن األهالــي عنــد نقطــة تســليم المعونــات، خصوصــًا فئة الشــباب 
مــن قبــل قــوات الحكومــة الســورية واللجــان األمنيــة المواليــة لهــا المشــرفة علــى 

التوزيــع. 
- ُوجَِّهــت الشــتائم والســباب إلــى األهالــي مــن قبــل عناصــر اللجــان األمنيــة وعناصــر 
ــعبية  ــة الش ــي ، كالجبه ــوري النظام ــش الس ــة للجي ــطينية الموالي ــل الفلس الفصائ
لتحريــر فلســطين ـ القيــادة العامــة وغيرهــا أثنــاء تســّلم المســاعدات، وصلــت إلــى 

حــد الضــرب. 
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ــرة،  ــن م ــر م ــع أكث ــق التوزي ــي مناط ــص ف ــف والقن ــتباكات والقص ــال االش - افتع
ــات  ــًا لعــدة أســابيع، ووقــوع إصاب ــام، وأحيان ــع لعــدة أي ــى توقــف التوزي ــا أدى إل م
قاتلــة بيــن األهالــي. فعلــى ســبيل المثــال، قضــت ســارة عــودة )20 عامــًا( برصــاص 
قنــاص خــالل وجودهــا فــي مــكان توزيــع المســاعدات بالقــرب مــن النــادي العربــي 

الفلســطيني. 
ــش«  ــول »داع ــد دخ ــًا بع ــم نهائي ــى المخي ــميًا إل ــاعدات رس ــال المس ــف إدخ - توق
وســيطرتها علــى نحــو %70 منــه، واقتصارهــا علــى مناطــق النــزوح الجديــد المجــاورة 
ــدا وببيــال وبيــت ســحم ومراكــز اإليــواء، مــا تــرك انطباعــًا  ــي المخيــم فــي يل ألهال
ســلبيًا وشــكوكًا لــدى أبنــاء المخيــم الذيــن رفضــوا الخــروج منــه، رغــم المآســي التــي 

يتعرضــون لهــا. 
ــن  ــي مأم ــن ف ــم تك ــه ل ــم أو خارج ــل المخي ــن داخ ــطين اإلغاثيي ــاة الناش ــد أن حي بي
ــل أو اعتقــال انتهــى فــي بعــض الحــاالت  ــم مــن قصــف أو قت ــاء المخي ــال أبن ممــا ن
إلــى المــوت. فقــد وثــق قســم األرشــفة والتوثيــق فــي مجموعــة العمــل خــالل هــذه 
ــن، )6( منهــم نتيجــة القصــف  ــة تعــود لناشــطين إغاثيي ــة ســقوط )14( ضحي المرحل
و)2( تصفيــة ميدانيــة ُعثــر علــى جثتيهمــا فــي منطقــة الحجــر األســود أثنــاء محاولتهمــا 
ــة، و)3(  ــرات متفاوت ــال لفت ــد اعتق ــب بع ــم، )3( تحــت التعذي ــى المخي ــز إل ــال الخب إدخ

نتيجــة االغتيــال علــى أيــدي مجهوليــن.

جدول يبين ضحايا ناشطي العمل اإلغاثي في مخيم اليرموك في الفترة الممتدة ما بين 
17 كانون األول/ ديسمبر 2012 حتى نهاية آذار - مارس/ مايو 2015

معلومات إضافيةتاريخ الحادثاالسمم
طه حسين1.

2012/12/31
من ناشطي الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب 

الفلسطيني ُعثر على جثتيهما في منطقة الحجر 
األسود أثناء محاولتهما إدخال الخبز إلى المخيم عمر الحارث2.

قضى جراء سقوط صاروخ على مخيم اليرموك2013/2/20بسام حميدي3.

قصف-مسؤول  إغاثي في مجموعة سواعد2013/9/20أحمد السهلي4.

قصف – تجمع أبناء اليرموك2013/9/8خليل زيدان5.

قصف – تجمع أبناء اليرموك2013/9/8محمود عزيمة6.

قصف – تجمع أبناء اليرموك2013/9/8جعفر محمد7.
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معلومات إضافيةتاريخ الحادثاالسمم
قصف – تجمع أبناء اليرموك2013/9/8فادي أبو عجاج8.
تحت التعذيب - مسؤول  إغاثي في مؤسسة جفرا2013/11/9خالد بكراوي9.

تحت التعذيب - رئيس الهيئة الوطنية الفلسطينية 2014/5/10فؤاد عمر10.
في مخيم اليرموك

محمد عريشة أبو 11.
اغتيال - ناشط إغاثي مسؤول تجّمع أبناء اليرموك2014/12/20العبد

اغتيال- مسؤول مؤسسة بصمة في مخيم 2014/2/23فراس حسين الناجي12.
اليرموك

تحت التعذيب - ناشط إغاثي2015/3/11محمد الخطيب13.

اغتيال - ناشط طبي إغاثي2015/3/30يحيى حوراني14.

مبادرات رفع الحصار 
ســادت حالــة مــن التشــاؤم بيــن أهالــي المخيــم، نتيجــة عــدم توصــل طرفــي الصــراع 
إلــى حــل ينهــي مأســاتهم ومعاناتهــم، التــي رّدهــا بعــض المحلليــن إلــى عــدم وجــود 
الرغبــة الصادقــة إلنهــاء أزمــة اليرمــوك والعمــل علــى تحييــده، وذلــك فــي ظــل تبــادل 
االتهامــات بالمســؤولية عــن توقــف المصالحــة وفشــل الجهــود الراميــة إلــى التوصــل 

إلــى حــل يفضــي إلــى تحييــد المخيــم ورفــع الحصــار. 
فقــد شــهدت األشــهر التاليــة للحصــار حــراكًا رســميًا وشــعبيًا لفــك الحصــار عــن مخيــم 
اليرمــوك وتطبيــق بنــود المبــادرة المطروحــة نهايــة عــام 2013 والقاضيــة »بالتعــاون 
مــع الســلطات الرســمية لتســوية أوضــاع مــن يرغــب مــن المســلحين وانســحاب جميــع 
المســلحين مــن المخيــم لضمــان خلــّوه مــن الســالح والمســلحين وعــودة المخيــم إلــى 

مــا كان عليــه ســابقًا كمنطقــة آمنــة« )5(.

 5 انظــر فــي تقريــر الحالــة حــول أوضــاع فلســطينيي ســورية – مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي 

ســورية ومركــز العــودة الفلســطينيـ  لنــدن والجمعيــة التركيــة للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني »فيدار« 
http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/sitreport.pdf .22 – 21 - 20 :ص

 

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/sitreport.pdf
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فقــد عقــد وفــد منظمــة التحريــر الفلســطينية برئاســة د. زكريــا آغــا سلســلة مــن 
االجتماعــات مــع المســؤولين الســوريين والفلســطينيين، فــي إطــار تحييــد المخيمــات 
الفلســطينية عــن االنخــراط والتــورط فــي األزمــة الدائــرة، والتمســك بالحيــاد اإليجابــي 
فــي التعاطــي مــع األزمــة السياســية وتداعياتهــا. وأعطــى الوفــد وعــودًا بأنــه لــن يغــادر 
ــراز أي  ــأة دون إح ــحب فج ــد انس ــم، إال أن الوف ــكلة المخي ــت مش ــد حل ــق إال وق دمش

خطــوات إيجابيــة علــى األرض.
ــادئ  ــة الفلســطينية المب ــة األهلي ــة الوطني ــت الهيئ ــي 2014 أعلن ــون الثان ــي 2 كان ف
األساســية لالتفــاق علــى المبــادرة لحــل أزمــة مخيــم اليرمــوك وتحييــده عــن الحــرب 

فــي ســورية، وقــد نصــت علــى: 
1 - خروج المسلحين نهائياً من المخيم وضمان عدم عودتهم.

2 - تموضــع المســلحين الفلســطينيين والفصائــل الفلســطينية الموافقــة علــى هذه 
المبــادرة فــي محيــط مخيــم اليرمــوك لمنــع دخول الســالح والمســلحين.

3 - تشــكيل هيئــة شــعبية موســعة تضــم الفعاليــات والوجهــاء وفلســطينيين 
وســوريين والفصائــل الفلســطينية الموافقــة علــى هــذه المبــادرة، لتقــود المرحلــة 
ــة  ــن هــذه الهيئ ــق م ــة. وينبث ــزة ومؤسســات الدول ــن عــودة أجه ــى حي ــة إل المؤقت

ــة.  ــة ذات حصان ــان فرعي ــة لج مجموع
ــّو المخيــم مــن الســالح و المســلحين وإغــالق كل الطــرق  4 - بعــد التأكــد مــن خل
الرئيســة والفرعيــة بيــن المخيــم وجــواره، تعمــل الجهــات المعنيــة والرســمية )بلديــة 
- محافظــة( علــى إعــادة تأهيــل المخيــم وإزالــة الحواجــز الداخليــة، وكذلــك الــركام 

الموجــود، والبــدء بصيانــة البنيــة التحتيــة وترميمهــا )مــاء، كهربــاء، هاتــف...(.
5 - عــودة أهــل المخيــم إلــى منازلهــم وممتلكاتهــم وفتح الطرق إلمدادهــا باألغذية 

والمواد األساســية.
6 - تسوية أوضاع من يرغب من المسلحين وتنظيم كشوفات باألسماء.

7 - يحــق لمكاتــب الفصائــل الفلســطينية الموجــودة فــي المخيــم بوجــود )3 إلــى 5( 
بنــادق فيهــا للحراســة.
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ــادرة لتحييــد/ مخيــم اليرمــوك/ عــن  نــص آليــة تنفيــذ بنــود االتفــاق والمب
األزمــة الســورية

1 - خروج المسلحين من المخيم نهائيًا والتأكد من ذلك.
ــم اليرمــوك، ويكــون هــذا  ــط مخي ــى محي 2 - تموضــع المســلحين الفلســطينيين عل
التموضــع المشــترك علــى الصــف األول والثانــي مــن األبنيــة، بــدءًا مــن غربــي المحكمة 

حتــى شــارع ال 30.
3 - دخــول لجنــة شــعبية فلســطينية وســورية مــن ســكان المخيــم، مكونــة مــن 50 

شــخصية للتأكــد مــن خلــّو منطقــة اليرمــوك مــن الســالح و المســلحين.
4 - أثنــاء قيــام اللجنــة الشــعبية بمهمتهــا، تقــوم لجنــة فنيــة )وحــدات هندســية( 

للكشــف عــن العبــوات والمتفجــرات فــي منطقــة اليرمــوك.
5 - تدخــل مجموعــات مــن الفصائــل الفلســطينية التــي توافــق علــى هــذه المبــادرة 
لالنتشــار علــى محيــط المخيــم فــي منطقــة اليرمــوك لمنــع دخول الســالح والمســلحين 

مــن خــارج المخيــم، والتعــاون فــي الحمايــة المشــتركة للمخيــم وتحييــده.
6 - تقوم الجرافات بفتح الطرق الضرورية والالزمة لإلغاثة ودخول المدنيين.

ــق  ــمية وف ــم اس ــجيل قوائ ــوك وتس ــم اليرم ــل مخي ــاء داخ ــة بإحص ــوم اللجن 7 - تق
نمــوذج موحــد للعائــالت الموجــودة، وذلــك لســهولة توزيــع الســالت الغذائيــة.

8 - التأكــد مــن إغــالق كافــة الطــرق والجــادات المؤديــة إلــى منطقــة اليرمــوك لمنــع 
وصــول أيــة ســيارة تحمــل الســالح والمســلحين مــن الجــوار إلــى المخيــم.

9 - عــدم الســماح ألي مســلح فــي محيــط المخيــم بالدخــول أو التجــوال فــي المخيــم 
بســالحه.

ــة  ــي منطق ــع ف ــي تتموض ــلحة الت ــات المس ــون المجموع ــروري أن تك ــن الض 10 - م
اليرمــوك، وكذلــك فــي شــارع اليرمــوك معروفــة بتأييدهــا للمبــادرة، حفاظــًا علــى نجاح 

هــذه المرحلــة.
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ــن الســالح والمســلحين والتموضــع  ــوك م ــة اليرم ــّو منطق ــن خل ــد م ــد التأك 11 - عن
ــن  ــم م ــى المخي ــة إل ــرق المؤدي ــالق الط ــك إغ ــوك، وكذل ــم اليرم ــط مخي ــى محي عل
نفــس االتجــاه، يجــري التواصــل مــع الجهــات الشــعبية إلدخــال المــواد الغذائيــة والطبية 

لمنطقــة اليرمــوك وتوزيعهــا، أصــوالً وفــق الكشــوفات التــي كانــت قــد ُأعــدت.
ــذ المرحلــة األولــى فــي منطقــة اليرموك بنجــاح، ينتقل العمل مباشــرًة  12 - عندمــا ُتنفَّ

لتنفيــذ المرحلــة الثانيــة في منطقة فلســطين )6(.
ــطيني  ــي الفلس ــل الوطن ــل العم ــدت فصائ ــر 2014 عق ــي يناي ــون الثان ــي 11 كان وف
ــة التطــورات  ــًا لمناقشــة ومتابع ــة الســورية اجتماع ــة العربي ــي الجمهوري الموجــودة ف
الجاريــة فــي مخيــم اليرمــوك والمخيمــات الفلســطينية األخــرى جــراء تفاقــم األوضــاع 
ــد  ــم. وأك ــا الشــعب الفلســطيني داخــل المخي ــي منه ــي يعان ــة الت اإلنســانية والحياتي
المجتمعــون التمســك الحــازم بالمبــادرة الفلســطينية التــي عّبــرت عــن اإلجمــاع الوطني 
الفلســطيني 6/آب- أغســطس/2013، وجــددوا عزمهــم علــى مواصلــة الجهــود إلغاثــة 
ــة الملموســة، ودعــوا  ــاء المخيــم، وتوافقــوا علــى مجموعــة مــن اإلجــراءات العملي أبن
ــن الســالح  ــم م ــالء المخي ــوك وإخ ــم اليرم ــن مخي ــة المســلحين م ــحاب كاف ــى انس إل
والمســلحين ودعــوة ســكان المخيــم للعــودة إليــه. ودعــوا إلــى فتــح طريــق آمــن يمّكــن 
وكالــة الغــوث لتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين )األونــروا( مــن إدخــال المــواد الغذائيــة 
والطبيــة إلــى المخيــم، وإفســاح المجــال لمــن يرغــب مــن الحــاالت اإلنســانية والمرضــى 
وأصحــاب االحتياجــات الخاصــة بالخــروج مــن المخيــم، والتعــاون مــع الجهــات المختصــة

عــة للمبــادرة أعــاله: 1. الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين ـ القيــادة العامــة 2. حركــة فتــح    6 الفصائــل الموقِّ

االنتفاضــة 3. جبهــة النضــال الشــعبي 4. طالئــع حــرب التحريــر الشــعبية - قــوات الصاعقــة 5. حركــة الجهــاد 
اإلســالمي فــي فلســطين 6. جبهــة التحريــر الفلســطينية 7. حــزب الشــعب الفلســطيني 8. حركة التحريــر الوطني 
الفلســطيني – فتــح 9. الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين 10. الجبهــة الديموقراطيــة لتحريــر فلســطين. أســماء 
ــو  ــان، 2. أب ــح فتي ــو صال ــة المســلحين: 1. أب ــن جه ــاق م ــوا االتف ــن وّقع ــب المســلحة واألشــخاص الذي الكتائ
هاشــم الزغمــوت 3. العقيــد الركــن خالــد الحســن 4. عــن المؤسســات اإلغاثيــة فــي اليرمــوك )خليــل أبــو ســلمى( 
5. أحــرار اليرمــوك 6. منســق شــبكة دعــم المخيمــات 7. عــن الحــراك الشــعبي )إســماعيل أحمــد( 8. عــن العهــدة 

العمريــة )أبــو هانــي( 9. أبــو تمــام 10. عــن الفرقــة الثانيــة )أبــو توفيــق الســوري(. 
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ــة  ــم الرعاي ــواء وتقدي ــز إي ــر مراك ــروا لتوفي ــورية واألون ــة الس ــة العربي ــي الجمهوري  ف
والحمايــة لهــم، وتســهيل دخــول لجنــة المتابعــة المكلفــة مــن الفصائــل إلــى المخيــم 
إلدارة حــوار مباشــر مــع كافــة المجموعــات والفصائــل المســلحة للخــروج مــن المخيــم، 
ــاة  ــاء معان ــي إلنه ــي واألهل ــع المدن ــات المجتم ــات ومنظم ــات والجمعي ــع المؤسس وم
ــى العمــل مــع الســلطات الرســمية  ــة إل ــم أو خارجــه، باإلضاف مــن بقــي داخــل المخي
الســورية لتســوية أوضــاع مــن يرغــب مــن المســلحين والخــروج مــن المخيــم ومواصلــة 
ــم يثبــت تورطهــم  الجهــود مــع الجهــات الرســمية إلطــالق ســراح المعتقليــن الذيــن ل

فــي األحــداث الجاريــة. 
هــذا وقــد شــهد المخيــم تنفيــذ خطــوات أولــى مــن المبــادرة، تجســدت بتوزيــع المــواد 
ــار  ــدارس، وانتش ــات والم ــة الجامع ــانية وطلب ــة وإنس ــاالت مرضي ــراج ح ــة وإخ الغذائي

القــوة الفلســطينية المشــتركة علــى محيــط المخيــم.
وبتاريــخ 10 شــباط/ فبرايــر/2014، أعلــن أميــن ســر اللجنــة الفلســطينية للحــوار 
الوطنــي فــي مخيــم اليرمــوك راتــب شــهاب، أن المســلحين الغربــاء بــدؤوا باالنســحاب 
ــدء  ــاً بب ــوك، إيذان ــم اليرم ــة لمخي ــدود اإلداري ــارج الح ــى خ ــة إل ــع الرئيس ــن القواط م
التنفيــذ العملــي لمبــادرة اإلجمــاع الوطنــي الفلســطيني فــي المخيــم. وأضــاف شــهاب 
أنــه تقــرر عــودة لجنــة الحــوار الفلســطينية إلــى داخــل المخيــم فــورًا لوضــع الترتيبــات 
الضروريــة واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة التــي مــن شــأنها إعــادة الحيــاة مــن جديــد إلــى 
ــات  ــدًا إلعــادة مئ ــل 2012/12/17، تمهي ــه قب ــا كان علي ــى م ــه إل ــودة ب ــم والع المخي

ــم. ــى بيوته ــن الفلســطينيين والســوريين إل اآلالف مــن المهجري
وفــي تاريــخ 1 آذار/ مــارس/2014 أعــاد المســلحون داخــل المخيــم انتشــارهم بحجــة 

التباطــؤ فــي تنفيــذ المبــادرة مــن قبــل الفصائــل والحكومــة الســورية.
وفــي 3 آذار/ مــارس/2014 أدانــت الفصائــل باجتماعهــا »العــدوان الجديــد علــى مخيــم 
اليرمــوك«، وحّملــت المجموعــات المســلحة المســؤولية الكاملــة عــن أمــن المخيــم 

ــا بالخــروج. وســالمته، وطالبته
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وفــي 15 آذار/ مــارس، اجتمــع وفــد منظمــة التحريــر الفلســطينية مــع الفصائــل 
الفلســطينية الـــ 14 فــي مقــر المجلــس الوطنــي الفلســطيني فــي دمشــق. بعــد 
لقــاءات مــع القيــادة السياســية واألمنيــة الســورية، وأكــد »اســتئناف العمــل علــى تنفيــذ 
ــي جــرى التوقــف عندهــا، وإعــادة تشــكيل الوفــد  ــة مــن النقطــة الت ــادرة الوطني المب
ــر عــن اإلجمــاع الوطنــي الفلســطيني وإرادة  ــًا ويعّب المفــاوض علــى أن يكــون متوازن
العمــل الموحــدة، مــن أطــراف التحالــف ومنظمــة التحريــر ومــن ســفارة دولــة فلســطين، 
علــى أن يقــوم هــذا الوفــد فــي البــدء باالتصــال فــورًا بالمجموعــات المســلحة الفاعلــة 
فــي مخيــم اليرمــوك، للعمــل علــى انســحاب المســلحين الغربــاء مــن المخيــم وانتشــار 
القــوة الفلســطينية المشــتركة علــى أطــراف المخيــم وإغــالق الطــرق المؤديــة إليــه عدا 
المدخــل الرئيســي )الجســر(، وســُيفَتح مخفــر اليرمــوك كــي يتمكــن عناصر الشــرطة من 
ضمــان أمــن المخيــم، وفــي ذات الوقــت ُيَعــّد كشــف بأســماء العناصــر الفلســطينيين 
المســلحين وغيرهــم لتســليم أســلحتهم وتســوية أوضاعهــم وإعــداد األفــران وتهيئتهــا 
للعمــل بعــد توفيــر الطحيــن والوقــود، ودعــوة أهالــي المخيــم للعــودة إلــى مخيمهــم، 
ــف  وتشــكيل لجــان للعمــل االجتماعــي واإلنســاني واإلغاثــي... مــن المنظمــة والتحال
والمســتقلين، وتعييــن لجنــة مشــتركة ميدانيــة مــن الدولــة وفصائــل الـــ 14، مهمتهــا 

التدقيــق فــي تنفيــذ الخطــوات المتفــق عليهــا«. 
د سقف زمني لتنفيذ بنود االتفاق، بحيث يكون على ثالث مراحل:  كذلك ُحدِّ

المرحلــة األولــى: دخــول القــوة المشــتركة وتموضعهــا علــى أطــراف المخيــم، ودخول 
عناصــر الشــرطة إلــى المخفــر )خــالل ثالثــة أيــام بــدءًا مــن اليــوم التالــي(. 

المرحلة الثانية: عودة الخدمات المختلفة إلى المخيم.
المرحلة الثالثة: عودة األهالي إلى المخيم.

ــدأ  ــى أن تب ــبوعان، عل ــا أس ــددة أقصاه ــدة مح ــالل م ــاله خ ــر أع ــا ذك ــُينفَّذ كل م س
بعــد يوميــن عمليــة إدخــال المســاعدات الغذائيــة بالترافــق مــع حملــة تطعيــم أطفــال 
المخيــم بالشــراكة مــع الهــالل األحمــر الفلســطيني ووزارة الصحــة عبــر وزارة الشــؤون 

ــة. االجتماعي
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وفــي 22 آذار 2014 أعلنــت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين ـ القيــادة العامــة علــى 
لســان مســؤولها اإلعالمــي أنــور رجــا »فشــل جميــع المبــادرات، وأال حــاًل ســلميًا قريبــًا 
ــة« بالمســؤولية عــن  ــم اليرمــوك«، متهمــًا المجموعــات المســلحة »الغريب ألزمــة مخي

ذلــك.
وفــي الخامــس مــن أيــار/ مايــو 2014 التقــى وفــد منظمــة التحريــر الفلســطينية 
مــع الفصائــل الـــ 14، وصــرح بــالل قاســم، عضــو الوفــد، بــأّن »األمــور مــا زالــت 
تســير ببــطء، وأّن أهــم مــا اتُّفــق عليــه هــو اســتمرار دخــول المســاعدات اإلنســانية 
والغذائيــة والدوائيــة إلــى المخيــم، وخــروج الحــاالت الصحيــة والصعبــة والطــالب إلــى 
ــة الســورية، أثمــرت االتصــاالت  ــدى الدول ــن ل ــا يخــص المعتقلي ــم. وفيم خــارج المخي
ــن وضــرورة إطــالق  ــًا عــن البحــث الجــدي بشــأن المعتقلي ــة الســورية اتفاق مــع الدول
ــد العمــل الجــاد مــن  ســراحهم وتســوية أوضاعهــم، كل حســب تهمتــه ووضعــه، وُأكِّ
خــالل الحــوار مــع المســلحين للوصــول إلــى حــل جــذري معهــم بضــرورة خــروج الســالح 

ــه . ــه وســكانه إلي ــم وعــودة أهل والمســلحين مــن المخي
وفــي 20 حزيــران/ يونيــو2014 ُأبــرم اتفــاق بيــن ممثليــن عــن األونــروا والحــراك 
الشــعبي والعســكري والهيئــات اإلغاثيــة فــي مخيــم اليرمــوك، وممثليــن عــن الحكومــة 

ــطينية. ــلطة الفلس ــورية والس الس
ــع فــي مقــر بلديــة اليرمــوك داخــل المخيــم علــى عــدد مــن  ونــص االتفــاق، الــذي ُوقِّ

النقــاط، أبرزهــا:
ــم، لضمــان عــدم دخــول أي مســلح مــن   وضــع نقــاط تمركــز حــول حــدود المخي
خــارج المخيــم، وتشــكيل لجنــة عســكرية مشــتركة متفــق عليهــا، وقــوة أمنيــة 
لحفــظ األمــن داخــل المخيــم، ومنــع دخــول أي شــخص متهــم بالقتــل حاليــًا، لحيــن 

ــة. إتمــام المصالحــة األهلي
ونــص أيضــًا أن علــى كل المســلحين الســابقين الذيــن يريــدون العــودة إلــى 
داخــل  ثقيــل  ســالح  وجــود  عــدم  وضمــان  مدنــي،  بشــكل  الدخــول  المخيــم 
فــي الرئيســة  المداخــل  وفتــح  عســكري،  عمــل  ألي  تعرضــه  وعــدم  المخيــم 
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شارع اليرموك وشارع فلسطين وتجهيز البنى التحتية، والتعهد بمنع أي
مســلح مــن جــوار المخيــم مــن دخولــه نهائيــًا، وتســوية أوضــاع المعتقليــن ووقــف 

إطــالق النــار فــورًا.
وفــي 31 تمــوز/ يوليــو 2014 جــرى التفاهــم والتوافــق بيــن الكتائــب المســلحة داخــل 
المخيــم والحكومــة الســورية علــى عــدد مــن النقــاط لفــك الحصــار وتحييــد المخيــم، 
وعلــى إثرهــا بــدأت اللجنــة األمنيــة المنبثقــة عــن المبادرة عملهــا، حيث تــوزع عناصرها 
فــي نقــاط المخيــم ومداخلــه عنــد دوار فلســطين ويلــدا والحجــر األســود وحــي الزيــن، 
وقــام قســم الخدمــات فــي هيئــة فلســطين الخيريــة برفــع الســواتر الترابيــة بالجرافــات 
إلغــالق تلــك المداخــل. كذلــك اتُّفــق علــى مباشــرة عمــل محافظــة دمشــق لتنظيــف 
ــة،  ــاحة الريج ــم وس ــل المخي ــن مدخ ــوك بي ــارع اليرم ــي ش ــة ف ــي المهدم ركام المبان
ويترافــق مــع دخــول عمــال الصيانــة إلــى المخيــم إلصــالح خطــوط التيــار الكهربائــي. 
وبعــد االنتهــاء مــن عمليــة التنظيــف تكــون الطريــق جاهــزًة لفتحهــا أمــام عــودة 
األهالــي. أمــا ملــف المعتقليــن الفلســطينيين فــي الســجون الســورية، فــكان حاضــرًا 
فــي االجتماعــات المنعقــدة بيــن األطــراف كافــة، واتُّفــق علــى تشــكيل لجنــة لمتابعــة 

هــذا الموضــوع.
ــى  أمــا فــي يــوم 8 آب/ أغســطس 2014، فقــد دخــل وفــد مدنــي ممــن أشــرفوا عل
توقيــع اتفــاق تحييــد المخيــم لمتابعــة تســوية أوضــاع الذيــن كانــوا سيســلمون 
أنفســهم للســلطات الســورية لتســوية أوضاعهــم فــي إطــار تنفيــذ بنــود المبــادرة، إال 
أنهــم فوجئــوا بإطــالق عناصــر مــن جبهــة هيئــة تحريــر الشــام – النصــرة ســابقًا النــار 
عليهــم، مــا أدى إلــى إصابــة »نعيــم الخطيــب«، عضــو الحــراك الشــعبي فــي مخيــم 
اليرمــوك فــي قدمــه، وُنقــل إلــى مشــفى دمشــق »المجتهــد«، فخــرج عــدد مــن أهالــي 
المخيــم بتظاهــرة يطالبــون فيهــا بالتطبيــق الفــوري لبنــود المبــادرة واإلســراع بفــك 

الحصــار عــن مخيمهــم وعــودة األهالــي النازحيــن عنــه إليــه.
ــل،  ــات بالتعطي ــراع االتهام ــراف الص ــادل أط ــم وتب ــد المخي ــاوالت تحيي ــح مح ــم تنج ل
المخيــم  تحييــد  مبــادرة  أطــراف  بيــن  الوســيط  غــزال«،  »نظمــي  صــرح  فقــد 
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بــأّن هنــاك عقبــات كثيــرة توضــع مــن أجــل عــدم إنجــاح المبــادرات، فبعــد أن وافقــت 
ــك  ــي ُطرحت،عــادت تل ــود الت ــة البن ــى كاف المجموعــات المســلحة داخــل اليرمــوك عل
ــازوت  ــادة الم ــال م ــا إدخ ــادرة، أهمه ــذ المب ــدة لتنفي ــروطًا جدي ــع ش ــات لتض المجموع
إلــى المخيــم. ومــن جهتهــا تتهــم المجموعــات المســلحة الجيــش  الحكومــة الســورية 
ــَذل لفــك الحصــار عــن  ــي ُتب ــود الت ــة الجه ــة بعرقل ــادة العام ــة الشــعبية ـ القي والجبه

اليرمــوك. 
وقــال الرئيــس الفلســطيني »محمــود عبــاس«، إن هنــاك تنظيمــات متطرفــة تعرقــل 
عمليــات عــودة المواطنيــن إلــى مخيــم اليرمــوك، مؤكدًا أن المســاعي ال تــزال متواصلة 
لعــودة كل ســكان مخيــم اليرمــوك فــي ســورية إليــه، مشــيرًا إلــى أن »مــا يجــري فــي 

ســورية شــأن داخلــي ال عالقــة لنــا بــه«.
وكان عبــاس قــد صــّرح أمــام المجلــس الثــوري لحركــة فتــح بــأن الجبهــة الشــعبية - 
ــادة العامــة  ــادة العامــة »مســؤولة عــن األزمــة فــي اليرمــوك«، حيــث أدانــت القي القي

تلــك التصريحــات، متهمــة عبــاس بـ»االنغمــاس« بالعمــل ضــد الدولــة الســورية. 
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 دخــول تنظيــم تنظيــم »داعــش« إلــى اليرمــوك مــن 1 نيســان – أبريــل 2015 
ولغايــة 18 نيســان- أبريــل 2018

فــي األول مــن نيســان/ أبريــل 2015 اندلعــت معــارك طاحنــة داخــل مخيــم اليرمــوك بيــن 
عناصــر تنظيــم »داعــش« وجبهة هيئة تحرير الشــام – النصرة ســابقًا وبعض المجموعات 
الفلســطينية، أمثــال الكراعيــن والزعطــوط والســرحان، ومجموعــة تابعــة ألحرار الشــام بعد 
مبايعتهــا لداعــش مــن ناحيــة، وأكنــاف بيــت المقــدس مــن ناحيــة أخــرى، انتهــت بســيطرة 
داعــش علــى أكثــر مــن %70 مــن مســاحة مخيــم اليرمــوك، وقــد ارتكبــت فيهــا انتهــاكات 
ــم. ــل المخي ــة داخ ــة والعام ــكات الخاص ــار الممتل ــاول الدم ــن، وط ــق المدنيي ــيمة بح جس

المرحلة الثالثة 
» التوريط «
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اقتحام اليرموك دوافع ومبررات األطراف
فــي محاولــة الســتقراء الدوافــع واألســباب القتحــام داعــش لليرمــوك وبســط ســيطرتها 
ــأت الظــروف  ــي هي ــد مــن األحــداث الت ــك العدي ــرة الســابقة لذل ــه فقــد شــهدت الفت علي
ــم  ــة للناشــطين داخــل مخي ــاالت الموجه ــى هــذه النتيجــة، كظاهــرة االغتي للوصــول إل
اليرمــوك. فقــد اغتالــت جهــة مجهولــة بهــاء صقــر، أحــد أعضــاء تجّمــع أبنــاء اليرمــوك، 
بعــد إطــالق الرصــاص عليــه فجــر يــوم 2 آب/ أغســطس 2014 ، فــي أثنــاء تجوالــه فــي 
شــارع اليرمــوك الرئيســي بالقــرب مــن مســجد الوســيم. كذلــك اغتيــل الناشــطان أحمــد 
الســهلي )أبــو عــادل( بعــد خروجــه مــن صــالة العشــاء فــي حــّي العروبــة، وعبــد اهلل بــدر 

)أبــو عــدي( بتاريــخ 19 – 20 آب/ أغســطس 2014 علــى التوالــي.
وفــي 29 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2014 اغتيــل الناشــط علــي الحجــة فــي شــارع العروبة، 

حيــث ُأطلــق الرصــاص عليــه مباشــرة أثنــاء وجــوده داخــل أحــد محــاّل الحالقة.
وبتاريــخ 20 كانــون األول/ ديســمبر 2014، اغتيــل الناشــط محمــد يوســف عريشــة )أبــو 
العبــد عريشــة( مديــر المكتــب اإلغاثــي فــي المخيــم، بعــد إطــالق النــار عليــه فــي وضــح 
النهــار فــي منتصــف شــارع لوبيــا، مــن جهــة محســوبة علــى المعارضــة الســورية أثنــاء 

توجهــه إلــى مقــر المكتــب. 
وفــي 23 كانــون األول/ ديســمبر 2014، اغتيــل محمــد قاســم طيراويــة، مســؤول حركــة 
فتــح فــي مخيــم اليرمــوك، بعــد إطــالق شــخص مجهــول الهويــة النــار عليــه أثنــاء وجــوده 
بالقــرب مــن شــارع ال 30. وفــي 30 آذار/ مــارس 2015، اغتيــل يحيــى الحورانــي »أبــو 
صهيــب«، مســؤول حمــاس الســابق فــي المخيــم، وأحــد أبــرز الناشــطين اإلغاثييــن 

الطبييــن.
وجــاء فــي التفاصيــل التــي أوردهــا تقديــر موقــف حــول اليرمــوك نشــره مركــز الزيتونــة 
ــش  ــَم داع ــدس تنظي ــت المق ــاف بي ــات أكن ــت مجموع ــارات: » اتَّهم ــات واالستش للدراس
ــى  ــة، قامــت عل ــل معين ــال، مــن خــالل دالئ ــذ االغتي ــر األســود بتنفي ــة الحج فــي منطق
إثرهــا باعتقــال عــدد مــن عناصــر داعــش للتحقيــق معهــم، وهــو مــا دفــع داعــش إلــى 
اقتحــام المخيــم ومحاصــرة مكتــب الشــتات الــذي يتبــع األكنــاف مباشــرة بعــد أقــل مــن 
24 ســاعة، بينمــا تمكنــت مــن بســط ســيطرتها بشــكل ســريع علــى كافــة مناطقجنــوب 
المخيــم، وهــي المناطــق التــي كانــت تحــت ســيطرة جبهــة النصــرة، فيمــا بــدا أنــه اتفــاق 
مســبق بيــن الطرفيــن، واشــتبكت األكنــاف مــع داعــش فــي عــدة محــاور داخــل المخيــم،
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رباعية-التالشي

 وعلــى مــدار اليوميــن األول والثانــي مــن نيســان/ أبريــل حدثــت معــارك عنيفــة بينهمــا 
عنــد خــط تمــاس شــارع نــوح إبراهيــم، الــذي يقســم المخيــم الشــرقي مناصفــة تقريبًا 
ــة  ــث نتيج ــوم الثال ــي الي ــدم ف ــن التق ــن داعــش م ــا تمك ــر، فيم ــع شــارع عطــا الزي م
األعــداد الكبيــرة والتســليح الجيــد )يقــدر عددهــم بـــ 1000 عنصــر(، ومنــع جبهــة هيئــة 
تحريــر الشــام – النصــرة ســابقًا ألي مــؤازرة مــن خــارج المخيــم، مــن التقــدم مــن جهــة 

الجنــوب.
ومــع انحســار األكنــاف إلــى شــمال المخيــم، تقدمــت قــوات مــن تنظيــم فتــح االنتفاضــة 
مدعومــًة بقــوات  الحكومــة الســورية  والقيــادة العامــة، واســتولت علــى مربــع شــمال 
المخيــم، ليعــزز ذلــك مــن وجــود  الحكومــة الســورية  علــى امتــداد شــارع فلســطين مــن 
منطقــة البلديــة حتــى محيــط جامــع الرجولــة، وهــو مــا ضّيــق الخنــاق علــى مجموعــات 
األكنــاف، التــي انحســرت إلــى محــور ال يتجــاوز طولــه 400 متــر، مــع انتهــاء اشــتباكات 
ــة  ــي، خاص ــن األهال ــب بي ــة رع ــع حال ــك م ــق ذل ــد تراف ــس. وق ــع والخام ــوم الراب الي
ــد مــن  ــا فــي الشــارع، وســريان العدي ــام داعــش بقطــع رأس شــابين ورميهم مــع قي
الشــائعات، فيمــا ازداد الوضــع اإلنســاني ســوءًا مــع ســيطرة داعــش علــى نقطــة توزيــع 
المــاء الوحيــدة داخــل المخيــم، القريبــة مــن جامــع فلســطين، وتوقفــت كافــة محــاوالت 

إدخــال الغــذاء إلــى المخيــم مــن قبــل كافــة المؤسســات.
فــي اليــوم الســادس تمكنــت األكنــاف مــن تجميــع عــدد مــن عناصرهــا جنوبــي المخيم، 
ــه منطقــة المركــز الثقافــي والمشــفى خلفــه، فيمــا  وشــنت هجومــًا اســتعادت بموجب
حاولــت مجموعــة محــدودة مــن منشــقي جيــش التحريــر الفلســطيني بقيــادة العقيــد 
خالــد الحســن فــي اليــوم الســابع دعــم األكنــاف شــماالً بهجــوم معاكــس علــى داعــش، 
مــا أدى إلــى مقتــل العقيــد الحســن. وانتهــى المشــهد علــى حصــار األكنــاف بيــن 
داعــش وهيئــة تحريــر الشــام – النصــرة ســابقًا مــن جهــة، و الحكومــة الســورية  مــن 

جهــة أخــرى «)7(.
بالمقابــل، ســاق تنظيــم »داعــش« عــدة مبــررات القتحامــه المخيــم، بعيــدة كل البعــد 
ــأورد أّن هــذا االقتحــام قــد جــاء فــي ســياق  ــا، ف ــورط فيه ــاالت المت عــن تهــم االغتي

7 تقدير موقف: مخيم اليرموك إلى أين؟، طارق حمود، مصدر سابق. 
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االنتقــام ألحــد أمــراء التنظيــم الــذي اعتــدي علــى أهلــه داخــل المخيــم، ومــرة لفــك 
ــي  ــكار المســاعدات الت ــت المقــدس باحت ــاف بي ــام أكن ــد اته ــم بع الحصــار عــن المخي
تدخــل إلــى اليرمــوك،، والمتاجــرة بقــوت المحاصريــن والمشــاركة مــع  النظــام الســوري  
فــي تضييــق الخنــاق عليهــم، وقــام بنشــر شــريط مصــور يظهــر مســتودعات لألغذيــة 
ادعــى فيــه أنهــا مخــازن ألكنــاف بيــت المقــدس، فــي محاولــة منــه إلقنــاع الــرأي العــام )8(.

ومــن بيــن المبــررات أيضــًا أّن األكنــاف كانــت علــى وشــك التوصــل إلــى اتفــاق علــى 
تســليم المخيــم للنظــام، ضمــن مــا ُيســمى مصالحــات. فقــد وصــف »تنظيــم الدولــة« 
فــي العــدد التاســع مــن مجلــة »دابــق« اإلنجليزيــة - بحســب صحيفــة »عربــي21« - 
جماعــة »أكنــاف بيــت المقــدس« بأنهــم مــن »الصحــوات العميلــة للنظــام الســوري«، 
مضيفــًا أن »األكنــاف أبرمــت اتفاقــًا مــع الطاغــوت بشــار األســد إلعــادة  النظــام  

النصيــري إلــى مخيــم اليرمــوك«.

األوضاع العامة لمخيم اليرموك في ظل سيطرة تنظيم داعش
أدى اشــتداد المعــارك فــي مخيــم اليرمــوك بيــن الكتائــب المتقاتلــة داخلــه إلــى نــزوح 
حوالــي 2000 عائلــة فلســطينية إلــى البلــدات المجــاورة لمخيــم اليرمــوك ) يلــدا- ببيــال- 
بيــت ســحم (، وإلــى تفاقــم األزمــات اإلنســانية والمعيشــية واألمنيــة لمــن رفــض 
مغــادرة المخيــم مــن األهالــي العتبــارات عــدة، أهمهــا الحصــار المفــروض عليهــم ورّدة 
فعــل قــوات الحكومــة الســورية واللجــان الفلســطينية المواليــة لهــا، ومــا رافــق ذلــك 
مــن قصــف بشــتى صنــوف الســالح، الــذي أوقــع المزيــد مــن الضحايــا بيــن الالجئيــن 

الفلســطينيين مــن ســكان المخيــم.

الواقع اإلنساني والمعيشي 
تعاظمــت معانــاة حوالــي ســتة آالف مدنــي فــي مناطــق مخيــم اليرموك والحجر األســود 
ــع  ــه جمي ــذي فرضت ــق ال ــار الخان ــتمرار الحص ــراء اس ــالي ج ــة عس ــن، ومنطق والتضام
أطــراف النــزاع علــى مخيــم اليرمــوك، حيــث أقدمــت تلــك األطــراف علــى إغــالق كافــة 

8 الرد والتبيين في كذب الدواعش المدلسين، د. إبراهيم حمامي

https://drhamami.net/drdocs/doc.pdf 

https://drhamami.net/drdocs/doc.pdf
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ــة  ــة والطبي ــواد الغذائي ــام والم ــى اليرمــوك ومنعــت وصــول الطع ــة إل ــذ المؤدي المناف
إليــه، حتــى أن هاجــس المــوت جوعــًا عــاد ليخيــم علــى أهالــي المخيــم نتيجــة فقــدان 
كافــة مقومــات الحيــاة فيــه، فباإلضافــة للحصــار الكلــي الــذي تفرضــه الحكومــة 
الســورية والفصائــل الفلســطينية المواليــة لهــا علــى مخيــم اليرمــوك منــذ منتصــف 

ــو 2013. ــوز/ يولي تم
فــرض اســتيالء داعــش وهيئــة تحريــر الشــام – النصــرة ســابقًا علــى المخيم فــي بداية 
نيســان – أبريــل 2015 وممارســاتهما الالحقــة بحــق المدنييــن ومــن ثــم الصــراع الــذي 
نشــب بينهمــا لبســط الســيطرة علــى المخيــم أوضاعــًا إنســانية غايــة فــي الصعوبــة، 
حتــى أضحــت أحيــاء بكاملهــا تخضــع لحصــار مضاعــف مــن قبل طرفــي الصــراع داخليًا، 

والقــوات الحكوميــة الســورية مــن الخارج. 
كمــا فاقــم مــن معانــاة الالجئيــن داخــل المخيــم - بعــد دخــول »داعــش« - انســحاب 
معظــم الهيئــات اإلغاثيــة مــن العمــل داخــل المخيــم وتوقــف إدخــال المســاعدات نهائيــًا 
بمــا فــي ذلــك مســاعدات األونــروا، واقتصارعمــل بعضهــا علــى مناطــق النــزوح الجديــد 
المجــاورة ألهالــي المخيــم فــي يلــدا وببيــال وبيــت ســحم ومراكــز اإليــواء خوفــًا علــى 
حيــاة ناشــطيها الذيــن هددهــم التنظيــم بالقتــل واالعتقــال، حيــث أصبــح مطلوبــًا مــن 
الســكان المدنييــن داخــل المخيــم الذهــاب الســتالم المســاعدات التــي تقدمهــا الهيئــات 
والجمعيــات اإلغاثيــة فــي مخيــم اليرمــوك، التــي تابعــت عملهــا فــي المناطــق المجــاورة 

للمخيــم كمنطقــة يلــدا وبيــت ســحم وببيــال. 
فعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر اســتمرت هيئــة فلســطينيي ســورية لإلغاثــة والتنميــة 
» هيئــة فلســطين الخيريــة« ســابقاً بتقديــم خدماتهــا ألهالــي مخيــم اليرمــوك مثــل 
كفالــة األيتــام والمعونــة الماليــة لكبــار الســن والمصابيــن مــن أهالــي مخيــم اليرمــوك، 

ســواء النازحــون إلــى المناطــق المجــاورة أوالموجــودون داخــل المخيــم.
فيمــا فاقمــت االشــتباكات التــي اندلعــت بيــن تنظيمــي داعــش وجبهــة هيئــة تحريــر 
الشــام – النصــرة ســابقًا مطلــع شــهر نيســان/أبريل 2016 مــن أزمــات أهالــي المخيــم 
فــي ظــل تراكــم النفايــات وانقطــاع الكهربــاء والميــاه المســتمر الــذي دفعهــم للمخاطرة 
ــدام مــن أجــل ــى األق ــم ســيرًا عل ــى المناطــق المجــاورة للمخي بحياتهــم والذهــاب إل



55

تأميــن ميــاه الشــرب لعائالتهــم وأطفالهــم رغــم القنــص والقصــف الــذي تتعــرض لــه 
بشــكل متقطــع.

ــات القنــص المســتمر خصوصــًا فــي شــارع  ــت االشــتباكات المســلحة وعملي وقــد كان
لوبيــة وشــارع الجاعونــة وشــارع حيفــا وشــارع صفوريــة وشــارع الـــ)15( وشــارع صفــد، 
ــت دون  ــا حال ــا. كم ــاط توزيعه ــن نق ــاء م ــب الم ــي لجل ــروج األهال ــت دون خ ــد حال ق
وصــول باعــة المــاء عبــر خزانــات محملــة علــى الســيارات إلــى مناطقهــم. فيمــا أشــار 
األهالــي إلــى أن تلــك الســيارات المتنقلــة اســتطاعت الوصــول لبعــض المناطــق التــي 
تقــع تحــت ســيطرة داعــش بعــد أن تــم تأميــن الطــرق. وأضــاف األهالــي أن حياتهــم 
معرضــة للخطــر، فمنازلهــم واقعــة فــي مناطــق المواجهــات بيــن داعــش وهيئــة تحريــر 
الشــام –النصــرة ســابقًا ، وخاصــة بعــد عمليــات تفخيــخ البيــوت والشــوارع لمنــع وصول 

عناصــر داعــش إلــى مناطــق ســيطرة الهيئــة.
ــن فــي  ــم المحاصري ــاء المخي ــى أبن ــدة عل ــودًا جدي ــم »داعــش« قي كمــا فــرض تنظي
مناطــق االشــتباكات مــع هيئــة تحريــر الشــام – النصــرة ســابقًا«، حيــث أكــد عــدد مــن 
أبنــاء المخيــم أن حاجــز شــارع المــدارس )تقاطــع اليرمــوك( التابــع لتنظيــم » داعــش  «

يمنــع أهالــي حــي عيــن غــزال مــن إدخــال الخبــز ومــاء الشــرب وكراتيــن المســاعدات 
ــاورة  ــدا المج ــدة يل ــي بل ــروا  ف ــة  األون ــع وكال ــن توزي ــا م ــوا عليه ــي حصل ــة الت الغذائي

ــم.                         للمخي
وكان التنظيــم قــد منــع األهالــي المحاصريــن فــي مناطــق أخــرى مــن إدخــال المــواد 
ــر الشــام  »النصــرة« مــا يحصــل  ــل هيئــة تحري الغذائيــة واحتياجاتهــم اليوميــة، وحّم
ــة  ــي الجاعون ــة ح ــي منطق ــا  ف ــه إليه ــي بالتوج ــاً األهال ــرة مطالب ــق المحاص بالمناط

ــا بالخــروج مــن المنطقــة. ومطالبته
ــر الشــام – النصــرة ســابقاً جعــل  ــة تحري ــن داعــش وهيئ إن اســتمرار االشــتباكات بي
ــدد  ــال المتج ــالت االقتت ــم وي ــدات لتجنيبه ــون المناش ــم يطلق ــل المخي ــن داخ المدنيي
بينهمــا ففــي يــوم 12/ نيســان/ 2016 أطلقــوا نــداًء عاجــاًل لوقــف القتــال لمــدة
 6 ســاعات، ليتمكنــوا مــن الخــروج إلــى أماكــن آمنــة أو التــزود باالحتياجــات الكفيلــة 
لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة، وطالبــوا الحكومــة الســورية والفصائــل الفلســطينية
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المواليــة لهــا بإعــادة ضــخ ميــاه الشــرب إلــى المخيــم، وعــدم اســتعمال الميــاه كســالح 
ضــد المدنييــن األبريــاء. 

ــم  ــابقًا وتنظي ــرة س ــام – النص ــر الش ــة تحري ــن هيئ ــم بي ــراع القائ ــياق الص ــي س وف
داعــش، منــع األخيــر يــوم 25/ آب – أغســطس / 2016 العشــرات مــن العوائــل القاطنة 
فــي المنطقــة التــي يحاصرهــا، مــن عمــل التوكيــالت القانونيــة بهــدف اســتالم مبالــغ 

المســاعدات الماليــة التــي تقدمهــا وكالــة األونــروا. 
كمــا اســتولى عناصــر مــن تنظيــم داعــش على مكتــب تســجيل األونروا داخــل اليرموك 
بالقــوة، وأشــرفوا علــى تســجيل مــن هــم مقربــون مــن التنظيــم، وفرضــوا تســجيل 
أســماء أفــراد عائالتهــم بقــوة الســالح ضمــن ســجالت المكتــب التــي تــوزع مــن خاللهــا 

الطــرود الغذائيــة فــي بلــدات الجــوار )يلــدا، ببيــال وبيــت ســحم(.
باإلضافــة لمــا ســبق فقــد قــام تنظيــم »داعــش« بمنــع الالجئيــن الفلســطينيين 
المقيميــن فــي مناطــق ســيطرته مــن اســتقبال الــزوار، وإدخــال النقــود إلــى العائــالت 
ــة  المتواجــدة ضمــن مناطــق ســيطرته فضاًلعــن تشــدده فــي إدخــال المــواد الغذائي
ــر  ــة تحري ــر هيئ ــات عناص ــن ممارس ــي م ــتكى األهال ــك اش ــق، كذل ــك المناط ــى تل إل
الشــام – النصــرة ســابقًا » غيــر المســؤولة تجاههــم، حيــث تتعــرض بيوتهــم للنهــب 
والســلب مــن قبــل عناصــر الهيئــة، وذلــك بعــد خروجهــم مــن منازلهــم فــي الصبــاح 

ــن الطعــام. الباكــر لتأمي
بعــد ســيطرت داعــش وهيئــة تحريــر الشــام – النصــرة ســابقًا علــى اليرمــوك - وتوقــف 
معظــم الجهــات اإلغاثيــة والطبيــة عــن تقديــم خدماتهــا وتعــرض مشــفى فلســطين 
يــوم األول مــن نيســان – أبريــل /2015 للقصــف بعــدد مــن القذائــف، وإصابــة عــدد 
مــن كــوادره بجــراح متفاوتــة، تدهــور الوضــع الصحــي داخــل المخيــم بشــكل خطيــر، 
ــر  ــح عب ــش الســوري  النظامــي  خــروج أي جري ــز الجي ــع حواج ــك من ــي ذل وســاهم ف
حواجــزه لتلقــي العــالج خــارج المخيــم، فيمــا قامــت كتائــب »العــز بــن عبــد الســالم« 
ــّي  ــى ح ــم إل ــى المخي ــول جرح ــا وص ــر منعه ــل عب ــرف مماث ــة بتص ــة للمعارض التابع

التضامــن لتلّقــي العــالج فــي مستشــفياته الميدانيــة.
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كمــا أدت االشــتباكات التــي اندلعــت بيــن »داعــش« وهيئــة تحريــر الشــام »النصــرة« 
ــاء  ــعافي ألبن ــالج اإلس ــن الع ــات بتأمي ــى صعوب ــان/أبريل 2016 إل ــهر نيس ــع ش مطل
المخيــم، حيــث لــم يعــد فــي اليرمــوك إال نقطــة طبيــة واحــدة هــي مشــفى فلســطين 

الــذي يعمــل بإمكانيــات وطاقــات محــدودة للغايــة.
فيمــا أدى الحصــار الــذي فرضــه تنظيــم داعــش علــى ســاحة الريجــة المنطقــة 
ــر الشــام – النصــرة ســابقًا فــي مخيــم اليرمــوك، إلــى تدهــور  الخاضعــة لهيئــة تحري
ــا  ــرب، مم ــة للش ــاه الصالح ــذاء والمي ــدام الغ ــة انع ــي نتيج ــاني والصح ــع اإلنس الوض
اضطــر األهالــي لشــرب المــاء الراكــد فــي اآلبــار الموجــودة بالمنطقــة، وانتشــار بعــض 
األمــراض كالتهــاب المعــدة واألمعــاء والحمــى التيفيــة وإنتانــات الطــرق التنفســية 

العلويــة واألمــراض الجلديــة .
ــوم 28 آب/ أغســطس 2017  بدخــول 6 ســيارات مــن  ســمحت الحكومــة الســورية ي
ــق  ــى مناط ــوري إل ــر الس ــالل األحم ــة اله ــن منظم ــة م ــانية مقدم ــاعدات اإلنس المس
ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام )النصــرة ســابقًا(، غربــي مخيــم اليرموك جنوبــي العاصمة 
دمشــق، وذلــك ضمــن اتفــاق المــدن األربــع الــذي تــم توقيعــه بموجــب االتفــاق الــذي 

جــرى بيــن المعارضــة الســورّية، والحكومــة الســورية وحلفائهــا. 
فيمــا أدى اســتمرار القصــف الشــديد خــالل آذار- مــارس 2018 علــى المخيــم مــن قبــل 
ــة مــن جهــة واالشــتباكات  ــل الفلســطينية الموالي قــوات الحكومــة الســورية والفصائ
ــزوح  ــى ن ــرى، إل ــة أخ ــن جه ــام« م ــر الش ــة تحري ــش« و »جبه ــن »داع ــتمرة بي المس
مئــات العائــالت مــن المخيــم باتجــاه بلــدات يلــدا وببيــال وبيــت ســحم، وبحســب مصــادر 
مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية فــي تلــك البلــدات فــإن حوالــي

ــك  ــت تل ــث عان ــالث ، حي ــدات الث ــم نحــو البل ــة قــد نزحــت مــن المخي  400-500 عائل
ــن  ــة نتيجــة عــدم التمكــن مــن تأمي ــالت مــن أوضــاع معيشــية وإنســانية مزري العائ
ــة  ــر صالح ــد غي ــازل تع ــي من ــا ف ــزء منه ــن ج ــم تأمي ــث ت ــا، حي ــب له ــأوى المناس الم
ــالت  ــن العائ ــر م ــزء اآلخ ــا الج ــل بعــض المؤسســات والناشــطين، أم ــن قب للســكن م
فقــد تــم اســتقباله مــن قبــل أقــارب ومعــارف لهــم، فيمــا اســتطاع عــدد مــن العائــالت 
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 إيجــاد مســكن فيــه بعــض الفــرش واألدوات المنزلية،بينمــا لــم تتمكــن بعــض األســر 
)10 إلــى 15 ( أســرة مــن الحصــول علــى مســكن مؤقــت فــي البلــدات المجــاورة األمــر 

الــذي أجبرهــم علــى العــودة إلــى المخيــم بالرغــم مــن خطــورة األوضــاع فيــه. 
وبحســب بعــض العائــالت  فــإن عناصــر تنظيــم داعــش منعــوا العائــالت النازحــة مــن 
ــة بإخــراج  ــكل عائل ــل ســمحوا ل ــدا، ب ــى يل ــم إل إخــراج كامــل احتياجاتهــم مــن المخي

ــة واحــدة.  بعــض األلبســة التــي ال تتجــاوز كيســا واحــدا وبطاني
فيمــا  قدمــت مؤسســات اغاثيــة مســاعدات )ســالت غذائيــة( وعينيــة ) فرشــات وأغطيــة 
للنــوم( لتلــك العائــالت عندمــا وصلــت إلــى البلــدات المجــاورة )يلــدا – بيــت ســحم – 

ببيــال( جنــوب دمشــق.
الواقع التعليمي  

اســتمرت العمليــة التعليميــة فــي ظــل ســيطرة تنظيــم داعــش علــى مخيــم اليرمــوك 
وتابعــت المــدارس البديلــة عملهــا ، كمــا شــهد اليرمــوك خــروج ودخــول العديــد مــن 
الطــالب المحاصريــن فيــه لتقديــم امتحانــات الشــهادة اإلعداديــة والثانويــة بالترتيــب 

مــع الهيئــة الوطنيــة الفلســطينية داخــل المخيــم. 
إال أن تنظيــم داعــش أخــذ يفــرض أجنداتــه الخاصــة علــى المخيــم واتبــاع سياســة 
ــر 2015  ــن -9 تشــرين الثانــي – نوفمب ــوم اإلثني ــة فــي هــذا الســياق، ففــي ي متقلب
تــم منــع الطــالب الناجحيــن فــي الشــهادة الثانويــة مــن الخــروج عبــر قطــاع البلديــة 
ــة  ــوات الحكومي ــع الق ــتباكات م ــم اش ــر التنظي ــل عناص ــم، وافتع ــاق بجامعاته لاللتح
الســورية ومجموعاتهــا المواليــة فــي تلــك المنطقــة ممــا حــال دون عمليــة الخــروج. 
ــورت  ــم تده ــى المخي ــش عل ــة لداع ــبه الكامل ــة وش ــيطرة الفعلي ــتتباب الس ــع اس وم
ــاق  ــي ضيقــت الخن ــي اتخذهــا ، والت ــة نتيجــة القــرارت المجحفــة الت ــة التعليمي العملي
علــى المدرســين وانعكســت ســلبًا علــى حوالــي)1500( طالــب وطالبــة داخــل المخيــم، 
فقــد أصــدر التنظيــم يــوم 3/ آب – أغســطس / 2016 قــرارًا يقضــي بإغــالق كافــة 
ــه إال  ــة عمل ــن ممارس ــي م ــكادر التدريس ــع ال ــوك، ومن ــم اليرم ــل مخي ــدارس داخ الم
مــن خــالل التنظيــم، وجــاء ذلــك القــرار بعــد أن اســتدعى التنظيــم جميــع المدرســين
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فــي اليرمــوك وأبلغهــم بجملــة مــن القــرارات التــي تتعلــق بالعمليــة التعليميــة للســنة 
الدراســية 2016 _ 2017، كمــا طلــب مــن المدرســين الذيــن يريــدون العمــل بصفــة 
مســتخدم مدنــي وبــدون أي ارتبــاط معــه، أن يبــادروا لتســجيل أســمائهم خــالل 
فتــرة أســبوع مــن تاريــخ اإلعــالن وبراتــب شــهري قــدره )25000( ليــرة ســورية أي مــا 

ــٍذ.  يعــادل)$50( وقتئ
ــورية  ــي س ــدارس ف ــاح الم ــام افتت ــبتمبر 2016 أول أي ــول / س ــوم 19 أيل ــي ي ــا ف أم
منــع تنظيــم داعــش، فتــح المــدارس للطلبــة فــي المخيــم، وحصرهــا بمدرســة واحــدة 
ــم، ومدرســة  ــوب المخي ــة جن ــل فــي حــي العروب ــم الخلي للذكــور قــرب مســجد إبراهي
واحــدة لإلنــاث فــي منطقــة الحجــر األســود معقــل التنظيــم ، وأقــرَّ مناهــج جديــدة مــن 

إعــداده.
غسيل دماغ األطفال والتأثير الفكري

أقــام »تنظيــم داعــش« مخيمــات تدريبيــة » أشــبال الخالفــة« فــي عــدد مــن المدارس 
التــي يســيطر عليهــا فــي المخيــم، فقــد زج بحوالــي 150 طفــاًل فــي معســكرات تشــبه 
الســجون الخاصــة، ومنــع اختالطهــم مــع آبائهــم وأمهاتهــم وذويهــم إال ألوقــات وجيــزة 
وبمراقبــة شــديدة، وقــام بتدريبهــم عســكريا وفكريــًا وحثهــم علــى تنفيذ أوامــر األمراء 
ــة،  ــمع والطاع ــعار الس ــت ش ــر تح ــردد أو تفكي ــر ت ــن غي ــكريين م ــرعيين والعس والش

ليتخرجــوا بعــد مــدة كأدوات قتــل وتدميــر ممنهــج.
دورات شرعية 

أصــدر تنظيــم )داعــش( قــرارًا يجبــر جميــع المدنييــن المتبقيــن فــي مخيــم اليرمــوك 
ــب كل دورة، وتشــمل  ــى 3 أشــهر حس ــن أســبوعين إل ــاع دورات شــرعية م ــى اتب عل
الــدورة أساســيات الفقــه والعقيــدة إضافــة إلــى أحــكام الجهــاد التــي لهــا حصــة جيــدة 

مــن المــدة المخصصــة للــدورة.
ــائلة  ــرض للمس ــدورات يتع ــذه ال ــق به ــخص ال يلتح ــى أن كل ش ــم إل ــار التنظي وأش
والمحاســبة والعقوبــة، فــي حيــن اعتبــرت فصائــل المعارضــة الســورية المســلحة فــي 
يلــدا كل مدنــي يخضــع لهــذه الــدورات فــي عــداد عناصــر تنظيــم داعــش، وســيتعرض
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ــر العروبــة. ممــا جعــل األهالــي  ــدا عبــر معب لالعتقــال، وســيمنع مــن الدخــول إلــى يل
ــم ينفــذوا  ــاكات جســيمة بحقهــم فــي حــال ل ــذي يرتكــب انته ــن فكــي داعــش ال بي

ــوات المعارضــة الســورية. ــن تشــدد ق ــره، وبي أوام
الواقع الميداني

ــن  ــة م ــقوط 145 ضحي ــورية س ــطينيي س ــل فلس ــن أج ــل م ــة العم ــت مجموع وثق
أبنــاء المخيــم مــن شــهر نيســان/ أبريــل 2015 ولغايــة 18 نيســان – أبريــل 2018 ، 
فنتيجــًة للظــروف القاهــرة التــي يعيشــها ســكان اليرمــوك ، قضــى العشــرات مــن أبنــاء 
المخيــم إثــر نقــص الغــذاء وانعــدام الرعايــة الطبيــة فــي المخيــم، ورصــاص القنــص 
ــا فــي  والقصــف بالصواريــخ والبراميــل المتفجــرة، وُدفنــت جثــث العديــد مــن الضحاي
ــام  ــدام المعــارك فــي األي ــرة، نتيجــة احت ــى المقب ــق العامــة لتعــذُّر الوصــول إل الحدائ
األولــى لالقتحــام. فقــد ُدفــن كل مــن الناشــط اإلعالمــي جمــال خليفــة وعبــد اللطيــف 

الريمــاوي فــي حديقــة جامــع عبــد القــادر الحســيني. 

جدول يبين توزع الضحايا حسب السبب خالل الفترة الممتدة بين نيسان – أبريل 2015 
ولغاية18 نيسان – أبريل 2018

العددكيفية الوفاة
67طلق ناري

24رصاص قناص
22ضحايا الحصار

18قصف
9إعدام
2اغتيال
1مجهول
1حرقًا
1تفجير

145المجموع
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حــاول تنظيــم داعــش فــي بدايــة ســيطرته علــى اليرمــوك الظهــور بمظهــر الُمخلــص 
والمنقــذ لألهالــي مــن ظلــم الفصائــل الفلســطينية التــي كانــت تســيطر علــى المخيم، 
ــن  ــه م ــي إلي ــا يرم ــدأ باســتكمال م ــا ب ــاًل فســرعان م ــم يســتمر طوي ــك ل ــد أن ذل بي
الســيطرة الكاملــة علــى باقــي القطاعــات فتابــع أوالً مــع حليفتــه هيئــة تحريــر الشــام 
– النصــرة ســابقًا فــي إقصــاء بقيــة الفصائــل المســيطرة علــى بعــض األحيــاء داخــل 

المخيــم قبــل أن ينتقــل إلــى االقتتــال معهــا فــي خطــوات الحقــة. 
لقــد أعطــى وجــود تنظيــم داعــش اإلرهابــي فــي اليرمــوك الحجــة للجيــش الســوري 
النظامــي  لالســتمرار باســتهداف المخيــم بشــتى أنــواع األســلحة، فتتابعــت االشــتباكات 
ــة  ــوات الحكوم ــل ق ــن قب ــتباكات .....( م ــص – اش ــف – قن ــة ) قص ــال القتالي واألعم
مــن الســورية  المعارضــة  ومســلحي  جهــة  مــن  لهــا  المواليــة  واللجــان  الســورية 
» داعــش« و »هيئــة تحريــر الشــام – النصــرة ســابقًا « وغيرهــا مــن جهــة أخــرى علــى 
عــدة محــاور قتاليــة كان أعنفهــا محــور ثانويــة اليرمــوك القريــب مــن بلديــة اليرمــوك، 
ومنطقــة المحكمــة وســاحة الريجــة، وشــارع عيــن غــزال مــا أدى لســقوط المزيــد مــن 

الضحايــا مــن طرفــي الصــراع والمدنييــن المحاصريــن داخــل المخيــم .
بالمقابــل نشــأت حالــة مــن االســتهداف بيــن فصائــل المعارضــة المســلحة المتواجــدة 
فــي بلــدة يلــدا الواقعــة علــى حــدود المخيــم الجنوبيــة وتنظيــم داعــش وهيئــة تحريــر 
الشــام ، وأضحــت تلــك المنطقــة تشــهد معــارك كــر وفــر بيــن الفرقــاء نتــج عنهــا قيــام 
ــال ــدا وببي ــم ويل ــن المخي ــة« الواصــل بي ــر العروب األطــراف المتصارعــة بإغــالق »معب

توزع الضحايا حسب األعوام ) نيسان – أبريل 2015 ولغاية18 نيسان – أبريل 2018 (
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وبيــت ســحم التــي أصبحــت الشــريان الــذي يتنفــس منــه أهــل المخيــم، والــذي يعبــر 
مــن خاللــه الطــالب والمعلمــون إلــى المــدارس البديلــة هنــاك. 

وعلــى ســبيل المثــال أعــدم جيــش اإلســالم - إحــدى مجموعــات المعارضــة الســورية 
المســلحة فــي بلــدة يلــدا -  يــوم 5/ تشــرين األول- أكتوبــر / 2015 الفلســطيني

 » أحمــد حســام هنيـــة« 21 عامــًا مــن ســكان مخيــم اليرمــوك، عقــب اقتحــام عناصــر 
واقتيادهــم لخمســة شــبان محكوميــن »ســجنًا«  القضــاء  دار  المجموعــة لســجن 
ــي-  ــوم 12/ تشــرين الثان ــل ي ــا اغتي ــاالت تابعــة لداعــش، كم ــة اغتي النتمائهــم لخلي
نوفمبــر / 2015 أميــر هيئــة تحريــر الشــام – النصــرة ســابقًا فــي مخيــم اليرمــوك »أبــو 
يوســف الدرعــاوي« الحوراني، بواســطة عبوة ناســفة اســتهدفته قرب ملحمــة المليون.

ضحايا االشتباكات والطلق الناري في مخيم اليرموك خالل الفترة الممتدة بين 1\نيسان 
2015 ولغاية 18 نيسان – أبريل 2018

معلومات أخرىالتصنيفتاريخ الحادثةاسم الضحيةالرقم

قضى متأثرًا بجراحه، جراء االشتباكات مدني2015/4/2محمد صالح عيسى1.
التي اندلعت في مخيم اليرموك.

عبد اهلل حسن عبد 2.
عسكري2015/4/3اهلل

من عناصر فتح االنتفاضة قضى أثناء 
االشتباكات التي اندلعت في مخيم 

اليرموك.

قضى خالل االشتباكات التي اندلعت مدني2015/4/3ماجد العمري3.
في اليرموك.

مدني2015/4/4عمر خطاب4.
قضى جراء االشتباكات التي اندلعت 

في مخيم اليرموك، بين كتائب أكناف 
بيت المقدس«، وتنظيم »داعش«

مدني2015/4/4عالء درباس5.
قضى جراء االشتباكات التي اندلعت 

في مخيم اليرموك، بين كتائب أكناف 
بيت المقدس«، وتنظيم »داعش«،

عسكري2015/4/6خالد الحسن6.

قضى أثناء تصديه لهجمات مجموعات 
داعش على مخيم اليرموك، يذكر 

أنه ضابط منشق عن جيش التحرير 
الفلسطيني وأسس مع عدد من شبان 

المخيم مجموعة أحرار جيش التحرير

عسكري2015/4/6عامر الرشيد7.
قضى إثر اشتباكات سابقة اندلعت 
في محيط مشفى فلسطين بمخيم 
اليرموك، مع  داعش وجبهة النصرة
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معلومات أخرىالتصنيفتاريخ الحادثةاسم الضحيةالرقم

عسكري2015/4/6أحمد وليد البوالد8.
قضى إثر االشتباكات في اليرموك 
ينتمي لمجموعات موالية للجيش 

السوري النظامي .

مدني2015/4/8رامي باسم أبو راس9.
قضى إثر اشتباكات سابقة اندلعت 

بحي دير ياسين خلف مشفى 
فلسطين.

عسكري2015/4/8أمجد خطاب10.

أحد عناصر الجبهة الشعبية – القيادة 
العامة قضى إثر االشتباكات الدائرة 

مع تنظيم »داعش« على محور مخيم 
اليرموك.

عسكري2015/4/15حسن هيثم السالل11.
أحد عناصر الجبهة الشعبية )القيادة – 
العامة(، قضى أثناء االشتباكات التي 

اندلعت في مخيم اليرموك.

عسكري2015/4/16أحمد ابو راشد12.
قضى خالل االشتباكات التي جرت 
بين أكناف بيت المقدس وتنظيم 
»داعش«، وهو أحد عناصر األكناف.

إبراهيم أحمد عبد 13.
عسكري2015/4/17الرحمن

أحد عناصر حركة فتح االنتفاضة 
قضى إثر االشتباكات التي اندلعت في 

اليرموك.

عسكري2015/5/2عبد الرحمن صايل14.

الملقب خالد الحسن وهو من عناصر 
الجبهة الشعبية – القيادة العامة، 
قضى إثر االشتباكات الدائرة في 

اليرموك.

عسكري2015/5/2محمد زغلول15.
من عناصر الجبهة الشعبية – القيادة 
العامة، قضى إثر االشتباكات الدائرة 

في اليرموك.

عسكري2015/5/7عبد الهادي األحمد16.

قضى أثناء االشتباكات التي اندلعت 
على محور شارع الثالثين ومحيط 
محكمة اليرموك وهو من عناصر 

الجبهة الشعبية- القيادة العامة

عسكري2015/5/7مجدي البكري17.

قضى أثناء االشتباكات التي اندلعت 
على محور شارع الثالثين ومحيط 
محكمة اليرموك وهو من عناصر 

الجبهة الشعبية- القيادة العامة

عسكري2015/5/7عماد الكردي18.

قضى أثناء االشتباكات التي اندلعت 
على محور شارع الثالثين ومحيط 
محكمة اليرموك وهو من عناصر 

الجبهة الشعبية- القيادة العامة
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معلومات أخرىالتصنيفتاريخ الحادثةاسم الضحيةالرقم

عسكري2015/5/10باسل الثقلي19.

قضى جراء االشتباكات التي اندلعت 
في مخيم اليرموك مع تنظيم 

»داعش« وهيئة تحرير الشام .. وهو 
أحد عناصر الجبهة الشعبية ) القيادة _ 

العامة(.

عسكري2015/5/10مصطفى الثقلي20.

قضى جراء االشتباكات التي اندلعت 
في مخيم اليرموك مع تنظيم 

»داعش« وهيئة تحرير الشام . وهو 
أحد عناصر الجبهة الشعبية ) القيادة _ 

العامة(.

عسكري2015/5/14رافع النمر21.

وهو أحد كوادر الجبهة الشعبية – 
القيادة العامة الذين كانوا يقاتلون 
بجانب الجيش  السوري في مخيم 

اليرموك.

عسكري2015/6/12محمود فنطزية22.

من عناصر الجبهة الشعبية-القيادة 
العامة، قضى إثر االشتباكات على 

محور شارع الثالثين ومحيط محكمة 
اليرموك، بين الجيش  السوري 

والفصائل الفلسطينية الموالية له 
من جهة، وتنظيم تنظيم »داعش«، 
وهيئة تحرير الشام – النصرة سابقًا 

من جهة أخرى.

عسكري2015/7/7عبد الرزاق الظاهر23.

مالزم أول يتبع حركة »فتح 
االنتفاضة« إقليم سورية، قضى جراء 

االشتباكات التي اندلعت أول مخيم 
اليرموك

عسكري2015/7/9محمد الريان24.

عناصر من الجبهة الشعبية - القيادة 
العامة الموالية للجيش السوري 

النظامي  قضوا أثناء االشتباكات مع 
هيئة تحرير الشام – النصرة سابقًا 
وداعش على أطراف مخيم اليرموك

عسكري2015/7/9حسين تميم25.

عسكري2015/7/9نضال حجو26.

عسكري2015/7/9مفيد سالم27.

عسكري2015/7/9ماهر أبو زرد28.

عسكري2015/7/9زهير البغدادي29.

عسكري2015/7/9أحمد نزال30.

عسكري2015/7/9عدنان عمايري31.

عسكري2015/7/9ناصر عودة32.

محمود عبد الوهاب 33.
عسكري2015/7/9الزيبق

أحد عناصر الحزب الفلسطيني 
الديمقراطي الموالي للنظام السوري 

قضى أثناء االشتباكات مع هيئة تحرير 
الشام – النصرة سابقًا وداعش على 

أطراف مخيم اليرموك.
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عسكري205/7/15سليم بشتاوي34.

من أبناء مخيم اليرموك وأحد عناصر 
المجموعات المسلحة الموالية للجيش 

النظامي  السوري، قضى خالل 
االشتباكات مع هيئة تحرير الشام 
– النصرة سابقاً في محيط ثانوية 

اليرموك للبنات بمخيم اليرموك.

عسكري2015/7/22بالل السقا35.

أحد عناصر الدفاع الوطني الفلسطيني 
الموالي للجيش السوري النظامي ، 
قضى نتيجة االشتباكات التي دارت 

على محور شارع فلسطين في مخيم 
اليرموك بين »داعش« وهيئة تحرير 

الشام – النصرة سابقًا.

عسكري2015/7/30خالد مصطفى الحلبي36.
أحد عناصر الجبهة الشعبية – القيادة 
العامة، قضى خالل االشتباكات في 

مخيم اليرموك.

عسكري2015/10/15نصر حمد37.

أحد عناصر الجبهة الشعبية - القيادة 
العامة، قضى أثناء االشتباكات التي 
اندلعت على محور شارع الثالثين 

ومحيط محكمة اليرموك، بين الجيش 
السوري والفصائل الفلسطينية الموالية 
له من جهة، وتنظيم تنظيم »داعش«، 
وهيئة تحرير الشام – النصرة سابقًا من 

جهة أخرى.

عسكري2015/11/9فادي هاني تميم38.
أحد أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير 

فلسطين - القيادة العامة قضى خالل 
المواجهات مع مجموعات المعارضة 

المسلحة في مخيم اليرموك.

عسكري2015/12/3أحمد محمود عزيمة39.

قضى على مدخل مخيم اليرموك 
الذي يسيطر عليها الجيش السوري  

خالل مشاركته القتال إلى جانب 
قوات  الحكومة السورية  والمجموعات 

الفلسطينية الموالية لها.

عسكري2015/12/6عبد صيام40.

أحد أعضاء كتائب أكناف بيت المقدس، 
قضى جراء االشتباكات التي اندلعت 
بالقرب من دوار فلسطين في مخيم 

اليرموك بين كتائب أكناف بيت 
المقدس وجماعة األنصار المبايعة 

لتنظيم »داعش«.
عسكري2016/1/30ياسين حميد41.

قضوا إثر االشتباكات التي اندلعت بين 
»داعش« و »هيئة تحرير الشام – 

النصرة سابقًا« داخل  المخيم.

عسكري2016/4/11أحمد حمدان42.

عسكري2016/4/11محمد عمايري43.

عسكري2016/4/11محمد علي44.
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معلومات أخرىالتصنيفتاريخ الحادثةاسم الضحيةالرقم

عسكري2016/5/5محمود عمر عيسى45.

من مقاتلي طالئع حرب التحرير 
الشعبية )منظمة الصاعقة(، قضى 
أثناء االشتباكات ضد  هيئة تحرير 

الشام – النصرة سابقًا.

عسكري2016/5/6باسل محمود الحجة46.

من عناصر الجبهة الشعبية القيادة 
العامة قضى متأثرًا بجراح أصيب بها 
داخل مخيم اليرموك أثناء االشتباكات 

ضد  هيئة تحرير الشام – النصرة 
سابقًا .

عسكري2016/5/16عمر مشعل47.

قضى خالل مشاركته في القتال الدائر 
بين تنظيم »داعش« وهيئة تحرير 
الشام  »النصرة« حيث قام عناصر 
الهيئة بقتله في مدرسة عبد القادر 

الحسيني بعد تسللهم إليها.

عسكري2016/5/19أحمد مروان السعد48.

أحد عناصر »حركة أبناء اليرموك 
– كتائب البراق« قضى أثناء قتاله 
عناصر تنظيم »داعش« في مخيم 

اليرموك.

عسكري2016/5/27مصطفى عباسي49.
قضى إثر االشتباكات المتكررة بين 
تنظيمي »داعش« و »هيئة تحرير 

الشام« في مخيم اليرموك.

عسكري2016/6/10أحمد محمد نجمة50.
قضى خالل اشتباكات وقعت في 
مخيم اليرموك ، وهو من عناصر 

الجناح العسكري لحركة فلسطين حرة.

عسكري2016/9/7تامر إبراهيم51.

أحد عناصر اللجان الفلسطينية التي 
تقاتل بجانب  الجيش  السوري، قضى 

جراء اشتباكات اندلعت على محور 
بلدية اليرموك في شارع فلسطين.

عسكري2016/9/8سامر هاشم إبراهيم52.

أحد كوادر حزب البعث العربي 
االشتراكي قوات الصاعقة، قضى جراء 
االشتباكات التي اندلعت في المخيم 

على محور بلدية اليرموك.

عسكري2017/1/16عدنان محمد خليل53.

وهو أحد أفراد »قوات الدفاع الوطني« 
قضى خالل مشاركته القتال بين قوات 
الحكومة السورية من جهة ومجموعات 

المعارضة المسلحة من جهة أخرى.
أحد عناصر حركة »فلسطين الحرة«عسكري2017/1/27أحمد موفق أحمد54.

عسكري2017/2/21عماد يوسف هندي55.
أحد عناصر حركة »فتح االنتفاضة« 
قضى خالل مواجهات مع تنظيم  

داعش على محور فلسطين.
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عسكري2017/2/21محمد موسى معتوق56.
أحد عناصر حركة »فتح االنتفاضة« 
قضى خالل مواجهات مع تنظيم  

داعش على محور فلسطين.

عسكري2017/3/30فادي عبد المجيد57.

أحد عناصر حركة فلسطين حرة، 
قضى باشتباكات في مواجهة 

المجموعات المسلحة داخل مخيم 
اليرموك

عسكري2017/4/29حمزة فادي الشهابي58.

أحد عناصر جبهة النضال الشعبي 
الفلسطيني قضى خالل مشاركته 
القتال إلى جانب قوات الحكومة 

السورية في مخيم اليرموك

عسكري2017/4/29محمد نصر منصور59.

أحد مقاتلي هيئة تحرير الشام، قضى 
جراء االشتباكات العنيفة التي اندلعت 
بين تنظيم »داعش« وهيئة تحرير 

الشام في مخيم اليرموك.

عسكري2017/5/18أبو حسام الشبح60.

أحد مقاتلي عناصر هيئة تحرير الشام، 
قضى جراء االشتباكات التي دارت بين 
تنظيم »داعش« وهيئة تحرير الشام 
)النصرة سابقًا( على محور شارع حيفا 

في مخيم اليرموك .

عسكري2017/6/2حسن محمد حسين61.
أحد عناصر حركة فتح االنتفاضة 
قضى أثناء قتاله إلى جانب قوات 

الحكومة السورية في مخيم اليرموك.

شادي عبد الحافظ 62.
عسكري2017/11/29أحمد موعد

أحد أفراد حركة فلسطين حرة 
قضى خالل مواجهات مع مجموعات 

»داعش« في مخيم اليرموك .

عسكري2018/2/16محمد ناصر الطببي63.

أحد عناصر تنظيم »داعش«، قضى 
خالل الهجوم الذي شّنه التنظيم على 
»هيئة تحرير الشام« في شارع حيفا 

بمخيم اليرموك.

عسكري2018/2/17مجدي فرحات64.

أحد عناصر»هيئة تحرير الشام«، 
قضى خالل االشتباكات بين »داعش« 

و»هيئة تحرير الشام« بمخيم 
اليرموك.

عسكري2018/2/20علي ياسر ناعمة65.
قضى أثناء قتاله إلى جانب قوات 

الحكومة السورية ، إثر االشتباكات مع 
عناصر »داعش« في المخيم.

عسكري2018/3/14فادي خالد يوسف66.
قضى أثناء قتاله إلى جانب قوات 

الحكومة السورية إثر االشتباكات مع 
عناصر »داعش«.
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ضحايا القنص في مخيم اليرموك خالل الفترة الممتدة بين 1\ نيسان 2015 ولغاية 18/ 
نيسان- أبريل 2018

معلومات أخرىالتصنيفتاريخ الحادثةاسم الضحيةالرقم

قضى برصاص أحد قناصة داعش مدني2015/4/1محمد خير تميم1.
في مخيم اليرموك.

مدني2015/4/5ناصر عباس2.
قضى برصاص قناص بالقرب من 

حي العروبة أثناء توجهه إلحضار الماء 
والطعام لعائلته.

مدني2015/4/7زينب داغستاني3.
طفلة تبلغ من العمر )12 عاًما(، من 
سكان حي العروبة قضت برصاص 

قناص في مخيم اليرموك.

قضت برصاص قناص أثناء تواجدها مدني2015/4/9سناء محمد خليلي4.
في محيط محكمة اليرموك.

قضى برصاص قناص بالقرب من مدني2015/4/20سعيد فوراني5.
مركز صامد في مخيم اليرموك.

مدني2015/5/30أبو رائد خليلي6.
قضى إثر استهدافه برصاص قناص 
بالقرب من بن األمراء في منتصف 

شارع اليرموك الرئيسي.

قضى جراء إصابته برصاص قناص مدني2015/6/4بهاء أبو شقرة7.
بالقرب من ساحة الريجة.

محمد زهير عبد 8.
مدني2015/6/23المحمود

)30( عاماً قضى برصاص قناص 
استهدفه وهو على شرفة منزله في 
شارع اليرموك قبالة مدخل ثانوية 

اليرموك للبنات.

مدني2015/9/12ماهر الشهابي9.

قضى متأثرًا بجراحه التي أصيب بها 
إثر تعرضه للقنص خالل عمليات 

قنص متبادلة بين مجموعات تابعة 
للمعارضة في بلدة يلدا، ومجموعات 
هيئة تحرير الشام – النصرة سابقًا 

وداعش في مخيم اليرموك.

قضى جراء تعرضه لرصاصة قناص مدني2015/10/7سعيد شريتح10.
أثناء تواجده في شارع فلسطين.

قضى برصاص قناص أثناء تواجده مدني2016/1/26محمد هايل حمادة11.
أمام منزله في مخيم اليرموك.

قضى برصاص قناص في مخيم مدني2016/4/15مالك عثمان12.
اليرموك

مدني2016/4/16هشام زواوي13.

عضو المجلس المدني في مخيم 
اليرموك قضى إثر استهدافه برصاص 

قناص، يعتقد أن مصدرها عناصر 
تنظيم داعش.
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مدني2016/4/16محمد دياب14.

قضى إثر تعرضه لرصاص قناص في 
الرأس، حيث تم نقله إلى المشفى 

الميداني في منطقة يلدا لتلقي العالج 
ثم إلى أحد مشافي العاصمة حيث 
فارق الحياة بسبب إصابته الخطيرة

عسكري2016/4/16مصطفى غريب15.

قضى قنصاً خالل االشتباكات الدائرة 
بين تنظيم وهيئة تحرير الشام ، علمًا 

أنه أحد عناصر مجموعة ما يسمى 
»الزعاطيط« والتي بايعت تنظيم 

الدولة سابقًا.

مدني2016/5/7عماد دبور16.

قضى برصاص قناص داخل مخيم 
اليرموك جراء االشتباكات التي اندلعت 
في مخيم اليرموك بين هيئة تحرير 

الشام – النصرة سابقاً من جهة 
وتنظيم »داعش« من جهة أخرى.

قضى برصاص أحد قناصي تنظيم مدني2016/6/22عصام تميم17.
»داعش« في مخيم اليرموك.

مدني2016/10/14محمد سعيد شرعان18.

قضى برصاص القناصة في شارع حيفا 
حيث تشهد مناطق التماس بين داعش 

وهيئة تحرير الشام  حاالت قنص 
متبادلة.

مدني2017/2/6مريم الناجي19.

قضت إثر إصابتها برصاصة قناص، 
أثناء تواجدها في الحارات المقابلة 
لمسبح الباسل، بالقرب من شارع 

العروبة في مخيم اليرموك.

مدني2017/4/29علي محمد علي خالد20.
من أبناء مخيم السبينة قضى برصاص 
قناص في إحدى المناطق الواقعة بين 

مخيم اليرموك والحجر األسود.

عسكري2017/5/9محمد أحمد الحريري21.

أحد مقاتلي هيئة تحرير الشام – 
النصرة سابقًا قضى برصاص قناص 

تابع لتنظيم »داعش« في مخيم 
اليرموك.

قضى برصاص قناص في مخيم مدني2017/10/10حسام السيد22.
اليرموك.

عسكري2017/10/23زكريا موعد23.

الملقب ب »أبو يحيى«، وهو قيادي 
في كتائب أكناف بيت المقدس 

قضى برصاص قناص داعش خالل 
المواجهات التي اندلعت على جبهة 

»المشفى الياباني« في مخيم اليرموك 
بين فصائل المعارضة السورية 

المسلحة من جهة، وتنظيم داعش من 
جهة أخرى.
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ضحايا القصف على مخيم اليرموك خالل الفترة الممتدة بين 1\نيسان 2015 ولغاية 18/ 
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معلومات أخرىالتصنيفتاريخ الحادثةاسم الضحيةالرقم

مدني2015/4/1جمال خليفة1.

قضى أثناء تغطيته اإلعالمية للمعارك 
عند اقتحام داعش في مخيم اليرموك 

وذلك بعد إصابته بشظية قذيفة، 
دفن في حديقة جامع عبد القادر 
الحسيني لتعذر وصول المشيعين 

إلى مقبرة المخيم بسبب االشتباكات 
العنيفة.

مدني2015/4/1عبد اللطيف الريماوي2.

قضى إثر القصف الذي تعرض له 
مخيم اليرموك، دفن في حديقة جامع 

عبد القادر الحسيني لتعذر وصول 
المشيعين إلى مقبرة المخيم بسبب 

االشتباكات العنيفة.

قضى متأثرًا بجراح سابقة أصيب بها مدني2015/4/6محمد إبراهيم موعد3.
إثر القصف على المخيم

مدني2015/4/7حسين طه4.
قضى إثر سقوط برميل متفجر ألقته 
الطائرات السورية مساء يوم اإلثنين 
4/6 على منزله في مخيم اليرموك.

مدني2015/4/13محمد الصباغ5.

قضى وزوجته إثر قصف سابق 
استهدف مخيم اليرموك، حيث عثر 
على جثمانهما في منزلهما الكائن 

خلف مشفى فلسطين.

جراء اصابته بشظايا القصف الذي مدني2015/4/13محمد نصار اإلبراهيم6.
تعرض له شارع العروبة.

مدني2015/4/15رامي يوسف موسى7.
قضى متأثرًا بجراحه، نتيجة القصف 
الذي طال ساحة الريجة في مخيم 

اليرموك.

مدني2015/5/1إبراهيم ماجد محمد8.
من أبناء مخيم اليرموك قضى متأثرًا 
بجراح أصيب بها إثر القصف العنيف 

الذي استهدف اليرموك.

مدني2015/5/26أحمد صفوان كلش9.

قضى إثر القصف بالبراميل المتفجرة 
الذي استهدف مخيم اليرموك، حيث 

استمرت عملية انتشال جثمانه حوالي 
)14( ساعة قبل أن يدفن في مقبرة 

الشهداء داخل المخيم.

مدني2015/7/13سمير سعيد عدرا10.
طفل من أبناء مخيم اليرموك، قضى 
متأثرًا بجراح أصيب بها جراء القصف 

الذي تعرض له المخيم.



71

معلومات أخرىالتصنيفتاريخ الحادثةاسم الضحيةالرقم

مدني2015/7/15محمد محمود شاكر11.

الملقب أبو قاسم قضى متأثرًا 
بجراح أصيب بها إثر القصف العنيف 
بالبراميل المتفجرة الذي استهدف 

مخيم اليرموك.

قضى متأثرًا بجراح أصيب بها جراء مدني2015/7/21فضل موعد12.
القصف الذي استهدف مخيم اليرموك.

من أبناء مخيم اليرموك قضى جراء مدني2015/10/6تامر محمد13.
استهداف المخيم بالبراميل المتفجرة

أحمد محمد عيسى 14.
مدني2015/10/15الريان

من أبناء مخيم اليرموك وسكان شارع 
المغاربة قضى متأثرًا بجراح أصيب 
بها إثر قصف استهدف منطقة دوار 

فلسطين .

قضى متأثرًا بجراحه جراء القصف مدني2016/4/18سامر وليد غنام15.
الذي استهدف مخيم اليرموك.

قضى متأثرًا بجراحه نتيجة سقوط مدني2017/2/14محمد ديب العايدي16.
قذيفة على مخيم اليرموك.

عسكري2017/9/4عمر السرحان17.

ملقب أبو عالء أحد مقاتلي تنظيم 
»داعش« قضى بالقصف الذي 
استهداف محاور القتال من قبل 

مجموعات المعارضة في يلدا.

مدني2018/3/17مرعي سليمان18.

طفل يبلغ من العمر 6 سنوات قضى 
إثر تجدد قصف الجيش السوري 

النظامي  والمجموعات الفلسطينية 
الموالية له على مخيم اليرموك.

أحمد عبد الناصر 19.
مدني2018/4/14عزيمة

قضى متأثرًا بجراحه جراء تعرض 
مخيم اليرموك لقصف صاروخي 

ومدفعي من قبل الجيش السوري 
النظامي 
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ضحايا ألسباب أخرى في مخيم اليرموك خالل الفترة الممتدة بين 1\نيسان 2015 ولغاية 
18/ نيسان – أبريل 2018

تاريخ اسم الضحيةالرقم
الحادثة

كيفية 
وقوع 
الحادث

معلومات أخرىالتصنيف

وجد مقتوالً داخل منزله في شارع مدنيمجهول2015/4/22محمد توفيق1.
العروبة.

مصطفى 2.
قضى في ظروف غامضة.مدنيمجهول2015/5/16عثمان

مصطفى 3.
مدنياغتيال2015/7/12الشرعان

ناشط في المجال اإلغاثي ومدير 
سابق لهيئة فلسطين الخيرية 
قضى بعدما أطلق ملثمون 

مجهولون النار عليه والذوا بالفرار

معاذ أيمن 4.
مدنيحرقًا2015/10/4البدوي

قضى إثر حريق نشب أثناء محاولته 
استخراج المحروقات عبر حرق المواد 
البالستيكية، مما أدى إلى إصابته 

بحروق بالغة أدت إلى وفاته.

عسكرياغتيال2015/10/27أبو أحمد هواري5.

أمين سر الهيئة الوطنية 
الفلسطينية ومسؤول الجبهة 

الديمقراطية في مخيم اليرموك، 
اغتاله مجهولون بعد تعرضه لعدة 
طلقات رصاصية في شارع المغاربة 

في المخيم.

مدنياغتيال2016/7/15بهاء األمين6.

هو ناشط إغاثي مدني وأحد كوادر 
حركة فتح »المدنيين« ووسيط 
لتسهيل أمور أهالي المخيم«، 

قضى اغتياالً قرب حاجز »المخبز 
اآللي« في المخيم، بعدما تعرض 

إلطالق نار في الرأس .

أحمد عبد 7.
عسكريتفجير2017/4/2الرحمن كريم

قائد فصيل الكراعين في مخيم 
اليرموك المحاصر، قضى بعد 
إصابته بانفجار أحد األنفاق 

الفاصلة بين شارع فلسطين وحي 
التضامن.
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التنافس ومحاوالت بسط السيطرة 
بــدأت بــوادر الخــالف تنشــأ بيــن هيئــة تحريــر الشــام – النصــرة ســابقًا وداعــش مــع 
األنبــاء المتضاربــة المتعلقــة بتنفيــذ اتفــاق وصــف بالغامــض، بيــن الحكومــة الســورية 
ــث  ــون األول – ديســمبر / 2015 ، حي ــوم 16/ كان ــوب دمشــق ي ــم داعــش جن وتنظي
ــورية  ــة الس ــن الحكوم ــاق بي ــد اتف ــأ عق ــة نب ــادر اإلعالمي ــن المص ــد م ــت العدي تناقل
وتنظيــم »داعــش«، يقضــي بخــروج األخيــر مــن كافــة المناطــق فــي جنــوب العاصمــة 

الســورية دمشــق، بمــا فيهــا مخيــم اليرمــوك.
يذكــر أنــه أمــام تلــك األنبــاء المتضاربــة لــم يصــدر أي بيــان أو تصريــح رســمي ســواء 
ــي  ــود الت ــاق أو البن ــة االتف ــرح ماهي ــورية ، يش ــة الس ــن  الحكوم ــش( أو م ــن )داع م
يتكــون منهــا، أو مــا ســتؤول إليــه األمــور بعــد خــروج تنظيــم )داعــش( مــن المنطقــة.

وفــي يــوم 26/ كانــون األول – ديســمبر / 2015 انفجــرت عبــوة ناســفة بالقــرب 
ــث  ــر الشــام – النصــرة ســابقًا بالقــرب مــن دوار فلســطين، حي ــة تحري مــن مقــر هيئ
اتهمــت هيئــة تحريــر الشــام – النصــرة ســابقًا جماعــة »األنصــار« المقربــة مــن تنظيــم 

ــة. ــك الحادث »داعــش« بالمســؤولية عــن تل
بعــد ذلــك اشــتد الخــالف بيــن تنظيمــي داعــش وهيئــة تحريــر الشــام – النصــرة 
ســابقًا علــى خلفيــة االتفــاق الــذي أبرمــه تنظيــم »داعــش« مــع  الحكومــة الســورية  
الســوري، والقاضــي بانســحاب عناصــره مــن المنطقــة الجنوبيــة نحــو شــمال ســورية، 
والــذي عارضتــه هيئــة تحريــر الشــام – النصــرة ســابقًا حينهــا، وقامت بعرض عســكري 
أكــدت فيــه بقاءهــا فــي اليرمــوك وعــدم الخــروج منــه، لتبــدأ بعــد ذلــك المواجهــات 
ــم  ــر الشــام – النصــرة ســابقًا وتنظي ــة تحري ــن عناصــر هيئ واالشــتباكات العنيفــة بي
ــة لــكل منهمــا للســيطرة وبســط النفــوذ  داعــش داخــل مخيــم اليرمــوك، فــي محاول

علــى المخيــم عســكريًا.
ــاالت  ــتباكات وح ــوك، اش ــم اليرم ــهد مخي ــل / 2016، ش ــان/ أبري ــوم 7/ نيس ــي ي فف
قنــص متبادلــة بيــن عناصر»داعــش« مــن جهــة وعناصر»جبهــة النصــرة« مــن جهــة 
ــم،  ــوارع المخي ــن ش ــدد م ــي ع ــية ف ــة القماش ــا األغطي ــع كل منهم ــث رف ــرى، حي أخ
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وذلــك لحجــب الرؤيــة وحمايــة نفســه مــن القنــص. وتــم حفــر فتحــات »طالقيــات« فــي 
جــدران البيــوت والمحــال التجاريــة فــي شــارع لوبيــة؛ لرمــي الرصــاص وتبــادل عمليــات 
القنــص. وشــملت االشــتباكات مناطــق شــارع الـــ 15 وشــارع حيفــا والجاعونــة وصفــد 
داخــل المخيــم، حيــث ســعى تنظيــم داعــش لقطــع جميــع خطــوط إمــداد هيئــة تحريــر 

الشــام – النصــرة ســابقًا مــن جهــة منطقــة القــدم المجــاورة للمخيــم.
وفــي يــوم 8/ نيســان/أبريل/ 2016 أصيــب عــدد مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك بينهــم 
طفــل بســاقه عنــد ذهابــه إلــى المدرســة، إضافــة إلــى أحــد » أمــراء تنظيــم داعــش « 
المدعــو »أبــو علــي الصعيــدي« إصابــة خطــرة، جــراء اســتمرار االشــتباكات بيــن تنظيم 
داعــش وهيئــة تحريــر الشــام – النصــرة ســابقًا ، وفــي يــوم 11 نيســان/أبريل 2016 
قضــى ثالثــة الجئيــن فلســطينيين هــم: »أحمــد حمــدان« و»محمد عمايــري« و»محمد 
علــي«، نتيجــة االشــتباكات بيــن داعــش وهيئــة تحريــر الشــام ، فيمــا أكــدت مصــادر 
مجموعــة العمــل تســجيل خســائر بشــرية بيــن طرفــي القتــال، باإلضافــة إلــى احتــراق 

بعــض المنــازل فــي شــارع حيفــا نتيجــة  اســتخدام قنابــل المولوتــوف. 
كمــا أصيــب يــوم 15/ نيســان/أبريل /2016 الشــاب »محمــد ديــاب« فــي منطقــة 
شــارع العروبــة جنــوب شــرق المخيــم إثــر تعرضــه لرصــاص قنــاص فــي الــرأس، فيمــا 
أصيبــت طفلــة فــي الثامنــة مــن عمرهــا إصابــة خارجيــة برصــاص قنــاص فــي ســاحة 

أبــو حشــيش وســط المخيــم.
أمــا يــوم 20/ نيســان/أبريل /2016 فقــد ســيطر تنظيــم »داعــش« علــى أجــزاء 
واســعة مــن المخيــم، بعــد طــرد هيئــة تحريــر الشــام مــن مواقــع عــدة فيــه، وبحســب 
أحــد الناشــطين فــإن عناصــر مــن الهيئــة قامــوا بتســليم أنفســهم لداعــش ، فــي حيــن 
غــادر قســم آخــر إلــى بلــدة يلــدا. فيمــا حوصــر مــن تبقــى منهــم فــي منطقــة ســاحة 
الريجــة ومحكمــة اليرمــوك ومنطقــة ملعــب شــاكر ومجمــع اليمــان ومســبح الباســل. 

وفــي يــوم 29 نيســان/أبريل 2016 ، قــام عناصــر تنظيــم »داعــش« برفــع المزيــد مــن 
الســواتر الترابيــة فــي محيــط مدرســة المالكيــة فــي مخيــم اليرمــوك، حيــث يتحصــن 

العشــرات مــن عناصــر تنظيــم هيئــة تحريــر الشــام – النصــرة ســابقًا فــي المخيــم.
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ــق  ــى مناط ــيطر عل ــش  أن يس ــم داع ــتطاع تنظي ــو 2016 اس ــوم 3 أيار/ماي ــي ي وف
ــر الشــام.  ــة تحري ــا عناصــر هيئ ــز فيه ــدة كان يتمرك جدي

وفــي يــوم 5 أيار/مايــو 2016 اندلعــت اشــتباكات متقطعــة بيــن الطرفيــن »داعــش« 
وهيئــة تحريــر الشــام اســتخدمت فيهــا األســلحة الخفيفــة وقذائــف الهــاون. 

ويــوم 11/ أيار/مايــو / 2016، تقدمــت هيئــة تحريــر الشــام – النصــرة ســابقًا وحركــة 
ــة  ــار المبايع ــة األنص ــور جماع ــى مح ــم عل ــرب المخي ــة غ ــي منطق ــوك ف ــاء اليرم أبن
ــع  ــف مجم ــل ســكنية خل ــى عــدة كت ــا أســفر عــن اســتعادة ســيطرتها عل لداعــش، م
األمــان الطبــي، وســقوط عــدد كبيــر مــن عناصــر »داعــش« قتلــى خــالل االشــتباكات، 
ونشــرت هيئــة تحريــر الشــام – النصــرة ســابقًا القناصيــن لمنــع تقــدم عناصــر تنظيــم 
ــط  ــة الضغ ــارع صفوري ــي ش ــا ف ــد تقدمه ــش« بع ــت »داع ــل حاول ــة، وبالمقاب الدول
علــى نهايــات شــارع حيفــا الواقعــة تحــت ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام – النصــرة ســابقًا 

لتخفيــف الضغــط عنهــا فــي محــاور أخــرى.
يــوم 12/ أيار/مايــو 2016 أصيــب ثالثــة عناصــر مــن الدفــاع المدنــي فــي مخيــم 
اليرمــوك المحاصــر بجــروح متفاوتــة عقــب اســتهدافهم برصــاص القناصــة أمــام 
مقرهــم الرئيســي بالقــرب مــن مقبــرة اليرمــوك فــي حــي التقــدم، اتُّهــم فيهــا »جيــش 
اإلســالم« إال أن الجيــش نفــى التهمــة قائــاًل إن قطاعاتــه العســكرية ال تكشــف منطقة 

مقبــرة اليرمــوك الجديــدة.
ــر  ــات المعارضــة المســلحة عب ــد مجموع ــواء »شــام الرســول« أح ــك أصــدر ل ــى ذل إل
ــه »إلغــاء االتفــاق بخصــوص  ــن في ــًا أعل ــى الفيــس بــوك بيان ــه الرســمية عل صفحت
مــؤازرة مخيــم اليرمــوك بشــكل كامــل«، وذلــك بعــد »تنصــل بعــض األطــراف الموقعة 
ــان الســابق بخصــوص مــؤازرة مخيــم اليرمــوك، ونكثهــم بالبنــد الخامــس  علــى البي
منــه، ومنــع دخــول أو خــروج أي أحــد مــن قطاعــات لواء شــام الرســول لمخيــم اليرموك 

منعــاً باتــًا« بحســب اللــواء.
وينــص البنــد الخامــس الــذي ذكــر فــي بيــان لــواء شــام الرســول علــى »عــدم 
الســماح بدخــول أي عنصــر مــن عناصــر هيئــة تحريــر الشــام – النصــرة ســابقًا إلــى
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ــاة أي عنصــر  ــت ســحم( مــن أي قطــاع، وعــدم المســؤولية عــن حي ــال، بي ــدا، ببي )يل
يتســرب إلــى البلــدات. وهــو أحــد البنود الســتة التي توافقــت عليها الفصائل العســكرية 
وبلــدات يلــدا وببيــال وبيــت ســحم ضمــن اتفــاق يســمح بدخــول المقاتليــن الراغبيــن 
للقتــال مــع »النصــرة« فــي منطقــة مســبح الباســل بيــن مخيــم اليرمــوك وبلــدة يلــدا 

فــي قتالهــا ضــد تنظيــم الدولــة »داعــش«.
فــي يــوم 26/ أيار/مايــو / 2016 اندلعــت اشــتباكات عنيفــة فــي مخيــم اليرمــوك 
بيــن تنظيمــي هيئــة تحريــر الشــام- النصــرة  وتنظيــم »داعــش« فــي محاولــة األخيــر 
الســيطرة علــى شــارع الجاعونــة فــي المخيــم، ممــا أســفر عــن وقــوع إصابــات بيــن 
ــات »داعــش«  ــًا شــنته مجموع ــن صــّد عناصــر »النصــرة« هجوم ــي حي ــن، ف الطرفي
بهــدف اقتحــام المــكان، حيــث اســتخدمت الرشاشــات الخفيفــة والمتوســطة والزجاجــات 

الحارقــة، وزرعــت المزيــد مــن العبــوات الناســفة فــي منــازل المدنييــن. 
وفــي يــوم 27/ أيار/مايــو / 2016 دارت اشــتباكات عنيفــة بيــن التنظيميــن  إثــر محاولة 
داعــش  اقتحــام المناطــق التــي تتمركــز فيهــا هيئــة تحريــر الشــام – النصــرة ســابقًا 

فــي حــي الجاعونــة شــرق المخيــم.
وقــد أكــد ناشــطون اســتخدام مقاتلــي » هيئــة تحريــر الشــام «، وللمــرة األولــى رشاشــا 
ــطين،  ــب الناش ــي بحس ــا يعن ــتباكات، مم ــالل االش ــم خ ــار 14.5 مل ــن عي ــطا م متوس
ــى  ــة إل ــن، إضاف ــن والمهجري ــي المحاصري ــازل األهال ــار لمن ــراب والدم ــن الخ ــدًا م مزي
اســتهداف المنــازل بالقنابــل اليدويــة والحارقــة، وهــدم جــدران المنــازل فــي مســعى 

مــن الطرفيــن لكســب ممــرات تقيهــم مــن القناصــة.
تجــددت االشــتباكات يــوم -30أيــار – مايــو 2016 فــي  مخيــم اليرمــوك  بيــن تنظيــم 
الدولــة »داعــش« وهيئــة تحريــر الشــام. وتركــزت فــي محيــط مســبح الباســل، حيــث 
تــم اســتهداف منطقــة المســبح بصــاروخ أطلقتــه داعــش تجــاه نقطــة ســيطرة جبهــة 

النصــرة. تــال ذلــك أنبــاء عــن مفاوضــات جديــدة بيــن الطرفيــن لوقــف القتــال.            
وفــي يــوم 2 حزيران/يونيــو 2016 انفجــرت عبــوة ناســفة مجهولــة المصــدر فــي شــارع 
القــدس بمخيــم اليرمــوك، األمــر الــذي أدى إلــى مقتــل قيادييــن ســابقين فــي تنظيــم
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هيئــة تحريــر الشــام – النصــرة ســابقاً همــا »أبــو بــالل حجيــرة« و»فــراس القشــي«، 
باإلضافــة إلــى عــدد آخــر مــن المدنييــن. 

ــد  ــرأة كان ق ــن ام ــو / 2016 ع ــوم 8/ حزيران/يوني ــش« ي ــم »داع ــرج تنظي ــا أف فيم
ــك  ــم، وذل ــن عناصــر التنظي ــا وبي ــجار لفظــي حصــل بينه ــة ش ــى خلفي ــا عل احتجزه
نتيجــة منعهــا مــن الدخــول إلــى مــكان إقامتهــا فــي مخيــم اليرمــوك المحاصــر. وكان 
شــهود عيــان قــد أفــادوا أن عناصــر التنظيــم أطلقــوا الرصــاص علــى ثالث ســيدات في 
المخيــم، واعتقلــوا إحداهــن وتــم نقلهــا واحتجازهــا فــي حــي الحجــر األســود المجــاور 
للمخيــم بذريعــة أن زوجهــا مقاتــل فــي هيئــة تحريــر الشــام ، وأضــاف شــهود العيــان، 
ــي »حســين ســلفيتي«  ــوا فــي وقــت ســابق الشــاب المدن ــم اعتقل أن عناصــر التنظي
ــة  ــة دون معرف ــة مجهول ــى جه ــاده إل ــم اقتي ــث ث ــي، حي ــمع األهال ــرأى ومس ــى م عل
ــم داعــش اليعــرف  ــدى تنظي ــن ل أســباب االعتقــال. ويؤكــد ناشــطون وجــود معتقلي

عــن مصيرهــم شــيء.
ــى  ــه عل ــًا ل ــاً تابع ــو / 2016 نفق ــوم 9/ حزيران/يوني ــش« ي ــم »داع ــر تنظي ــا فج كم
محــور شــارع الـــ 15 بالقــرب مــن مربــع الشــتات فــي  مخيــم اليرمــوك )شــارع الثالثيــن (، 
بعدمــا تــم كشــفه مــن قبــل عناصــر هيئــة تحريــر الشــام ، حتــى ال يتمكــن عناصــر 

ــم.   ــة مــن اســتخدامه فــي معاركهــم مــع التنظي الهيئ
يــوم 26 حزيران/يونيــو 2016 حــاول تنظيــم داعــش مــن جديــد اقتحــام حــي الجاعونة 
فــي المخيــم، والخاضــع فــي بعــض أجزائــه لســيطرة هيئــة تحريــر الشــام ، مســتخدمًا 
عربــات الشــيلكا، وســط حــرق للمبانــي الســكنية والمحــال التجاريــة فــي محيــط ســاحة 
لوبيــة علــى تخــوم حــي الجاعونــة، وقالــت مصــادر مــن داخــل المخيــم أن هيئــة تحريــر 
الشــام – النصــرة ســابقًا اســتخدمت األســلحة الثقيلــة والمتوســطة لصــد محاولــة 
االقتحــام وقتلــت أكثرمــن 20 عنصــرًا مــن داعــش. فــي حيــن اســتطاع تنظيــم داعــش 

التقــدم فــي بناءيــن فــي حــي الجاعونــة خــالل محاولــة اقتحامــه مــن عــدة محــاور. 
وفــي يــوم 5/ أيلــول – ســبتمبر / 2016 أعطــى تنظيــم داعــش مهلــة للعائــالت التــي 

يحاصرهــا داخــل مناطــق ســيطرة » هيئــة تحريــر الشــام « )النصــرة ســابقًا( للخــروج
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مــن المنطقــة قبــل إغالقهــا بشــكل كامــل، وتوعــد التنظيــم أنــه ســيمنع الخــروج مــن 
المنطقــة التــي يحاصرهــا إلــى أجــل غيــر مســمى.

ــى  ــون األول / ديســمبر 2016 عل ــوم 4 كان ــر الشــام ي ــة تحري ــل أقدمــت هيئ بالمقاب
ــر  ــة التخاب ــه بتهم ــد اعتقال ــين بع ــي خمس ــو عل ــب بأب ــود« الملق ــد عب ــدام »محم إع
ــا  ــة منه ــم اليرمــوك، وبحســب مصــادر مقرب ــم داعــش فــي مخي ــع تنظي ــة م والعمال
ــم  ــا لتنظي ــة تحركاته ــل أخبارهــا وكاف ــورط بنق ــود« مت ــن أن  »العب ــد م ــد التأك وبع

ــيطرتها.  ــة لس ــة الخاضع ــاحة الريج ــي س ــه ف ــه وإعدام ــت باعتقال ــش قام داع
وفــي يــوم 6 آذار/ مــارس 2018 اســتهدف عناصــر مــن » هيئــة تحريــر الشــام« إحــدى 
نقــاط تمركــز تنظيــم »داعــش« غــرب مخيــم اليرمــوك أثنــاء قيــام عناصــر التنظيــم 
بتحصيــن مواقعهــم فــي المنطقــة، مــا أســفر عــن وقــوع عــدد مــن القتلــى والجرحــى 

مــن عناصــر »داعــش«.
وفــي يــوم 26/ آذار- مــارس/ 2018 اســتنفر تنظيــم »داعــش« عناصــره فــي مخيــم 
ــة  ــواردت عــن ني ــاء التــي ت ــال، بعــد األنب ــى محــاور القت ــه عل اليرمــوك، ونشــر قناصت

هيئــة تحريــر الشــام الخــروج مــن اليرمــوك إلــى الشــمال الســوري. 

» داعش« الصراع على السلطة 
تصاعــدت حــدة التوتــر والخالفــات بيــن قــادة تنظيــم »داعــش« خــالل عــام 2017، إثــر 
الصــراع الــذي نشــب بينهــم علــى تســلم قيــادة اإلمــارة فــي جنــوب دمشــق، وكذلــك 
ــن  ــم م ــة الســورية يقضــي بانســحاب عناصــر التنظي ــع الحكوم ــاق م ــرام اتف ــد إب بع
مخيــم اليرمــوك إلــى حــي الحجــر األســود، ممــا يعنــي لــدى البعــض إفســاح المجــال 
للنظــام لدخــول المخيــم والســيطرة عليــه، األمــر الــذي أدى إلى انشــقاق أمــراء وهروب 
آخريــن فيمــا نســق عــدد مــن القــادة مــع القــوات الحكوميــة الســورية ، وخرجــوا إلــى 
مناطــق تواجدهــم فــي ديــر الــزور، فيمــا لــم يتــم حســم األمــر بالنســبة للعناصــر الذين 

ســيبقون لمواجهــة مصيرهــم بعــد خــروج كافــة القيادييــن مــن المنطقــة.
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عندهــا شــن التنظيــم داخــل المخيــم حمــالت اعتقــال لعناصــره بعــد تــوارد أنبــاء عــن 
ــي  ــره ف ــم وأمي ــوري«، وكان التنظي ــو هشــام الخاب ــو »أب ــم المدع ــر التنظي ــزل أمي ع
جنوبــي دمشــق المدعــو »أبــو هشــام الخابــوري« قامــوا باعتقــال المدعــو »أبــو عثمان 
الّرقــاوي« أحــد عناصــر التنظيــم بعــد »الدعايــة التــي انتشــرت أّن الّرقــاوي سيســتلم 
اإلمــارة بــدالً عــن الخابــوري، حيــث رّجــح مراقبــون أن يكــون الّرقــاوي نفســه مصــدر 

اإلشــاعة.
ــن  ــراء م ــن أم ــذت بتعيي ــي اتخ ــرارات الت ــم الق ــل التنظي ــام داخ ــرخ واالنقس وزاد الش
عناصــر الحجــر األســود، واحتكار الســلطة والقــرار بينهم واســتثناء العناصر الفلســطينية 
المبايعــة لــه فــي مخيــم اليرمــوك، وتجريدهــم مــن أي منصــب أو صالحيــات، ممــا أدى 

إلــى وجــود حالــة مــن االســتنفار بيــن قيــادات داعــش فــي المخيــم.

تنسيق داعش مع  الحكومة السورية  لمغادرة المخيم
ــم داعــش مــن مناطــق ســيطرته  ــراء تنظي ــد مــن أم شــهد عــام 2017 خــروج العدي
فــي جنــوب دمشــق )مخيــم اليرمــوك – الحجــر األســود(، فبحســب التقاريــر الــواردة مــن 
داخــل المخيــم خــرج المدعــو : »راتــب طيــارة« )أبــو أحمــد( »أميــر اإلعالمييــن الســابق« 
فــي تنظيــم »داعــش« جنوبــي دمشــق، حيــث خــرج مــن قطــاع الشــهداء فــي مخيــم 
اليرمــوك الفاصــل بيــن التنظيــم مــن جهــة، و الحكومــة الســورية  والميليشــيات 
ــع  ــاق م ــر اتف ــة، عب ــر معروف ــة غي ــى وجه ــة، إل ــة ثاني ــة مــن جه الفلســطينية الموالي

الحكومــة الســورية . 
ــن  ــش« م ــن »داع ــر م ــرج 7 عناص ــر 2017 خ ــرين األول/ أكتوب ــوم -11 تش ــي ي وف
منطقــة الحجــر األســود جنــوب دمشــق عبــر حاجــز معمــل بــردى الفاصــل بيــن منطقــة 
الحجــر األســود وبلــدة ســبينة بالتنســيق مــع الجيــش الســوري النظامــي، فيمــا خــرج 
أربعــة آخــرون مــن أقــارب األميــر الســابق للتنظيــم أبــو هشــام الخابــوري يــوم األحــد 
6/ كانــون األول - ديســمبر/ 2017. كمــا خــرج ثالثــُة عناصــر آخريــن يــوم الجمعــة 13/ 

كانــون األول - ديســمبر / 2017 ، لــم ُتعــرف الجهــة التــي خرجــوا إليهــا.
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أمــا فــي يــوم 16 كانــون األول/ ديســمبر 2017 فقــد اعتقــل تنظيــم »داعــش« 
ثمانيــة عناصــر مــن التنظيــم خــالل محاولتهــم الخــروج مــن جنــوب دمشــق عبــر حاجــز 

ــة الســورية. ــوات الحكومي ــع الق »الســابق«، بالتنســيق م
 وفــي 1/ نيســان- أبريــل / 2018 خــرج 11عنصــرًا لداعــش مــن منطقــة الحجر األســود 
جنــوب دمشــق عبــر حاجــز معمــل بــردى الفاصل بيــن الحجر األســود ومنطقة الســبينة، 
وذلــك بالتنســيق مــع القــوات الحكوميــة الســورية عــرف منهــم المدعــو أبــو مريــم أميــر 
الشــرعيين األســبق للتنظيــم، والمدعــو أبــو بكــر الشــرعي والمدعــو أبو فــاروق طبية. 

ــم »داعــش« مــن  ــل 2018 خــرج عــدد مــن قــادة تنظي ــوم 18 نيســان/ أبري وفــي ي
ــن نحــو الشــمال الســوري. ــم اليرمــوك والحجــر األســود متجهي مخي

وبحســب مصــادر مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية مــن داخــل المخيــم 
فقــد اتهــم ناشــطون تنظيــم »داعــش« بالتنســيق مــع  الحكومــة الســورية ، وقالــوا 
إن» عناصــر التنظيــم قامــوا بقطــع شــارع فلســطين علــى مــرآى مــن أعينهــا، ووضعــوا 
»شــادرا« كبيــرًا أمــام قناصاتهــا  وأمــام جنــود بلدية اليرمــوك، وفصلوا بعض الشــوارع 
عــن بعضهــا لتضييــق الخنــاق علــى حــي الجاعونــة، وتنفيــذ مخططهــا لتســليم المخيم 

مقابــل الخــروج إلــى مدينــة الرقــة «.
كمــا أفــادت المصــادر بــأن عناصــر التنظيــم يســتطيعون الخــروج والدخــول الــى مدينــة 
دمشــق عبــر حاجــز القــدم بالتنســيق مــع القــوات الحكوميــة الســورية ، فقــد نشــرت 
فصائــل المعارضــة الســورية ) فرقــة شــهداء الحريــة، حركــة أحــرار الشــام اإلســالمية، 
ــن  ــوا م ــم داعــش تمكن ــن تنظي ــن م ــات عنصري ــن واألنصــار( اعتراف ــواء المهاجري ول
إلقــاء القبــض عليهمــا فــي مدينــة الحــراك، حيــث قــاال إنــه »كان هنــاك حاجــز بيــن 
التنظيــم و النظــام الســوري كان  يدخــل لهــم الطعــام، وعــن طريقــه يتم بيــع النحاس 
ــت  ــوري ألق ــام الس ــرة للنظ ــيارات، وأن طائ ــش بالس ــرة لداع ــل الذخي ــام، ويدخ للنظ
ذخيــرة وأمــواالً للتنظيــم خــالل الحصــار«. ولفــت العنصــران إلــى أن جرحــى داعــش 
كان يتــم عالجهــم فــي مستشــفى )المهاينــي( الواقــع  بحــي الميــدان الــذي تســيطر 

عليــه الحكومــة الســورية بشــكل كامــل.
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ممارســات داعــش وهيئــة تحريــر الشــام– النصــرة  ســابقًا فــي مخيــم 
اليرموك

ــف  ــب وتخوي ــابقًا« ترهي ــرة س ــام »النص ــر الش ــة تحري ــش وهيئ ــي داع ــد تنظيم تعم
ســكان اليرمــوك مــن خــالل شــن حمــالت اعتقــال وقطــعٍ لأليــدي والــرؤوس وتنفيــذ 
أحــكام اإلعــدام بحــق عــدد مــن أهالــي المخيــم، بحجــة مخالفتهم الشــريعة اإلســالمية 

أو التخابــر مــع جهــات أخــرى. 
أمــا تنظيــم »داعــش« فقــد ارتكــب انتهــكات فظيعــة تحــت مســمى بســط األمــن داخل 
مخيــم اليرمــوك، وأســس لنفســه مقــرات وأجهــزة أمنيــة للقيــام بمحاســبة المخالفيــن، 
ومرتكبــي الجرائــم بحســب تقديــره، وافتتــح الســجون فــي منطقــة الحجر األســود مقره 

الرئيــس الــذي يديــر عملياتــه مــن خاللــه فــي جنوب دمشــق. 
كمــا قــام التنظيــم بإطــالق دوريــات مكونــة مــن نســاء »داعشــيات« لرصــد المخالفــات 

الشــرعية النســائية فــي مخيــم اليرمــوك واعتقالهــن.

األجهزة والمقرات األمنية
وفقــًا لمــا تمكنــت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية فــي مخيــم اليرمــوك 
مــن الوصــول إليــه، فــإن التنظيــم يســتخدم مســميات قريبــة إلــى حــد مــا للمســميات 

التــي تســتخدمها الحكومــة الســورية ألفرعهــا األمنيــة.
المقر »4«

وهــو بمثابــة المخافــر الشــرطية التــي تعمــل علــى حــل النزاعــات بيــن األفــراد، وتوقيــف 
»المخالفيــن للحدود الشــرعية«. 

المقر » 3«
وهــو بمثابــة شــعبة اســتخبارات ومقــره قــرب ناحيــة الحجــر األســود )مبنــى النقابــة(، 

يختــص بالقضايــا والموقوفيــن علــى خلفيــة أمنيــة. 
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المقر »األحمر« أو المقر »0«
ويقــع فــي منتصــف شــارع الحجــر األســود المــؤدي إلــى حي الثــورة، وهــو أكبــر المقرات 
وأخطرهــا، حيــث ُيســجن فيــه المحكومــون باإلعــدام الذيــن ينتظــرون موعــد التنفيــذ، 
وســمي باألحمــر نظــرًا إلجبــار عناصــر التنظيــم الموقوفيــن على ارتــداء البدلــة الحمراء.

عقوبات اإلعدام
نفــذت داعــش وهيئــة تحريــر الشــام- النصــرة ســابقاً العديــد مــن عقوبــات اإلعــدام 
ــع التواصــل االجتماعــي  ــى مواق ــدة حســابات عل ــت ع ــد بث ــم فق بحــق ســكان المخي
ــو 2015، تســجياًل  ــوز – يولي ــوم 2/ تم ــة – داعــش ي ــم الدول ــى تنظي المحســوبة عل
مصــورًا أصدرتــه مــا تســمى »بوالية دمشــق« بعنوان »قطــف العمالء«، يبّيــن تصويرًا 
إلعــدام عــدد مــن األشــخاص بحجــج مختلفــة، وظهــر فــي التســجيل إعــدام الالجــئ 
الفلســطيني » نعيــم يونــس بهنســاوي« مــن مواليــد عــام 1972 مــن مخيــم الســبينة، 
الــذي أعــدم بســبب انتمائــه لكتائــب أكنــاف بيــت المقــدس- بحســب التســجيل. فيمــا 
ظهــر فــي نهايــة التســجيل قيــام عناصــر مــن تنظيــم »داعــش« بذبــح وقطــع رؤوس 

اثنيــن مــن المتهميــن، فيمــا أعــدم آخــرون بإطــالق الرصــاص نحــو رؤوســهم.
كمــا أعــدم تنظيــم »داعــش« يــوم 3/ آب – أغســطس / 2015 الناشــط اإلغاثــي 
»إيــاد أيــوب« مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك رميــًا بالرصــاص، وذلــك بعــد اعتقالــه لحوالي 

الشــهرين أثنــاء محاولتــه الخــروج مــن المخيــم إلــى منطقــة  يلــدا.   
ــم الالجــئ الفلســطيني »محمــد  ــر 2017 أعــدم التنظي ــوم 13 شــباط / فبراي وفــي ي
عطيــة« المعــروف بـــ »حمــودة جزيــرة« فــي مخيــم اليرمــوك، بتهمــة التخابــر مــع 
مجموعــة »أكنــاف بيــت المقــدس«، وذلــك بعدمــا وجــد في هاتفــه المحمــول محادثات 

بينــه وبيــن بعــض عناصــر األكنــاف.
ويــوم 7 آذار / مــارس 2017 نشــر تنظيــم داعــش، صــورًا إلعــدام الشــاب الفلســطيني 
ــة  ــم اليرمــوك، بتهمــة التخابرمــع »هيئ ــة فــي مخي ــه« فــي حــي العروب ــد التاي »محم

تحريــر الشــام«، وأظهــرت إحــدى الصــور جســد الضحيــة مفصــوالً عــن الــرأس.
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وفــي 13/ نيســان – أبريــل / 2018 نشــر تنظيــم »داعــش« فــي جنــوب دمشــق صــورًا 
لتنفيــذ عمليــة إعــدام نفذهــا بحــق الالجــئ الفلســطيني »عمــاد العرابــي«، وهــو أب 
لطفــل عمــره 3 ســنوات مــن أهالــي مخيــم اليرمــوك وســكان شــارع الـــ 15، وبحســب 

مــا نشــره التنظيــم فــإن اإلعــدام جــاء تنفيــذًا لعقوبــة »ســب الــذات اإللهــة«.

جدول يبين ضحايا اإلعدام داخل اليرموك على أيدي تنظيمي داعش وهيئة تحرير الشام – 
النصرة سابقاً »هيئة تحرير الشام« خالل الفترة الممتدة الممتدة من أيار 2015 ولغاية 18 

نيسان - أبريل 2018

معلومات أخرىالتصنيفتاريخ الحادثةاسم الضحيةالرقم

مدني2015/7/2نعيم يونس بهنساوي1.
43 عاماً من مخيم السبينة أعدم على 
يد داعش بسبب انتمائه لكتائب أكناف 

بيت المقدس.

مدني2015/8/3إياد أيوب2.
أعدم على يد داعش رمياً بالرصاص 
بعد أن اعتقل أثناء محاولته الخروج 

من المخيم إلى منطقة يلدا.

مدني2016/4/12»محمد عبود«3.
أعدم من قبل هيئة تحرير الشام 
بتهمة التخابر والعمالة مع تنظيم 

داعش.

مدني2017/2/22محمد سليم نصار4.

يعرف بـ »حمودة جزيرة« أعدم على 
يد داعش بتهمة التخابر مع مجموعة 
»أكناف بيت المقدس«، وذلك بعدما 
وجد في هاتفه المحمول محادثات مع 

عناصرمن األكناف.

أعدم على يد داعش بتهمة التخابر مع عسكري2017/3/1محمد التايه5.
»هيئة تحرير الشام«.

مدني2017/7/20محمد عليان6.
أعدم على يد »داعش« بتهمة إدخال 

الطعام إلى مناطق سيطرة »هيئة 
تحرير الشام« )النصرة سابقًا(.

مدني2018/2/2رامز عبد اهلل7.
أعدم على يد »داعش« بتهمة التخابر 
مع الجبهة الشعبية - القيادة العامة 

الموالية للنظام السوري.

أعدم على يد »داعش« بتهمة التخابر مدني2018/2/2بشار سعيد8.
مع مجموعة »أكناف بيت المقدس«.

أعدم على يد »داعش« بتهمة التخابر مدني2018/2/27موسى البدوي9.
مع هيئة تحرير الشام.

أعدم على يد »داعش« بتهمة سب مدني2018/4/13عماد العرابي10.
الذات اإللهية



84

رباعية-التالشي

فرض الزي واألحكام الشرعية
فــرض تنظيــم داعــش الــزي الشــرعي األســود علــى نســاء المخيــم جميعــًا، بمــا فيهــن 
اإلنــاث الصغيــرات دون ســن ال18، وأكــد بعــض أبنــاء المخيــم »بــأن التضييــق علــى 
المدنييــن وصــل إلــى حــد ال يطــاق معــه البقــاء«، موضحــاً »أن عناصــر التنظيــم 
ــتم  ــد الش ــى ح ــل إل ــي يص ــيء لألهال ــلوب مس ــخصية بأس ــات الش ــون بالحري يتدخل

والضــرب والصــراخ فــي وجــوه الرجــال والنســاء«.
كمــا فــرض التنظيــم أحكامــًا جديــدة، فقــد احتجــز تنظيــم الدولــة يــوم 28/ تمــوز - 
يوليــو / 2016 عــددًا مــن المدنييــن مــن أبنــاء المخيــم ليــوم كامــل بتهمــة التدخيــن 
فــي األماكــن العامــة، فــي حيــن قــام عناصــره يــوم 9 تشــرين األول / أكتوبــر 2016
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 باالعتــداء علــى قبــور الالجئيــن فــي مقبــرة المخيــم، وذلــك بتســوية القبــور بــاألرض 
بحجــة »تطبيــق الشــرع«، كمــا بــّث يــوم 30 تشــرين األول / أكتوبــر 2016 صــورًا 
ــه  ــة بيع ــن بحج ــد المدنيي ــد أح ــون بجل ــم يقوم ــبة« وه ــر »الحس ــا عناص ــر فيه يظه
الدخــان، وإتــالف كميــة مــن الســجائر، ورفعــوا بنطــال مدنــي تحــت مســمى »االحتســاب 
علــى مســبل إزار«، وصــورة ثالثــة تظهــر توزيــع اللبــاس الشــرعي علــى نســاء المخيــم.
ومــن تلــك األحــكام التــي فرضهــا التنظيــم، منــع تربيــة الطيــور تحــت طائلــة المصــادرة 
والذبــح، أوكانــوا يقومــون بإطــالق النــار بيــن منــازل المدنييــن بحجــة قتــل الطيــور، 
وعــدم التصفيــق أثنــاء المناســبات أو األفــراح، وعــدم التدخيــن والجــزاء بحســب الفئــات 
التاليــة، أول مــرة ســجن 24 ســاعة مــع درس شــرعي والمــرة الثانيــة الســجن لمــدة 30 
يومــًا مــع دروس عــدة ودورات شــرعية، والثالثــة يغــرم الشــخص الــذي كــرر المخالفــة 

بمقــدار 2 غــرام مــن الذهــب أي مايعــادل 42000 ل.س.
كمــا منــع التصويــر ألي شــخص كان حتــى إن كان العمــل يتبــع لمؤسســة أو هيئــة مــا 
تحــت طائلــة الســجن واألعمــال الشــاقة، وقــام بطمــس صــور القيــادات الفلســطينية 
ومنهــا صــور الرئيــس الفلســطيني »ياســرعرفات« فــي مخيــم اليرموك باللون األســود، 
معتبــرًا فــي تلــك الصــور دعــوة إلــى الكفــر، كمــا منــع رفــع أعــالم فلســطين واصفــًا 
إياهــا رايــات غيــر إســالمية، وافتــرش التنظيــم أحــد األعــالم الفلســطينية علــى األرض 

ليــدوس عليــه عناصــره.
وكذلــك حظــر اللبــاس الضيــق للشــباب مــع لــزوم رفــع البنطــال إلــى زر القــدم، واعتبــر 
األلبســة الملونــة بــاب مــن أبــواب التبــرج للنســاء وألزمهــن باللبــاس الشــرعي تحــت 
ــال  ــد باعتق ــة، وتوّع ــي الســاحات العام ــد ف ــرار بالجل ــة الســجن، وفــي حــال التك طائل
ــه مــن الرجال«،وأصــدر  ــه أو تخفيــف لحيت ــق ذقن ــى حل ومالحقــة كل مــن ُيقــدم عل
قــرارًا عممــه علــى جميــع محــالت الحالقــة فــي المخيــم يقضــي بعــدم تخفيــف أو حلــق 

اللحــى للمدنييــن، وإال تعرضــوا للعقوبــة والمالحقــة واالعتقــال.
ــا  ــح مســبق، مم ــد تصري ــة« إال بع ــه »أمــالك عام ــة أن ــع الحطــب بحج ــا حظــر بي كم
ُيســّمى بـ»المحكمــة العامــة« التابعــة للتنظيــم، وحــدد القــرار الكمّية المســموح إخراجها 
ــدا، ــة يل ــى منطق ــيء إل ــراج أي ش ــن إخ ــكات م ــاب الممتل ــع أصح ــغ، ومن بـــ )25( كل
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وإن كان »كأس شاي«- حسب المصدر - وخاصة الممتلكات اإللكترونية.
ــالة،  ــات الص ــي أوق ــوك ف ــم اليرم ــل مخي ــول داخ ــع التج ــم من ــرض التنظي ــك ف كذل
ومــن يقــوم بالتجــول وعــدم التوجــه الــى المســجد يجلــد أمــام أعيــن المــارة، وإضافــة 
إلــى منــع المدنييــن مــن االقتــراب مــن منطقتهــم العســكرية مثــل شــارع الجاعونــة، 

وبالقــرب مــن مستشــفى فلســطين وحــارات شــارع الـــ 30.
كمــا أصــدر التنظيــم قــرارًا بإبطــال عقــود زواج تــم إبرامهــا فــي المحاكــم الشــرعّية، 
التابعــة لبلــدات جنــوب دمشــق مثــل يلــدا وببيــال وبيــت ســحم، وفــرض عقوبــة علــى 
ــردة،  ــم ال ــم بمحاك ــا التنظي ــي يصفه ــة الت ــم الحكوم ــدى محاك ــه ل ــد زواج ــن يعق م
ويصــر علــى أن محاكمــه الشــرعية هــي مــن تقــوم بتنظيــم عقــود الــزواج«. ففــي 13 
شــباط / فبرايــر 2017  اعتقــل تنظيــم الدولــة رجــل وامــرأة مــن أبنــاء مخّيــم اليرموك، 
بتهمــة عقــد قرانهمــا خــارج محكمــة »داعــش« الشــرعّية، رغــم تنفيــذ عقــد زواجهمــا 
وفــق األصــول الشــرعّية، لــدى محــاٍم وبحضــور شــاهدين، مــا عــّرض الــزوج للجلــد 18 

جلــدة، باإلضافــة إلــى الحبــس، وحلــق شــعر الزوجــة بالكامــل، بعــد جلدهــا.



87

الجلد والصلب وقطع األطراف 
ــخص  ــد ش ــى جل ــو / 2016 عل ــوم 25/ تموز-يولي ــش، ي ــم داع ــر تنظي ــدم عناص أق
ــن  ــرا م ــوك عنص ــس ب ــات الفي ــا صفح ــي تداولته ــور الت ــرت الص ــا، وأظه ــة الزن بتهم
تنظيــم الدولــة، وهــو َيحمــل أمــام حشــد كبير مــن المدنييــن المحاصرين فــي اليرموك 
بينهــم أطفــال؛ يافطــة كبيــرة كتــب عليهــا العقوبــة 100 جلــدة واصفــة الشــخص بـــ 
»غيــر المحصــن«، كمــا قــام التنظيــم يــوم الجمعــة -9أيلــول –ســبتمبر 2016- بجلــد 
فتاتيــن أمــام حاجــزه فــي شــارع العروبــة جنــوب المخيــم، بتهمــة خلــع الخمــار الــذي 

يغطــي وجهيهمــا بعــد خروجهمــا مــن المخيــم.
 وفــي يــوم 29 أيلــول / ســبتمبر 2016 قــام تنظيــم داعــش بجلــد ثالثــة شــبان أمــام 
ــوم 2 آذار/ مــارس 2018  ــي ومتكــرر، وفــي ي ــن بشــكل علن ــن بتهمــة التدخي المدنيي
ــاء مخيــم اليرمــوك، بحجــة ارتــكاب مخالفــات  ــد عــدد مــن أبن أقــدم مجــددًا علــى جل

شــرعية كـــتهريب التبــغ و»حلــق اللحيــة«. 
كمــا أصــدر تنظيــم داعــش جنــوب دمشــق حكمــًا يقضــي بصلب 3 شــبان فلســطينيين 
مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك لمــدة عشــرة أيــام، كل يــوم ثمــان ســاعات عنــد الحاجــز 
الفاصــل بيــن المخيــم ويلــدا، وجلــد كل واحــد منهــم مئــة جلــدة طــوال األيــام العشــرة 

بتهمــة تهريــب الحشــيش عبــر حاجــز العروبــة إلــى مخيــم اليرمــوك.
ــي  ــام أهال ــارس 2018 وأم ــوم 10 آذار – م ــش ي ــم داع ــر تنظي ــدم عناص ــك أق كذل
ــم، بتهمــة  ــاء المخي ــن مــن أبن ــر بحــق اثني ــذ حكــٍم بالبت ــى تنفي ــم اليرمــوك، عل مخّي
ــروا قــدم شــاب آخــر  ــرة، وبت ــد شــاب بتهمــة الســرقة ألول م ــوا ي ــث قطع الســرقة حي
ــذ عــدة أشــهر بنفــس  ــده من ــم قــد قطــع ي ــث كان التنظي بتهمــة تكــرار الســرقة، حي

ــة. التهم
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االستيالء على الممتلكات الخاصة تحت مسمى »الغنائم« 
قــام عناصــر مــن تنظيــم داعــش بســرقة محتويــات بعــض المشــافي والنقــاط الطبية، 
ففــي حادثــة ُتدلــل علــى ذلــك، اســتولى عناصــره  يــوم 11 أيلول/ ســبتمبر 2015 على 
ســيارة اإلســعاف الوحيــدة التابعــة للهيئــة الخيريــة إلغاثــة الشــعب الفلســطيني، والتــي 
ــم ونقلهــم  ــى المخي ــن خــالل القصــف عل ُتســتخَدم فــي إســعاف الجرحــى والمصابي
إلــى المركــز الطبــي فــي اليرمــوك، أو إلــى المشــفى الميدانــي فــي يلــدا، ونقلوهــا إلــى 
المقــّر الرئيســي للتنظيــم فــي منطقــة الحجراألســود المتاخمــة للمخيــم. علــى اعتبــار 

أن الســيارة تابعــة لحركــة الجهــاد اإلســالمي، ومــن حقــه الســطو عليهــا. 
وكذلــك قــام عناصــر )داعــش( يــوم 27 أيلول / ســبتمبر 2016 بســرقة مولــدة الكهرباء 
الرئيســية مــن مجمــع الباســل الطبــي التابــع للجمعيــة الخيريــة الفلســطينية قرب شــارع 
صفــد فــي مخيــم اليرمــوك، حيــث تــم نقلهــا إلــى أحــد مقــاره فــي حــي الحجــر األســود 

المجــاور لليرموك.
فيمــا داهــم عناصــر التنظيــم يــوم األحــد 19 شــباط/ فبرايــر 2017، مكتبــاً تابعــًا 
ــوك ،  ــم اليرم ــي مخي ــروا« ف ــطينيين »األون ــن الفلس ــغيل الالجئي ــوث وتش ــة غ لوكال
ــر وطابعــات ــة، وآالت تصوي ــر، ومجاهــر مخبري ــه مــن أجهــزة كمبيوت ــوا محتويات ونهب
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ــف شــرعي« بمصــادرة  ــراز ورقــة »تكلي ــم بإب ــزة إســقاط، وقــام عناصــر التنظي وأجه
محتويــات المكتــب، صــادرة عّمــا يســمى المســؤول الشــرعي لــدى داعــش، تعتبــر جميع 

الموجــودات »غنائــم« للتنظيــم.
وأكــد أهالــي المخيــم ســرقة مضخــة المــاء )الغاطــس( مــن حديقــة فلســطين، والتــي 
كانــت تديرهــا عناصــر تابعــة لجبهــة النصــرة، كمــا تحــدث األهالــي عــن ســرقة مضخــة 
مــاء أخــرى مــن مدرســة الجرمــق البديلــة، والتــي كانــت هيئــة فلســطين الخيريــة قــد 
ركبتهــا، حيــث تــم تأهيــل بئــر مــاء فيهــا، وقــد توقــف العمــل فــي ذلــك البئــر بســبب 

ســرقة المضخــة.
 حصار المدنيين والتهجير الداخلي 

أدت االشــتباكات التــي اندلعــت بيــن داعــش وهيئــة تحريــر الشــام – النصــرة ســابقًا 
إلــى محاصــرة عشــرات العائــالت داخــل منازلهــا فــي مناطــق شــارع حيفــا، شــارع الـــ 15، 
منطقــة غــرب اليرمــوك، ومنطقــة مســجد القــدس، شــارع المــدارس، وأكــدت مصــادر 
مجموعــة العمــل أن تنظيــم »داعــش« وهيئــة تحريــر الشــام – النصــرة ســابقًا قامــا 
ــم  ــن ث ــا وم ــارع حيف ــازل بش ــراق من ــم إح ــث ت ــم، حي ــازل المخي ــج لمن ــراٍق ممنه بإح

الجاعونــة، وشــارع صفــد بحجــة االشــتباكات بيــن الطرفيــن. 
ويعانــي المدنيــون مــن أوضــاع معيشــية ســيئة للغايــة جــراء انعــدام الطعــام والــدواء 
والميــاه، حيــث وضــع تنظيــم داعــش يــوم 19/أيــار - مايــو/2016 قيــودًا جديــدة علــى 
أبنــاء المخيــم المحاصريــن فــي مناطــق االشــتباكات مــع هيئــة تحريــر الشــام – النصرة 
ســابقًا ، مــا أدى إلــى فقــدان جميــع المــواد الغذائيــة، وهــدد بحــدوث مجاعــة جديــدة، 
ــوت  ــن ق ــي فريســة للجــوع واســتجداء عناصــر داعــش مــن أجــل تأمي ــل األهال وجع

أوالدهــم. 
ــة  ــى منطق ــارا عل ــطس/ 2016 حص ــوم 5/ آب- أغس ــش ي ــم داع ــرض تنظي ــا ف كم
الريجــة ومحيطهــا وحــارة عيــن غــزال وشــارع حيفــا فــي مخيــم اليرمــوك بعــد إغالقــه 
ــي  ــع األهال ــح الشــام«، ومن ــذي يربــط منطقــة ســيطرة »جبهــة فت ــد ال الحاجــز الوحي
مــن الدخــول والخــروج مــن وإلــى المنطقــة، أو إدخــال المــواد الغذائيــة إال فــي حــاالٍت 
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نــادرة، فــي مســعى منــه للضغــط علــى مــن تبقى مــن » هيئة تحرير الشــام« لتســليم 
أنفســهم أو الخروج مــن المخيم.

ــر  ــة تحري ــم اليرمــوك الخاضعــة لســيطرة هيئ لقــد عــاش ســكان منطقــة غــرب مخي
الشــام )ســاحة الريجــة، شــارع الـــ 15، شــارع الـــ 30، جــادات عيــن غــزال(، وشــارع حيفــا 
وشــارع صفوريــة أوضاعــًا إنســانية ســيئة نتيجــة الحصــار المــزدوج المفــروض عليهــم 
مــن قبــل  الجيــش  الســوري، والفصائــل الفلســطينية المواليــة لــه مــن جهــة، وتنظيــم 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة محارب ــت ذريع ــة تح ــك المنطق ــي تل ــر أهال ــذي حاص ــش« ال »داع
الشــام ،  فمنــع إدخــال الطعــام أو الــدواء أو دخــول وخــروج أي شــخص منهــا وإليهــا، 

إال ضمــن ضوابــط أمنّيــة. 
لقــد انعكــس الحصــار المفــروض علــى مخيــم اليرمــوك والمنطقــة الجنوبيــة ســلبًاعلى 
المدنييــن بداخلــه، بينمــا لــم يؤثــر علــى المجموعــات المســلحة، ألنهــا تســتطيع تأميــن 
المــواد الغذائيــة لعناصرهــا، وإدخالهــا عبرالحواجــز التابعــة للنظــام فــي جنــح الظــالم 

– بحســب ســكان المخيــم.
ولــم يتوقــف تنظيــم »داعــش« عنــد الحصــار فحســب، بــل أصــدر يــوم 4 نيســان / 
أبريــل 2017 أمــرًا بإجبــار المدنييــن فــي مخيــم اليرمــوك علــى الخــروج مــن مســاكنهم 
ــد القــادر الحســيني، وشــارع حيفــا  ــة كجامــع عب ــه األمني الواقعــة فــي محيــط مربعات
ــة  ــة )50( عائل ــى قراب ــو 2017، أخل ــران/ يوني ــوم 29 حزي ــة(، وفــي ي )جــادات صفوري
مــن منازلهــم بحجــة ســكنهم علــى خطــوط التمــاس مــع بلــدة يلــدا المجــاورة للمخيــم، 
ــو  ــة، وفــي محيــط ســاحة أب ــن فــي شــارع العروب ــازل المدنيي كمــا قــام بتفتيــش من
حشــيش وســط المخيــم ومــارس ضغوطــًا كبيــرة علــى أهالــي منطقــة غــرب اليرمــوك 
لدفعهــم للخــروج مــن مناطقهــم، ففــي يــوم 8 كانــون الثانــي / ينايــر 2017 أمهــل 
المدنييــن فــي مناطــق ســيطرة فتــح الشــام في مخيــم اليرمــوك )72( ســاعة لمغادرتها 
واالنتقــال إلــى مناطــق ســيطرة التنظيــم فــي المخيــم، مؤكــدًا عبــر مكبــرات صــوت 
المســاجد القريبــة مــن المنطقــة المحاصــرة أن كل مــن يرفــض الخــروج ســوف ُيحجــز 

بشــكل نهائــي.
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وعلــى إثــر ذلــك فتــح التنظيــم الحاجــز الفاصــل بيــن مناطــق ســيطرته لمــدة ســاعة 
فقــط لخــروج المدنييــن مــن مناطــق ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام – النصــرة ســابقًا ، 
مهــددًا بإغــالق المعبــر بشــكل كامــل، فيمــا أغلــق حــارات »حســن ســالمة، أم الفحــم، 
الرملــة، لوبيــة، والصفصــاف » بالرغــم من المناشــدات والرســائل التــي أطلقها األهالي 
ــت،  ــا تحــت أي ذريعــة كان ــى رفضهــم الخــروج مــن منازلهــم وتركه وأكــدوا فيهــا عل
ــى  ــم، وشــددوا عل ــر وســرقة منازله ــن تدمي ــم م ــروا خــالل الرســائل عــن خوفه وعب

أنهــم مدنيــون ال يقفــون مــع أي طــرف مــن األطــراف المتصارعــة داخــل اليرمــوك.
لقــد دفــع الحصــار المفــروض علــى المدنييــن مــن قبــل تنظيــم داعــش فــي مناطــق 
ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام بغــرب اليرمــوك، ومــا ترافــق معــه مــن صعــاب؛ إلــى زراعة 
بعــض الخضــار كالكوســا والخيــار وبعــض الخضــار األخــرى بوســائل بدائيــة وبســيطة 

كاألحــواض، وأســطح المنــازل بغيــة اتقــاء المــوت جوعــًا.

جدول يبين ضحايا الحصار ونقص الرعاية الطبية في مخيم اليرموك خالل الفترة الممتدة 
من 1\نيسان – أبريل 2015 ولغاية 18 نيسان أبريل 2018

معلومات أخرىالتصنيفتاريخ الحادثةاسم الضحيةالرقم

قضى بسبب انعدام التغذية والعناية بالغ2015/4/7محمد عبيد قاسم1.
الطبية .

تولد عام 1935 قضت إثر نقص بالغ2015/4/8فتحية خليل أبو جويد2.
الغذاء وانعدام الرعاية الطبية.

قضى نتيجة وذمة رئوية ناجمة عن بالغ2015/8/2أبو سعيد الحديدي3.
قصور في عمل عضلة القلب.

طفل2015/8/7فاطمة الحسين4.
رضيعة عمرها )6 أشهر( قضت جراء 

الحصار ونقص األدوية والرعاية 
الطبية.

6 أشهر قضت بسبب نقص الدواء.طفل2015/9/6فاطمة الحسن5.

مسن قضى نتيجة نقص التغذية بالغ2015/9/11طالب علي أبو خليفة6.
والرعاية الطبية.

صالح الدين رياض 7.
)11 عاماً( قضى نتيجة الحصار طفل2015/10/27السوفاني

ونقص الرعاية الطبية.

طفل2015/11/7نضال مراد8.

)10 أعوام( قضى إثر توقف عضلة 
القلب بسبب عدم تمكنه من الحصول 

على العالج الالزم اللتهاب السحايا 
وإنتان الدم الذي أصيب به.
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معلومات أخرىالتصنيفتاريخ الحادثةاسم الضحيةالرقم

حديث الوالدة توفي بسبب نقص طفل2016/1/19طفل رضيع9.
الرعاية وانعدام اإلمكانيات الطبية.

من سكان منطقة الريجة، قضى نتيجة بالغ2016/10/13محمد خالد10.
الحصار وانعدام الرعاية الصحية.

طفل2016/11/23طه محمد حسين11.

قضى نتيجة نقص الرعاية الطبية علمًا 
أن الطفل »طه« تعرض منذ سنتين 
لصعقة كهربائية تسببت له بشلل 

دماغي، وتوفي بسبب إصابته بأزمة 
صدرية.

بالغ2016/12/15حسين حسين المصري12.
)70( عاماً قضى بعد صراع مع المرض 
نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية 

وعدم توفر األدوية.

طفل2017/3/19محمد مصطفى13.
قضى نتيجة الحصار، وعدم وجود 
وسيلة نقل لتقل األم إلى المشفى 

إلجراء عملية الوالدة.

طفل2017/3/22محمود محمد زعطوط14.
رضيع قضى بسبب إصابته بثقب في 
القلب، وعدم توفر المستلزمات الطبية 

واألدوية.

طفلة رضيعة قضت نتيجة الحصار طفل2017/8/14فاديا عدي الجدع15.
ونقص الرعاية الطبية.

طفل2017/9/3النا عالء طه16.
رضيعة قضت نتيجة الحصار ونقص 
الرعاية الطبية بعد عدة ساعات من 

والدتها.

قضت بسبب نقص الرعاية الطبية طفل2017/10/10غنى أمجد نداف17.
والحصار.

قضى بسبب استمرار الحصار ونقص بالغ2017/11/5شحادة محمد راجح18.
الرعاية الطبية.

بالغ2017/11/9مروان عبد اهلل السعد19.

قضى بسبب نقص الرعاية يذكر أنه 
كان مصابًا بمرض سرطان المعدة، 

وكان بحاجة للعالج في مشافي دمشق، 
إال أن الحكومة السورية رفض خروجه 

من المنطقة بشكل قاطع.

بالغ2017/11/21فاطمة حسن الخليلي20.
مسنة قضت بسبب الحصار ونقص 

الرعاية الطبية وتأخر إجراءات خروجها 
من حاجز ببيال – سيدي مقداد للعالج 

في مشافي العاصمة دمشق.

رضيع عمره شهران قضى نتيجة الحصار طفل2018/2/13أحمد مازن علي21.
ونقص الرعاية الطبية.

طفل2018/3/12قطر الندى22.
رضيعة - توفيت بعد إصابتها بنزيف 
رئوي حاد بسبب عدم تمكن األطباء 

من عالجها في مخيم اليرموك، وكانت 
بحاجة للعالج في مشافي دمشق.
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طريق مخيم اليرموك – يلدا وتقييد الحق في التنقل
يعــد الطريــق الواصــل مــا بيــن مخيــم اليرمــوك وبلــدة يلــدا المعبــر اإلنســاني الوحيــد 
لالجئيــن الفلســطينيين مــن ســكان مخيــم اليرمــوك بعدمــا فرضــت الحكومــة الســورية 
ــو  ــذ تمــوز – يولي ــي أواخــر 2012، والكامــل من ــى اليرمــوك بشــكل جزئ حصارهــا عل

. 2013
وشــكل هــذا المعبــر ممــرًا لخــروج ودخــول طــالب مخيــم اليرمــوك إلــى يلــدا لاللتحــاق 
بمدارســهم، ولألهالــي للتســوق وشــراء المــواد الغذائيــة والخضروات والســكر والطحين 

والمحروقــات، والســتالم المســاعدات.
بيــد أن هــذا المعبــر أصبــح محــط ضغــط وابتــزاز وخنــق لالجئيــن بيــد الحكومــة 
الســورية مــن جهــة، والمعارضــة الســورية المســلحة المتحكمــة فــي بلــدات يلــدا وبيــت 
ســحم وببيــال، وتنظيــم داعــش وهيئــة تحريــر الشــام – النصــرة ســابقًا فــي مخيــم 

اليرمــوك مــن جهــة أخــرى. 

معبر العروبة – يلدا بين الفتح واإلغالق 
ــدا  ــدات يل ــر ســواء بيــن مخيــم اليرمــوك مــن جهــة بل ســاهم اإلغــالق المتكــرر للمعب
وببيــال وبيــت ســحم مــن قبــل فصائــل المعارضــة الســورية، أو مــن جهــة تلــك البلــدات 
مــع مدينــة دمشــق مــن قبــل الحكومــة الســورية بفقــدان المــواد األساســية كالطحيــن 
ــوك  ــن اليرم ــًا وم ــق عموم ــوب دمش ــن جن ــي م ــاز الطه ــازوت وغ ــرز والم ــكر وال والس
خصوصــًا، وتســبب ذلــك فــي نشــوء طبقــة االحتكارييــن مــن تجــار األزمــات وارتفــاع 

كبيــر فــي أســعار المــواد الغذائيــة ممــا فاقــم مــن معانــاة آالف العائــالت. 
•   يــوم 15 / تمــوز _ يوليــو / 2015 قامــت المجموعــات المســلحة التابعــة 
ــدا، بمنــع دخــول المــواد الغذائيــة إلــى مخيــم  ــدة يل للمعارضــة الســورية فــي بل
اليرمــوك، حيــث جــاء هــذا القــرار بعــد مقتــل ثالثــة مــن مقاتلــي لــواء شــام 

ــوك. ــى اليرم ــراره إل ــش وف ــن داع ــر م ــد عنص ــى ي ــول عل الرس
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•   يــوم 29/ تمــوز – يوليــو / 2015 أغلــق عناصــر حاجــز يلــدا التابــع لمجموعــات 
المعارضــة الســورية المســلحة الطريــق الواصــل بيــن مخيــم اليرمــوك ومنطقــة 
يلــدا، أمــام حركــة األهالــي بيــن المنطقتيــن، وذلــك بعــد خالفــات بيــن داعــش 
اليرمــوك ومجموعــات  فــي مخيــم  النصــرة ســابقًا   – الشــام  تحريــر  وهيئــة 
المعارضــة المســلحة فــي يلــدا، هــذا وقــد صــدر بيــاٌن عــن مجلــس شــورى البلدات 
)يلــدا – ببيــال – بيــت ســحم( أكــدوا فيــه إغــالق جميــع الطــرق بيــن جميــع هــذه 
البلــدات مــن جهــة وبيــن مخيــم اليرمــوك والحجــر األســود مــن جهــة أخــرى، إال 
طريقــا واحــدا هــو طريــق إنســاني فقــط، حيــث أشــار البيــان بــأن هــذه الطريــق 
ــول  ــع دخ ــاء، ويمن ــال والنس ــش للرج ــر وتفتي ــي كبي ــق أمن ــى تدقي ــتخضع إل س
عناصــر الفصائــل العســكرية مهمــا كان انتماؤهــم إال بعــد الخضــوع للتفتيــش، 
وأوضــح مجلــس الشــورى بــأن هــذه اإلجــراءات جــاءت نتيجــة مــا تعــرض لــه أهــل 
البلــدات الثــالث فــي اآلونــة األخيــرة مــن اغتيــال واســتهداف بالمفخخــات واأللغــام 
ــال األئمــة  ــان، وكان آخرهــا اغتي مــن قبــل الغــالة والخــوارج بحســب وصــف البي
فــي يلــدا، كمــا شــدد البيــان أن أي عنصــر تابــع لداعــش أو جبهــة هيئــة تحريــر 

الشــام – النصــرة ســابقًا ُيكتشــف فــي تلــك البلــدات ســيقتل فــورًا. 
وفــي محاولــة لتطويــق األزمــة قــام وفــد مــن وجهــاء مخيــم اليرمــوك، ورئيــس 
المجلــس المدنــي فــوزي حميــد، بزيــارة إلــى منطقــة يلــدا لحــل إشــكالية إغــالق 
الطريــق، الــذي ُيعــد المنفــذ الوحيــد لدخــول المــواد والمســاعدات الغذائيــة ألبنــاء 
المخيــم المحاصريــن، إال أن مجموعــات المعارضــة المســلحة تتهــم داعــش وهيئة 
ــال  ــم اليرمــوك والحجــر األســود باغتي ــر الشــام – النصــرة ســابقًا فــي مخي تحري

العديــد مــن عناصرهــا وعــدد مــن الناشــطين فــي يلــدا.
•   يــوم 5/ أيلــول – ســبتمبر / 2015 شــهد مخيــم اليرمــوك عمليــات قنــص 
متبادلــة بيــن مجموعــات تابعــة للمعارضــة فــي بلــدة يلــدا من جهــة، ، ومجموعات 
هيئــة تحريــر الشــام – النصــرة ســابقًا وداعــش مــن جهــة ثانيــة، أصيــب علــى 
ــم اليرمــوك برصــاص  إثرهــا الالجــئ الفلســطيني » ماهــر الشــهابي« فــي مخي
قنــاص، فــي حيــن ســجلت إصابتــان داخــل بلــدة يلــدا، تــال ذلــك إغــالق المعبــر



95

الذي يربط بين اليرموك ويلدا المجاورة.
ــة  ــات المعارض ــن مجموع ــدد م ــدر ع ــبتمبر / 2015 أص ــول – س ــوم 8/ أيل •   ي
الســورية المســلحة، المتواجــدة فــي بلــدة يلــدا المجــاورة لمخيــم اليرمــوك، بيانــًا 
ــة تنظيــم  أعلنــت فيــه إغــالق طريــق )يلــدا- مخيــم اليرمــوك(، وذلــك لمعاقب
ــادت  ــا أع ــان- فيم ــدم - بحســب البي ــه لحــي الق ــى اقتحام ــة – داعــش عل الدول
قــوات المعارضــة الحقــًا فتــح حاجــز يلــدا أمــام دخــول وخــروج أهالــي اليرمــوك، 
بعــد زيــارة قــام بهــا وفــد مــن مكتــب المؤسســات والهيئــات العاملــة فــي المخيــم 
إلــى منطقــة يلــدا، التقــى خاللهــا بوجهــاء البلــدة، حيــث تــم االتفــاق علــى ضــرورة 

فصــل الحالــة المدنيــة عــن أي صــراع عســكري دائــر فــي المنطقــة. 
•   يــوم 4/ تشــرين األول- أكتوبــر / 2015 أغلــق القائمــون علــى حاجز يلدا التابع 
لمجموعــات المعارضــة الســورية المســلحة الطريــق الواصــل بيــن مخيــم اليرمــوك 
ومنطقــة يلــدا، أمــام حركــة األهالــي بيــن المنطقتيــن، بعــد مقتــل أربعــة مــن 
مقاتلــي جيــش االســالم بتفجيــر عبــوة ناســفة زرعهــا تنظيــم داعش فــي منطقة 
يلــدا، فيمــا نقــل مراســل مجموعــة العمــل نبــأ إعــدام جيــش االســالم فــي جنــوب 
دمشــق الالجئيــن الفلســطينيين؛ »أحمــد أبــو عمــار« و » أحمد حســام هنيـــة«21

ــة انتمائهــم  ــن، بتهم ــة أشــخاص آخري ــم اليرمــوك، وثالث ــاء مخي ــًا مــن أبن  عام
ــَرُأ فيــه  ــًا َتْب لتنظيــم »داعــش«، فيمــا أصــدرت دار القضــاء بجنــوب دمشــق بيان
مــن القائميــن علــى هــذه الجريمــة، وطالبــوا فيــه جيــش اإلســالم وبشــكل فــوري 
تســليم كل مــن قــام بهــذا الفعــل المشــين لســجن دار القضــاء لتتــم محاســبتهم 
حســب بيــان دار القضــاء. يأتــي ذلــك انتقامــًا مــن تنظيــم »داعــش«  علــى خلفية 
التفجيــر الــذي طــال ســيارة تابعــة لــــ » جيــش اإلســالم« قــرب جامــع الصابريــن 

فــي يلــدا، والتــي أدت لمقتــل أربعــة مــن مســلحي جيــش اإلســالم.
•   يــوم 27/ تشــرين األول – أكتوبــر / 2015 حــذرت مجموعــات المعارضــة 
ــم اليرمــوك المحاصــر مــن التجــول فــي  ــاء مخي ــدا أبن المســلحة فــي منطقــة يل
وقــت محــدد، وذلــك لتجهيزهــا عمــاًل عســكريًا ضــد تنظيــم »داعــش« فــي 
ــي ــى أهال ــة ُوزعــت عل ــك خــالل ورق ــة الحجــر األســود. جــاء ذل ــم ومنطق المخي
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مخيــم اليرمــوك المحاصريــن مــن قبــل غرفــة عمليــات جنــوب دمشــق، وطالبتهــم 
بالتــزام بيوتهــم مــن بعــد صــالة العشــاء وحتــى صــالة الفجــر تمهيــدًا لضربــات 
تقــوم بهــا المجموعــات المســلحة فــي يلــدا ضــد تنظيــم  داعــش حســب وصــف 
غرفــة العمليــات، وأضافــت أنهــا ُتخلــي مســؤوليتها عــن كل مدنــي يتعــرض 

لإلصابــة فــي هــذه الفتــرة.
•   يــوم 2/ تشــرين الثانــي – نوفمبــر / 2015 وزعــت غرفــة عمليــات المجموعــات 
ــدا منشــورًا علــى أهالــي  المســلحة التابعــة للمعارضــة الســورية فــي منطقــة يل
مخيــم اليرمــوك، حــددت فيــه أوقــات دخــول وخــروج األهالــي مــن المخيــم إلــى 
ــاعة  ــن الس ــيفتح م ــدا س ــوك يل ــم اليرم ــر مخي ــأن معب ــور ب ــار المنش ــدا، وأش يل
الســابعة صباحــًا وحتــى الســاعة الخامســة مســاًء، فيمــا نوهــت المجموعــات 
ــت  ــا ليس ــا، وأنه ــًا له ــد هدف ــات يع ــذه األوق ــارج ه ــرك خ ــأن أي تح ــلحة ب المس

مســؤولة عــن ســالمة أي فــرد خــارج هــذه األوقــات.
•   يــوم 12/ تشــرين الثانــي – نوفمبــر / 2015 أغلــق القائمــون علــى حاجــز يلــدا 
التابــع لمجموعــات المعارضــة الســورية المســلحة الطريــق الواصــل بيــن مخيــم 
ــد  ــك بع ــن، وذل ــن المنطقتي ــي بي ــة األهال ــام حرك ــدا، أم ــة يل ــوك ومنطق اليرم

التوتــر األمنــي الــذي شــهده مخيــم اليرمــوك .
ــًا  ــاً وأياب ــدا ذهاب ــق يل ــق طري ــمبر/ 2015 ُأغل ــون األول – ديس ــوم 1/ كان •   ي
ــة الواصــل  ــوة ناســفة فــي شــارع العروب ــر عب ــد تفجي ــم اليرمــوك، بع ــى مخي إل
ــع لمجموعــات  ــك بالقــرب مــن حاجــز تاب ــدا، وذل ــدة يل ــم اليرمــوك وبل ــن مخي بي
المعارضــة فــي يلــدا، إضافــة إلــى قضــاء أحــد عناصرهــا علــى يــد تنظيــم الدولــة 
فــي حــي الزيــن، وصــرح أحــد مســؤولي الحاجــز أن تنظيــم داعــش مســؤول عــن 
التفجيــر، وأنــه يعمــل جاهــدًا إلغــالق كافــة الطــرق علــى األهالــي داخــل مخيــم 

اليرمــوك.
•   يــوم 4/ كانــون األول – ديســمبر / 2015 عقــد وفــد ُمكلــف مــن قبــل مكتــب 
الهيئــات والمؤسســات المدنيــة العاملــة داخــل ُمخيــم اليرمــوك خــالل زيارتــه 
إلــى بلــدة يلــدا المجــاورة للمخيــم، عــدة لقــاءات مــع َمجلــس شــورى بلــدات
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يلــدا وببيــال وبيــت ســحم، َبحــث خاللهــا العديــد مــن النقــاط التــي تتعلــق بمعبــر
) يلــدا - مخيــم اليرمــوك (، حيــث اتفــق الطرفــان علــى َضــرورة العمــل إلبقــاء هــذا 

الَممــرِّ َمدنيــا إنســانيا، وَتحييــده َعــن الصــراع الَعســكري الَدائر.
ــم االتفــاق علــى عــدد مــن النقــاط مــن بينهــا  وعلــى َضــوء تلــك الُمشــاورات َت
الســماح لدخــول الخبــز وتوزيعهــا علــى ُمســتحقيها مــن العائــالت داخــل المخيــم، 
ــم اليرمــوك إلعطــاء  ــي ُمخي ــم ف ــكادر التعليمــي الُمقي ــى دخــول ال ــة إل باإلضاف

الــدروس فــي مــدارس يلــدا، وتأميــن عودتــه إليــه بعــد ذلــك.
•   يــوم 18 تشــرين األول/ أكتوبــر 2017 كشــف جيــش اإلســالم عــن األســباب 
الحقيقيــة التــي دعتــه إلــى إغــالق معبــر العروبــة الواصــل بيــن بلــدة يلــدا ومخيــم 
اليرمــوك، وأوضــح أنــه أرســل وســيطا يحمــل رســالة فيها عــدة مطالــب للتفاوض 
مــع داعــش مــن أجــل فتــح المعبــر، كالتعهــد بعــدم اســتهداف المدنييــن فــي يلــدا 
ــر عــن الصــراع  ــد المعب ــن، وتحيي ــن، وعــدم التعــرض للطــالب والمعلمي والعابري
ــرًا إنســانيًا. وبحســب جيــش اإلســالم  العســكري وعــدم اســتهدافه العتبــاره معب
فــإن أميــر تنظيــم داعــش رفــض تلــك المطالب، ولــم يكتــرث بها وتشــبث بقراره، 
معتقــدًا أن المؤسســات المدنيــة والكيانــات الفلســطينية ســتقوم بالضغــط علــى 

فصائــل المعارضــة لفتــح المعبــر كمــا حصــل ســابقا. 
ــوب دمشــق اتفاقــا مــع  فيمــا وّقعــت فصائــل المعارضــة الســورية المســلحة جن
داعــش، بخصــوص المعبــر اإلنســاني بين مخيــم اليرموك لالجئين الفلســطينيين 
وبلــدة يلــدا، ووفقــًا لمــا ورد للمجموعــة فــإن االتفــاق ينــص علــى عدد مــن البنود 
منهــا الحفــاظ علــى الطريــق اإلنســاني، الواصــل بيــن مخيــم اليرمــوك وبلــدة يلدا 
مفتوحــًا أمــام حركــة المدنييــن، وعــدم اســتهدافهم أو تعطيــل تنقلهــم اآلمــن 
مــن الســاعة ال 7 صباحــًا وحتــى ال 7 مســاء، وكذلــك فتــح الطريــق مــن الســاعة 
ال 7 مســاًء وحتــى الســاعة ال7 صباحــًا أمــام ســيارات اإلســعاف الخاصــة بالدفــاع 

المدنــي، وذلــك لنقــل الحــاالت الطبيــة الطارئــة مــن وإلــى مخيــم اليرمــوك.
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•   4/ تشــرين الثانــي – نوفمبــر / 2017 ســمحت فصائــل المعارضــة بعبــور 
أهالــي مخيــم اليرمــوك عبــر حاجــز يلدا/مخيــم اليرمــوك وذلــك لمــدة ســاعتين، 
حيــث شــهد المعبــر حركــة مكثفــة مــن قبل األهالــي، وأعلنــت الفصائــل المعارضة 
الســورية المســلحة فــي بلــدة يلــدا أنهــا ستســمح للطــالب مــن مخيــم اليرمــوك 
والحجــر األســود والتضامــن بالوصــول إلــى مدارســهم فــي البلــدات الثــالث التــي 
تســيطر عليهــا المعارضــة، كمــا تــم الســماح للعامليــن بالحقــل اإلغاثــي بالتنقــل 

أيضــًا.
• 6/ تشــرين الثاني/ نوفمبر 2017 قام تنظيم »داعش« بإغالق حاجز العروبة- 
شــارع النخيــل الواصــل بيــن اليرمــوك وبلــدة يلــدا، ومنــع األهالــي والطــالب مــن 
ــم، دون أن يوضــح  ــاورة للمخّي ــدات المج ــى البل ــوك إل ــن داخــل اليرم ــروج م الخ

األســباب الكامنــة وراء تلــك الخطــوة.
ــر/ 2017 أغلقــت فصائــل المعارضــة الســورية  •   11/ تشــرين الثانــي - نوفمب
ــم اليرمــوك  ــدا / مخي ــوب دمشــق، حاجــز يل ــدات جن المســلحة المتواجــدة فــي بل
بنــاء علــى اتفــاق مــع  الجيــش الســوري النظامــي ، وذلــك بعــد أن خيرهــا األخيــر 
بيــن إغــالق المعارضــة لحاجــز »يلــدا/ مخيــم اليرمــوك« أو إغــالق الجيــش لحاجــز 

»بيــت ســحم«.
•  23/ تشــرين الثانــي - نوفمبــر/ 2017 أعــادت الحكومــة الســورية فتــح معبــر 
ببيــال – ســيدي مقــداد بعــد عشــرة أيــام مــن إغالقــه، علــى خلفيــة فتــح قــوات 
المعارضــة الســورية لمعبــر العروبــة الفاصــل بيــن مخيــم اليرمــوك وبلــدة يلــدا، 
وســمح بدخــول الشــاحنات المحملــة بالمــواد الغذائيــة إلــى بلــدات جنــوب دمشــق.

•  26/ تشــرين الثانــي - نوفمبــر/ 2107 فتحــت قــوات المعارضــة المســلحة جنوب 
دمشــق طريــق يلــدا – مخيــم اليرمــوك أمــام أهالــي المخيم بعد إغــالق دام ألكثر 
ــدا  ــى يل ــم اليرمــوك إل مــن شــهر ونصــف الشــهر، وســمحت بدخــول طــالب مخي
لاللتحــاق بمدارســهم، واألهالــي للتســوق وشــراء المــواد الغذائيــة والخضــروات. 
علمــًا أن الفصائــل أدخلــت األهالــي مــن طريــق فرعــي يــؤدي إلــى شــارع بيــروت 

فــي بلــدة يلــدا، فــي حيــن بقــي الحاجــز الرئيســي مغلقــًا.
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•  5 / كانــون األول – ديســمبر /2017 تــم فتــح معبــر العروبــة يلــدا أمــام حركــة 
المدنييــن بشــكل شــبه كامــل، دون دخــول الدراجــات الهوائيــة والناريــة. 

ــداد  ــال- ســيدي مق ــز ببي ــم إغــالق حاج ــر /2018 ت ــي – يناي ــون الثان •  8 / كان
ــت  ــال وبي ــدا وببي ــدات »يل ــى بل ــن مــن الدخــول إل ــع المدنيي ــوب دمشــق، ومن جن

ــق.  ــة دمش ــو العاصم ــروج نح ــحم«، والخ س
•   10 / كانــون الثانــي/ ينايــر 2018 أعــادت الحكومــة الســورية فتــح حاجــز »ببيال 
- ســيدي مقــداد« وســمحت بمــرور البضائــع وحركــة المدنييــن مــن الطرفيــن عبــر 
المعبــر، الــذي يربــط بيــن المناطــق المجــاورة لمخيــم اليرمــوك، والتــي تســيطر 
عليهــا المعارضــة الســورية المســلحة وبيــن مناطــق ســيطرة  الحكومــة الســورية  

فــي دمشــق.
•  15 / آذار– مــارس / 2018 قامــت الهيئــة العموميــة لبلــدة يلــدا بإغــالق الحاجــز 
ــه  ــا أصدرت ــان له ــي بي ــة ف ــت الهيئ ــوك، وقال ــم اليرم ــدا ومخي ــن يل ــل بي الفاص
» إنــه بموجــب الجلســة االســتثنائية رقــم )2( التــي عقــدت بتاريــخ 13 آذار/ مــارس 
2018 ســيتم إغــالق المعبــر بشــكل كامــل خــالل 48 ســاعة، كمــا ســتمنع إدخــال 
جرحــى وقتلــى داعــش وهيئــة تحريــر الشــام – النصــرة ســابقًا إلــى البلــدة، 
ــب  ــف المكت ــان ســيتم تكلي ــاً للبي ــآذن مســاجدها، ووفق ــى م ــداء عليهــم عل والن
األمنــي وتجمــع مجاهــدي يلــدا بتنفيــذ بنــود القــرار بشــكل كامــل، مشــددة علــى 
أنهــا لــن تقبــل شــفاعة وال وســاطة مــن أي جهــة كانــت، وألي شــخص كان بعــد 

انتهــاء المهلــة المذكــورة أعــاله.
ــدة  •  17/ آذار – مــارس / 2018 أغلقــت المعارضــة الســورية المســلحة فــي بل

يلــدا حاجــز العروبــة بالســواتر الترابيــة وبشــكل كامــل. 
•   2 / نيســان - أبريــل/ 2018 فتحــت قــوات المعارضــة حاجــز العروبــة، بشــكل 
اســتثنائي وجزئــي دون أن يكــون قــد اتخــذ قــراٌر بفتحــه، وشــهد المعبــر حركــة 

كثيفــة لعبــور األهالــي والتســوق مــن بلــدات جنــوب دمشــق.
ــا  ــال بعدم ــة الســورية  حاجــز ببي ــل/2018 أغلقــت  الحكوم •  6/ نيســان – أبري

ــوب دمشــق .  ــة جن فتحــت المعارضــة حاجــز العروب
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•  8/ نيســان – أبريــل / 2018 أعــادت قــوات الحكومــة الســورية فتــح حاجــز 
ببيــال- ســيدي مقــداد الفاصــل بيــن بلــدات جنــوب دمشــق والعاصمــة، بالتزامــن 
ــدا. ــدة يل مــع إغــالق المعارضــة حاجــز العروبــة الواصــل بيــن مخيــم اليرمــوك وبل

مفاوضات ومبادرات للحل تفتقر التنفيذ
 اســتمرت األنبــاء الــواردة مــن داخــل مخيــم اليرمــوك عــن مبــادرات لتحييــده وخــروج 
المســلحين منــه تمهيــدًا لرفــع الحصــار عــن اليرمــوك، وعــودة الحيــاة الطبيعيــة إليــه 
بعــد الســماح بعــودة ســكانه النازحيــن عنــه بفعــل ســيطرة الكتائــب المســلحة عليــه 
مــن نهايــة كانــون األول ديســمبر 2012، غيــر أن تنظيــم داعــش أعلــن صراحــة بعــدم 

نيتــه الخــروج مــن المخيــم باعتبــاره بوابتــه الحتــالل دمشــق والســيطرة عليهــا. 
إال أن لقــاء صحفيــًا مــع )خالــد عبــد المجيــد( أميــن ســر تحالــف الفصائــل الفلســطينية 
المقــرب مــن الحكومــة الســورية يــوم 2/ آب – أغســطس / 2015 لموقــع الغــد فــي 
عمــان، كشــف عــن وجــود اتصــاالت »غيــر مباشــرة« بيــن تنظيمــي »داعــش« و»هيئــة 
تحريــر الشــام – النصــرة ســابقًا« و الحكومــة الســورية  . حيــث قــال إن »منظمــة 
ــه،  ــذي أجــرت في ــن، فــي الوقــت ال ــن الطرفي ــى خــط الوســاطة بي ــت عل ــر دخل التحري
أيضــًا، مفاوضــات هــذا الشــهر مــع التنظيميــن لبحــث انســحابهم مــن مخيــم اليرموك«، 
وأوضــح أن »داعــش« و»النصــرة« طلبــا »انســحاب 1100 مقاتل مســلح مــن المنطقة 
الجنوبيــة، التــي تضــم اليرمــوك والحجــر األســود والتضامــن، شــريطة إبقــاء أســلحتهم 
معهــم، مــع تســوية أوضــاع أعــداد أخــرى منهــم ســيبقون بناء علــى إتمــام مصالحة«. 
وبّيــن أن » الحكومــة الســورية وافقــت علــى انســحاب المجموعــات المســلحة مــن 
دون ســالح، وبالتالــي رفــض رحيلهــم بســالحهم، ونــوه إلــى أن »المنظمــة أرســلت، 
خــالل الشــهر آب / 2015، مندوبيــن عنهــا للحــوار والتفــاوض مــع »داعــش«، إال أنهــا 
لــم تحقــق أي نتيجــة، حيــث اســتمر التنظيــم فــي شــن الهجــوم علــى المخيــم. وزاد 
أن »تحالــف قــوى الفصائــل عقــدت عــدة اجتماعــات لتقييــم مــا جــرى مــن اتصــاالت، 
ــض  ــع بع ــالف م ــن الخ ــكل »موط ــا يش ــتمرارها«، م ــة اس ــدم نجاع ــى ع ــت إل وخلص
الفصائــل التــي تنظــر إلــى خــط المفاوضــات ســبياًل وحيــدًا لمعالجــة أزمــة اليرمــوك، 
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بينمــا يشــكل فرصــة كافيــة للمســلحين اللتقــاط األنفــاس قبــل شــّن هجــوم جديــد«.
كمــا دخــل يــوم 2/ أيلــول – ســبتمبر / 2015 إلــى مخيــم اليرمــوك المحاصــر أعضــاء 
لجنــة التفــاوض »عدنــان إبراهيــم« و»محمــد عليان«واجتمعــا مــع ممثليــن عــن جبهــة 
هيئــة تحريــر الشــام – النصــرة ســابقًا »أبــو حســن جبهــة«و »أبــو علــي الصعيــدي«، 
وعــن لجنــة الحــوار فــي المخيــم » أبــو أحمــد هواري«مســؤول الهيئــة الوطنيــة األهليــة 
الفلســطينية، وباســل أيــوب مســؤول مكتــب مخيــم اليرمــوك اإلغاثــي، وأبــو المجــد 
طــه ممثــل حركــة فتــح داخــل المخيــم، وذلــك بهــدف تذليــل النقــاط العالقــة مــن أجــل 

إتمــام اتفــاق تحييــد المخيــم، ولكنــه لــم يثمــر عــن أي نتائــج علــى أرض الواقــع. 
كذلــك بحــث وفــد مــن منظمــة التحريــر الفلســطينية يــوم 4/ أيلــول – ســبتمبر 2015 
ــار المســؤولين  ــع كب ــي، م ــد مجدالن ــة أحم ــة للمنظم ــة التنفيذي برئاســة عضــو اللجن
ــي ســورية  ــن الفلســطينيين ف ــى دمشــق، أوضــاع الالجئي ــارة إل الســوريين خــالل زي
وتطــورات األوضــاع فــي فلســطين والمنطقــة، وقــال مجدالنــي: »إن قضيــة المخيمــات 
الفلســطينية فــي ســورية كانــت فــي مقدمــة مواضيــع البحــث مــع المســؤولين 
الســوريين، وأضــاف »بحثنــا مــع الوزيــرة الســورية اســتمرار الجهــود المتعلقــة بتوفيــر 
ــي، ســواء  ــي واإلنســاني والطب ــاء شــعبنا وخاصــة الدعــم اإلغاث ــاء ألبن ــاِت البق َن ُمَمكِّ
ألبنــاء شــعبنا الباقيــن داخــل مخيــم اليرمــوك أو فــي المناطــق المجــاورة التــي نزحــوا 

ــزوح خــارج التجمعــات الفلســطينية المختلفــة. ــى الن إليهــا أو الذيــن اضطــروا إل
ــة  ــن الحكوم ــر وســطاء بي ــرت مفاوضــات عب ــو / 2016 ج ــوز- يولي ــوم 8/ تم ــي ي وف
ــوب دمشــق، أســفرت عــن  ــوك جن ــم اليرم ــي مخي ــر الشــام ف ــة تحري الســورية وهيئ
مســودة اتفــاق يقضــي بانســحاب عناصــر هيئــة تحريــر الشــام مــع عائالتهــم، وبشــكل 

كامــل مــن المخيــم إلــى إدلــب شــمال غــرب ســورية معقــل الهيئــة.
ــم  ــر الشــام – النصــرة ســابقًا فــي المخي ــة تحري ــة هيئ وأضافــت المعلومــات أن جبه
أبلغــت المدنييــن الراغبيــن بالمغــادرة معهــا، وتســجيل أســمائهم للخــروج مــع مقاتليها، 
كمــا أبلغــت الهيئــة عناصــر مــن مجموعــات المعارضــة الســورية المســلحة المتواجديــن 

فــي المنطقــة باألمــر ذاتــه.
ــي ال ــابقاً الت ــرة س ــام – النص ــر الش ــة تحري ــحاب هيئ ــم انس ــرر أن يت ــن المق وكان م
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يتجــاوز عــدد عناصرهــا الـــ 150 عنصــرًا مــن محــور شــارع رامــا شــمال المخيــم الــذي 
تســيطر عليــه الهيئــة.

كمــا جــرى الحديــث يــوم 1/ آب _ أغســطس / 2016 عــن اتفــاق وشــيك بيــن الحكومــة 
الســورية ومنظمــة التحريــر الفلســطينية وتنظيــم داعــش، لفــك الحصــار عــن مخيــم 
اليرمــوك، فقــد كشــف فــوزي حميــد، رئيــس المجلــس المدنــي فــي مخيــم اليرمــوك، 

أن االتفــاق مكــون مــن 5 نقــاط رئيســية وهــي:
1.  وقف إطالق النار في المخيم بكافة أشكاله وتثبيته. 

2.  منع العنف في المناطق المجاورة بما فيها حي التضامن.
3.  فتح الممر اآلمن بمخيم اليرموك من شارع فلسطين. 

4.  تســهيل دخــول المســاعدات بكافــة أنواعهــا إلــى داخــل مخيــم اليرمــوك إلــى 
مركــز اإلعاشــة.

5.  تســهيل دخــول وخــروج المواطنيــن حســب األصــول، وعــدم اعتقــال أي 
شــخص كان تحــت أي ظــرف مــن الظــروف.

ــاق  ــى اتف ــل إل ــرب التوص ــن ق ــاء ع ــواردت أنب ــمبر 2016 ت ــول / ديس ــي 15 / أيل وف
بيــن  الحكومــة الســورية  وتنظيــم »داعــش« يقضــي بخــروج األخيــر مــن أحيــاء 
جنــوب دمشــق، بمــا فيهــا منطقتــي مخيــم اليرمــوك والحجــر األســود باتجــاه القلمــون 
الشــرقي، كمــا تــم تــداول أخبــار عــن وجــود اتفــاق آخــر بيــن حركــة أبنــاء اليرمــوك – 
كتائــب البــراق، التــي يترأســها »عصــام عــزام« )أبــو العبــد عصــام(، والجيــش الســوري 
النظامــي  يتضمــن تشــكيل قــوة جديــدة فــي مخيــم اليرمــوك تشــرف عليهــا حركــة 

أبنــاء اليرمــوك بعــد إخــراج عناصــر تنظيــم داعــش منــه.
ــرف باتفــاق المــدن  وفــي نيســان أبريــل 2017 وّقعــت المعارضــة الســورية اتفاقــا ُع
ــن  ــا المواليتي ــة وكفرّي ــي الفوع ــالء بلدت ــى إخ ــه عل ــاق في ــم االتف ــذي ت ــة، وال األربع
ــم  ــا ومخي ــي ومضاي ــي الزبدان ــالء بلدت ــل إخ ــوري، مقاب ــمال الس ــي الش ــة ف للحكوم
اليرمــوك مــن المســّلحين، واإلفــراج عــن 1500 معتقــل مــن ســجونه معظمهــم 
نســاء، إضافــة إلــى وقــف إطــالق النــار، وإدخــال معونــات إلــى مناطــق جنــوب دمشــق 
المحاصــرة، وإخــراج المحاصريــن مــن مخيــم اليرمــوك فــي دمشــق، والتفــاوض علــى
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تسليم السالح الثقيل وخرائط األلغام من قبل المعارضة. 
فــي يــوم 3 – حزيــران / يونيــو 2017 ســمحت حواجــز الجيــش الســوري النظامــي 
بخــروج أحــد مقاتلــي »هيئــة تحريــر الشــام– النصــرة ســابقًا« مــع عائلتــه مــن منطقــة 
القــدم باتجــاه مدينــة إدلــب، وجــاء ذلــك تحــت إشــراف الهــالل األحمــر الســوري، وذلــك 
مقابــل خــروج أربعــة جرحــى مــع 12 مرافقــًا لهــم مــن بلدتــي كفريــا والفوعــة باتجــاه 

مدينــة حلــب.
ــو 2017 تــم إخــراج حالتيــن مرضيتيــن لهيئــة تحريــر   أمــا يــوم 22 – حزيــران / يوني
ــدات  ــن مــن بل ــل إخــراج حالتي ــم اليرمــوك ، مقاب الشــام– النصــرة ســابقًا ، مــن مخي

ــا شــمال ســورية. الفوعــة وكفري
وفــي يــوم اإلثنيــن 31 – تمــوز/ يوليــو 2017 أعلــن وزيــر الدولــة لشــؤون المصالحــة 
الوطنيــة علــي حيــدر، فــي بيــان وزعــه المكتــب الصحفــي للــوزارة عقــب اللقــاء الــذي 
عقــده مــع وفــد مــن المبــادرة الشــعبية للمصالحــات فــي مخيــم اليرمــوك، بمشــاركة 
ســفير منظمــة التحريــر الفلســطينية أنــور عبــد الهــادي فــي مقــر الــوزارة بدمشــق، أن 
األجــواء والظــروف فــي المنطقــة الجنوبيــة لدمشــق وبخاصــة الحجــر األســود ومخيــم 
اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين؛ أصبحــت ناضجــة مــن قبــل الحكومــة الســورية 
للذهــاب نحــو معالجــة شــاملة بمــا تضمــن معالجــة كليــة لملفــات هــذه المناطــق، وبمــا 

يســاهم فــي عــودة آمنــة للمواطنيــن، وذلــك بحســب البيــان. 
كمــا أعلــن مستشــار وزارة الدولــة لشــؤون المصالحــة الوطنيــة فــي الحكومــة الســورية 
أحمــد منيــر أحمــد عــن تشــكيل لجنــة للمصالحــة مهمتهــا الدخــول إلــى مخيــم اليرموك 
وإجــراء المصالحــات، منوهــًا إلــى أنــه تــم االتفــاق معهــا علــى الســعي للتوصــل إلــى 
ــاة إلــى اليرمــوك ومؤسســات  اتفــاق كامــل وخــروج المظاهــر المســلحة، وعــودة الحي
الدولــة مــن دون خســائر، وأضــاف: » توجــد خطــة لخــروج المســلحين واالتفــاق معهــم، 
ــاء المخيــم مــن  ــاك تواصــل معهــم بشــكل مباشــر، وبالتحديــد مــع أبن وســيكون هن

حملــة الســالح«.
ــذي  ــف قــوى المقاومــة الفلســطينية ال ــة لتحال ــادة المركزي ــدوره وفــي اجتمــاع للقي ب

ــن العــام ــر 2017، كشــف األمي ــي/ نوفمب ــوم 28 تشــرين الثان عقــد فــي دمشــق ي
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رباعية-التالشي

المســاعد للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين - القيــادة العامــة طــالل ناجــي عــن 
»جهــود« جــرت إلخــراج تنظيــم داعــش من مخيــم اليرموك جنوب دمشــق إلى الشــمال 
ــل  ــة عــام 2017، وأكــد أن الجهــات المختصــة الســورية والفصائ ــل نهاي الســوري قب
الفلســطينية وكل المعنييــن فــي الدولــة تعمــل مــن أجــل معالجــة ملــف منطقــة جنوب 
دمشــق قبــل نهايــة عــام 2017، وأن مســلحي تنظيمــي داعــش وهيئــة تحريــر الشــام  
جاهــزون لتســوية أوضاعهــم، وأن الترتيبــات التــي تجــري اآلن هــي تحديــد التوقيــت 

المناســب لهــذه التســوية.
وفــي يــوم 28 أيلــول/ ســبتمبر 2017 اعتبــر مديــر الدائــرة السياســية لمنظمــة التحريــر 
ــم  ــد الهــادي أن العــد العكســي إلنهــاء أزمــة مخي ــور عب الفلســطينية فــي ســورية أن
ــي  ــكار، والوســائل الت ــاك بعــض األف ــى أن هن ــًا إل ــل، منوه ــدأ بالفع ــد ب ــوك ق اليرم
ســيتم العمــل بهــا إلخــراج اإلرهابييــن والمســلحين مــن مخيــم اليرمــوك، وكل منطقــة 

جنــوب دمشــق علــى حــد تعبيــره. 
فيمــا أكــد محافــظ ريــف دمشــق عــالء إبراهيــم، أن ملــف ريــف العاصمــة الجنوبــي 
ســيتم حّلــه قبــل انتهــاء العــام 2017 . وقــال إن األمــور »تســير حاليــًا« فيمــا يتعلــق 
باالتفــاق »وهــو مرتبــط بموضــوع القــدم ومدينــة الحجــر األســود التــي يســيطر عليهــا 
ــة  ــي مواجه ــودون »ف ــدات موج ــك البل ــلحي تل ــى أن مس ــيرًا إل ــش، مش ــم داع تنظي
الدواعــش فــي الحجــر األســود وإذا انتهــى وجــود التنظيــم في الحجر األســود فســينتهي 

موضــوع تلــك البلــدات«.
مــن جهــة أخــرى رأى أميــن ســر فصائــل تحالــف المقاومــة الفلســطينية فــي ســورية 
خالــد عبــد المجيــد؛ أن ملــف مخيــم اليرمــوك مرتبــط إلــى حــد مــا بالوضــع فــي 
الغوطــة الشــرقية لدمشــق، مشــيرًا إلــى أن »منطقــة جنــوب دمشــق جــرت اتفاقــات 
ســابقة حولهــا مــع المســلحين فــي المخيــم والحجــر األســود والمناطــق المجــاورة، وأنــه 
فــي الفتــرة األخيــرة انقســم داعــش إلــى قســمين، وهــذا األمــر رغــم التصعيــد الــذي 
جــرى قبــل ذلــك »قبــل عمليــة االنشــقاق« كان نابعــًا مــن سلســلة مــن االتصــاالت 
التــي أبــدى عــدد كبيــر مــن مســلحي التنظيــم، وقبلهــا مســلحو »النصــرة« بتســوية 

أوضاعهــم واســتعداد البعــض منهــم للخــروج مــن  المنطقــة، حيــث قدمــوا قوائــم
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بخصــوص ذلــك«. منوهــًا إلــى أن مجموعــات داعــش الموجــودة فــي الحجــر األســود 
ومســلحي هيئــة تحريــر الشــام – النصــرة ســابقًا فــي مخيــم اليرمــوك جاهــزة لتســوية 
األوضــاع، وأن مســلحي »داعــش والنصــرة« بــدؤوا يتجهــزون للرحيــل مــن المخيــم، 
وأن اتفــاق التســوية ســيتم تنفيــذه علــى مرحلتيــن تتضمــن خــروج مســلحي جبهــة 
هيئــة تحريــر الشــام – النصــرة ســابقًا وتنظيــم داعــش باتجــاه الرقــة وإدلــب، وذلــك 
بعــد تقديــم الجماعــات المســلحة قوائــم بأســماء المســلحين الراغبيــن بالخــروج تجــاه 

شــرق ســورية والراغبيــن بتســوية أوضاعهــم داخــل المخيــم«.
وفــي 12 – تشــرين األول / أكتوبــر2017 أعلــن محمــد علــوش مســؤول الهيئــة 
ــى وقــف  ــرام اتفــاق مــع الجانــب الروســي عل السياســية فــي جيــش اإلســالم عــن إب
التصعيــد فــي منطقــة الغوطــة الشــرقية، ومنطقــة حــي القــدم جنــوب دمشــق، مؤكــدًا 
أنــه تــم التوصــل إلــى اتفــاق بإعــالن مبدئــي لوقــف إطــالق النــار وخفــض التصعيــد.

ــش  ــش اإلســالم« و»جي ــن »جي ــه كل م ــع علي ــذي وق ــاق ال ــوش إن االتف ــال العل وق
األبابيــل« و»أكنــاف بيــت المقــدس« برعايــة مصريــة وضمانــة روســية، تضمــن وقــف 
ــر القســري لســكان  ــر ورفــض التهجي ــح المعاب ــوب دمشــق، وفت ــار فــي جن إطــالق الن

المنطقــة، مــع التأكيــد علــى فتــح المجــال أمــام أي فصيــل لالنضمــام لالتفــاق.
مــن جانبهــا نشــرت فصائــل »جيــش اإلســالم« و»أكنــاف بيــت المقــدس« و»جيــش 
األبابيــل« إعالنــًا تضمــن تفاصيــل انضمامهــا التفــاق خفــض التوتــر فــي جنــوب 
ــزام  ــى االلت ــة إل ــة الضامن ــا الدول ــل روســيا بوصفه ــد دعــت الفصائ ــث ق دمشــق، حي
ــل الموقعــة عــن اســتعدادها للدخــول  ــت الفصائ ــة، كمــا أعلن بوقــف األعمــال القتالي
ــى إيجــاد حــل شــامل  ــدف إل ــي ته ــاوض بشــأن التســوية السياســية الت ــة التف بعملي

ــة. لألزم
ــا الســتمرار  ــى اســتخدام نفوذه ــل عل ــة روســيا بالعم ــل الموقع ــت الفصائ ــا طالب كم
ــوب دمشــق، واســتمرار  ــال والقــدم ألغــراض إنســانية فــي جن ــر فــي ببي عمــل المعاب

ــة. ــة والطبي ــواد الغذائي دخــول الم
وفــي يــوم 25/ آذار – مــارس / 2018 قــال المرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان: »إن 

االتفــاق الــذي ســيخرج بموجبــه مقاتلــو »فيلــق الرحمــن« و»هيئــة تحريــر الشــام«  
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وعوائلهــم، والرافضــون لالتفــاق من المدنيين، يضم في أحد بنــوده غير المعلنة،نقل 
المقاتليــن فــي صفــوف هيئــة تحريــر الشــام وعوائلهــم مــن الجــزء الــذي يســيطرون 
ــع  ــوري م ــمال الس ــى الش ــق، إل ــة دمش ــوب العاصم ــوك بجن ــم اليرم ــي مخي ــه ف علي

الخارجيــن ضمــن هــذا االتفــاق الجــاري فــي غوطــة دمشــق الشــرقية«.
وأضــاف المرصــد أنــه مــن المرتقــب أن تجــري عمليــات إجــالء عناصــر »هيئــة تحريــر 
ــع  ــن م ــوك، بالتزام ــم اليرم ــن مخي ــخص م ــة )100( ش ــم قراب ــغ عدده ــام« البال الش
ــر  ــي جوب ــكا وح ــن وزمل ــي عربي ــن مدينت ــن م ــم والمدنيي ــن وعوائله ــراج المقاتلي إخ

ــقي. الدمش
أخيــرًا لــم ُتجــِد تلــك المبــادرات والمفاوضــات التــي جــرت بيــن الحكومــة الســورية مــن 
ــوك،  ــم اليرم ــال بمخي ــف االقتت ــرى لوق ــة أخ ــن جه ــلحة م ــات المس ــة، والمجموع جه
ــذ  ــل تنفي ــن تعطي ــؤول ع ــي المس ــرف الحقيق ــة الط ــلحين، دون معرف ــروج المس وخ

ــات.  ــك االتفاقي تل
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العملية العسكرية 
19-نيسان أبريل 2018 ولغاية -21أيار – مايو 2018

ــم  ــى مخي ــة العســكرية عل فــي التاســع عشــر مــن نيســان أبريــل 2018 بــدأت العملي
اليرمــوك والتضامــن وحــي القــدم والحجــر األســود التــي شــنها الجيــش الســوري 
النظامــي  بهــدف طــرد تنظيــم »داعــش«، بدعــم جــوي روســي ومشــاركة »فصائــل 

فلســطينية«. 

المرحلة الرابعة  
» التدمير « 
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وبينــت الصــور الصــادرة مــن المخيــم أن دمــارًا كبيــرًا وواســعًا أصــاب منــازل المدنييــن 
فــي شــارع المغاربــة والقــدس والمنصورة والـ15 وشــارع الـ30 ومحيط دوار فلســطين، 
وشــارع اليرمــوك الرئيســي وعيــن غــزال والعروبــة، وإن هنــاك عائــالت دفنــت تحــت 

أنقــاض بيوتهــا جــراء الغــارات الجويــة والقصــف المســتمر علــى اليرمــوك.
وقــدرت نســبة الدمــار الــذي حــل بالمخيــم نحــو %60 نتيجــة شــدة القصــف، واســتخدام 
الجيــش الســوري  والروســي أســلحة محرمــة دوليــًا كالقنابــل العنقوديــة والصواريــخ 
الحارقــة، طالــت منــازل الســكان والبنيــة التحتيــة للمخيــم، وأدت لســقوط ضحايــا 

مدنييــن بيــن قتيــل وجريــح. 
ورغــم االســتغاثات المســتمرة مــن الســكان، والنــداءات التــي وجهتهــا عــدة منظمــات 
إنســانية لتحييــد المدنييــن عــن الصــراع المســلح وفتــح ممــرات آمنــة، ومــد يــد العــون 
لهــم بصــورة عاجلــة إال أن المخيــم لــم يشــهد أي دخــول لطواقــم اإلســعاف والدفــاع 

المدنــي إلخــالء الجرحــى أو انتشــال الضحايــا مــن تحــت الــركام. 
وكشــفت األمــم المتحــدة عــن نــزوح 7 آالف شــخص %70 منهــم فلســطينيون، مــع بدء 
العمليــة العســكرية فــي التاســع عشــر مــن نيســان – أبريــل 2018 فــي مخيــم اليرمــوك 
، فقــد أعلــن الناطــق باســم األميــن العــام لألمــم المتحــدة، ســتيفان دوغريــك، فــي 
بيــان صحفــي وزعــه يــوم 6 أيــار – مايــو 2018 علــى الصحافييــن فــي مقــر المنظمــة 
فــي نيويــورك، أن مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية )أوتشــا( أبلــغ األمــم المتحــدة 
»بــأن العمليــات العســكرية فــي مخيــم اليرمــوك تكشــف عــن نــزوح 7 آالف شــخص، 
70 فــي المئــة منهــم مــن الالجئيــن الفلســطينيين«. مشــيرًا إلــى أن الالجئيــن نزحــوا 
ــدا وببيــال وبيــت ســحم، الخاضعــة لســيطرة »الجيــش الســوري الحــر«  ــدات يل إلــى بل

فــي ريــف دمشــق)9(.

9 وكالة األناضول 7 / 5 / 2018

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D984%%D8%AF%D988%%D984-%%D8%A7%D984%%D8%B9%D8%B1%
D8%A8%D98%A%D8%A9/%D8%A7%D984%%D8%A3%D985%%D985-%%D8%A7%D984%%D985%%D8%AA%D
8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D98%A%D8%AF-7-%D8%A2%D984%%D8%A7%D981-%
%D984%%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D984%%D8%B9%D985%
%D984%%D98%A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D984%%D8%B9%D8%B3%D983%%D8%B1%D98%A%D8%A9-
%D8%A8%D985%%D8%AE%D98%A%D985-%%D8%A7%D984%%D98%A%D8%B1%D985%%D988%%D91138129/83-%

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AF-7-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83-/1138129
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AF-7-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83-/1138129
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AF-7-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83-/1138129
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AF-7-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83-/1138129
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AF-7-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83-/1138129
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AF-7-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83-/1138129
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مؤشرات بدء العملية العسكرية والتحضيرات السابقة
ــام كل مــن الجيــش  ــه قي ــون مــن داخــل المخيــم والمناطــق المجــاورة ل رصــد مراقب
الســوري وتنظيــم داعــش فــي مخيــم اليرمــوك باالســتعدادات التــي تشــير إلــى اقتــراب 

موعــد العمليــة العســكرية. 
تعزيزات الجيش السوري النظامي

عــزز الجيــش الســوري مــن تواجــده عند المدخــل الشــمالي للمخيم والمناطــق المحيطة 
فيــه، واســتقدم قــوات الغيــث إحــدى المجموعــات التابعــة لـــ »الفرقــة الرابعــة« أشــهر 
الفــرق العســكرية لديــه إلــى بلــدة حجيــرة المجــاورة لحــي الحجــر األســود، حيــث شــملت 
تعزيــزات الفرقــة الرابعــة دبابــات وآليــات ومجموعــات مــن الُمشــاة وســيارات تقــل ذخائر 

ورشاشــات ثقيلة.  
 كمــا ســبق لــه أن حشــد  قواتــه فــي محيــط مخيــم اليرمــوك والحجــر األســود قبــل 
أســبوعين تقريبــًا مــن بــدء العمليــة العســكرية التــي بــدأت يــوم 19 نيســان –أبريــل 
2018 ، واســتقدم قــوات مــن لــواء القــدس والدفــاع الوطنــي ومجموعــات مــن الحــرس 

الجمهــوري، وأخــرى مــن درع القلمــون إلــى محيــط جنــوب دمشــق.
وبثــت وســائل التواصــل االجتماعــي صــور وصــول أرتــال عســكرية وحشــود مــن الدفاع 
الوطنــي الســوري إلــى مشــارف مخيــم اليرمــوك وحــي نســرين المتاخــم للمخيــم، 
وبدورهــا قالــت صحيفــة الوطــن الســورية إن إنهــاء وجــود »داعــش« فــي المنطقــة 
ســيكون مــن خــالل الحســم العســكري فقــط، وأضافــت الصحيفــة أن  الحكومــة 
الســورية  توصــل إلــى اتفــاق مــع مجموعــات المعارضة الســورية المســلحة، فــي بلدات 
جنــوب دمشــق يقضــي بخــروج مــن يرغــب مــن المنطقــة بســالحه الفــردي بضمانــة 

الحكومــة فقــط، وذلــك بعــد إنهــاء وجــود »داعــش« و»النصــرة«. 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D984%%D8%AF%D988%%D984-%%D8%A7%D984%%D8%B9%D8%B1%
D8%A8%D98%A%D8%A9/%D8%A7%D984%%D8%A3%D985%%D985-%%D8%A7%D984%%D985%%D8%AA%D
8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D98%A%D8%AF-7-%D8%A2%D984%%D8%A7%D981-%
%D984%%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D984%%D8%B9%D985%
%D984%%D98%A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D984%%D8%B9%D8%B3%D983%%D8%B1%D98%A%D8%A9-
%D8%A8%D985%%D8%AE%D98%A%D985-%%D8%A7%D984%%D98%A%D8%B1%D985%%D988%%D91138129/83-%

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AF-7-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83-/1138129
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AF-7-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83-/1138129
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AF-7-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83-/1138129
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AF-7-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83-/1138129
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AF-7-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83-/1138129
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AF-7-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83-/1138129
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AF-7-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83-/1138129
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وأكــد شــهود عيــان لمجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية يــوم 11 نيســان 
ــى مداخــل اليرمــوك، وبحســب الشــهود  ــة للنظــام عل ــات تابع ــز جراف ــل، تمرك – أبري
فــإن تواجــد الجرافــات يأتــي تمهيــدًا لفتــح الطريــق أمــام الدبابــات والمدرعــات التابعــة 
للنظــام للدخــول إلــى المخيــم، وســط تحشــيد كبيــر لعناصــر المجموعــات الفلســطينية 

المواليــة للنظــام فــي المنطقــة ذاتهــا.
تعزيزات تنظيم داعش

قــام تنظيــم »داعــش« يــوم 6  / نيســان/ أبريــل 2018 بعمليــة نقــل وإعــادة توزيــع 
ــوك  ــم اليرم ــي مخي ــة العســكرية ف ــام الســابقة للعملي ــه الرئيســية خــالل األي لمقرات
لالجئيــن الفلســطينيين بدمشــق، تزامنــت مــع تــوارد أنبــاء تشــير إلــى مفاوضــات 
يجريهــا التنظيــم مــع  الحكومــة الســورية  لبحــث إمكانيــة انســحابه مــن جنوب دمشــق.

فيمــا عــّزز التنظيــم فــي الوقــت ذاتــه تحصيناتــه عنــد مناطــق التمــاس مــع الجيــش 
ــر بعــض  ــة لحف ــه، باإلضاف ــة ل الســوري النظامــي والمجموعــات الفلســطينية الموالي

األنفــاق فــي أماكــن ســيطرته.
ــي ســكان حــي  ــم »داعــش« أهال ــر تنظي ــل 2018 أجب ــوم 10/ نيســان/ أبري وفــي ي
قطــاع الشــهداء فــي المخيــم علــى تــرك منازلهــم. وبحســب مراســل مجموعــة العمــل  
ــة  ــدة مــن شــارع لوبي ــة الممت ــي األبني ــي ف ــروا األهال ــد أجب ــم ق ــإن عناصــر التنظي ف
وحتــى ثانويــة اليرمــوك للبنــات علــى إخــالء منازلهــم تحــت تهديــد الســالح، فــي الوقت 
ذاتــه أعلــن التنظيــم منطقــة قطــاع الشــهداء منطقــة عســكرية مغلقــة، فيمــا وردت 
ــدا  ــدة يل ــى بل ــا إل ــرك منازله ــى ت ــرت عل ــي أجب ــالت الت ــزوح بعــض العائ ــاء عــن ن أنب

المجــاورة للمخيــم.
13/ نيســان – أبريــل / 2018 أصــدر مــا يســمى المكتــب الطبــي لتنظيــم »داعــش« 
جنــوب دمشــق منشــورًا تحــت مســمى »حقيبــة الطــوارئ«، يدعــو الســكان الموجوديــن 

فــي مخيــم اليرمــوك إلــى االســتعداد للطــوارئ.
ــة الطــوارئ هــي أهــم  ــم اليرمــوك، فــإن حقيب ــذي وزع فــي مخي ــًا للمنشــور ال ووفق
أدوات االســتعداد لحــاالت الطــوارئ، وتضــم أدويــة وأدوات طبيــة وإســعافية وطعامــا
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رباعية-التالشي

ومســتلزمات لألطفــال والرضــع. يــوم  15/ نيســان – أبريــل / 2108 تعــرض مخيــم 
ــه، أســفر عــن  ــة من ــي اســتهدف مناطــق متفرق ــوك لقصــف صاروخــي ومدفع اليرم
قضــاء الالجــئ الفلســطيني » أحمــد عبــد الناصــر عزيمــة« ووقــوع عــدد مــن اإلصابات. 

مفاوضات الساعة االخيرة
دخــل مســاء يــوم اإلثنيــن 16/ نيســان – أبريــل / 2018 وفــد حكومــي ســوري إلــى 
مناطــق ســيطرة تنظيــم داعــش، للتفــاوض معــه حــول إمكانيــة خــروج عناصــره مــن 
جنــوب دمشــق إلــى منطقــة حــوض اليرمــوك بدرعــا جنــوب ســورية، تفاديــًا لشــن َأي 
ــك،  ــم داعــش رفــض ذل ــة، إال أن تنظي ــة الجنوبي ــل عســكري يســتهدف المنطق عم

وأصــر علــى البقــاء فــي مناطــق ســيطرته. 
وأكــدت مصــادر إعالميــة مقربــة مــن الحكومــة الســورية أن وفــدًا روســيًا دخــل يــوم 
األربعــاء 18/ نيســان – أبريــل / 2018 إلــى حــي التضامن و مخيــم اليرموك، للتفاوض 
مــع »هيئــة تحريــر الشــام«، و»أبابيــل حــوران« مــن أجــل تســوية أوضــاع عناصرهــم 

أو الخــروج مــن المخيــم. 
وأشــارت تلــك المصــادر إلــى أن تنظيــم داعــش مــا زال يرفض التفاوض مــع  الحكومة 
ــوري  ــش الس ــى الجي ــه أعط ــن جانب ــة، م ــة الجنوبي ــن المنطق ــروج م ــورية  والخ الس
الســوري  تنظيــم داعــش مهلــة مــن أجــل البحــث بتنفيــذ آليــات االتفــاق، وفــي حــال 
أصــر علــى موقفــه فإنــه سيشــن عمليــة عســكرية ضخمــة علــى المنطقــة الجنوبيــة.

يوميات العملية العسكرية
19 نيسان - أبريل 2018

شــّنت طائــرات  الجيــش الســوري  يــوم 19/ نيســان – أبريــل / 2018 أكثــر   •
مــن 45 غــارة جويــة، اســتهدفت مخيــم اليرمــوك وأحيــاء الحجــر األســود والعســالي 
ــل المتفجــرة  ــن البرامي ــت الطائــرات عــددًا م ــا ألق والتضامــن جنــوب دمشــق، كم

وصواريــخ أرض أرض مــن نــوع الفيــل وقذائــف الهــاون. 
ــان«،  ــاد ري ــطيني »عم ــئ الفلس ــي الالج ــطينية ه ــة فلس ــف ضحي ــع القص أوق  •
ــوك  ــم اليرم ــي مخي ــة ف ــارع المغارب ــف ش ــر قص ــوا إث ــى، أصيب ــن الجرح ــددا م وع
بالقــرب مــن مقبــرة الشــهداء القديمــة والمدينــة الرياضيــة، كمــا خلــف القصــف
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دمارًا وخراباً في منازل المدنيين.
تســجيل وقــوع إصابــات بيــن المدنييــن، باإلضافــة إلــى احتــراق بعــض منــازل   •

ــة. ــارة المغارب ــل لح ــار شــبه كام ــم، ودم المخي
تدهــور األوضــاع اإلنســانية نتيجــة محاصــرة عشــرات العائــالت داخــل منازلهــم   •
فــي المخيــم نتيجــة القصــف المكثــف، وإغــالق حاجــز العروبــة الفاصــل بيــن مخيــم 
اليرمــوك ويلــدا مــن قبــل فصائــل المعارضــة الســورية المســلحة، ممــا انعكس ســلبًا 

علــى المدنييــن المحاصريــن الذيــن يعانــون مــن أوضــاع معيشــية ســيئة. 
المحاصــرون فــي مخيــم اليرمــوك أطلقوا مناشــدات لفتــح حاجز العروبــة الفاصل   •

بيــن مخيــم اليرمــوك ويلــدا لخــروج الجرحــى والمدنييــن.
مواقف وردود فعل:

أعربــت األمــم المتحــدة، الخميــس 19 أبريــل نيســان 2018م عن قلقهــا »البالغ«   •
إزاء ســالمة 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 لغوث 
ــغ إزاء ســالمة وأمــن  ــروا« عــن قلقهــا البال وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين »أون

المدنييــن فــي مخيــم اليرمــوك، والمناطــق المحيطــة بــه«
ــط  ــات ضب ــى درج ــة أقص ــى ممارس ــة إل ــراف المتحارب ــع األط ــك جمي ــا دوغري ودع
النفــس، وضمــان ســالمة المدنييــن، واتخــاذ كافــة اإلجــراءات لمنــع حــدوث أضــرار 

ــة«. ــة المدني ــة التحتي ــة للبني ــر ضروري غي
وطالــب دوغريــك جميــع األطــراف بالســماح بإخــالء الحــاالت الطبيــة، والوصــول 
اآلمــن إلــى المســاعدات المنقــذة للحيــاة، بمــا فــي ذلــك الغــذاء والــدواء إلــى جميــع 

ــاورة« ــوك والمناطــق المج ــن داخــل اليرم ــن المحاصري المدنيي
وأشــار أنــه تــم »إغــالق نقــاط التفتيــش فــي مخيــم اليرمــوك معظــم الوقــت خــالل 

األســابيع القليلــة الماضيــة، مــا أدى إلــى قطــع خطــوط الحيــاة عــن المخيــم«.
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20 نيسان - أبريل 2018
تعــرض مخيــم اليرمــوك لموجــة عنيفة من قصف الطائرات الســورية والروســية،   •
حيــث تــم اســتهداف أحيــاء المخيــم بالصواريــخ وقذائــف الهــاون، فــي حيــن شــنت 
ــدة  ــن ع ــًا واســعًا م ــا هجوم ــة له ــات الموالي ــة الســورية  والمجموع ــوات  الحكوم ق
محــاور فــي محاولــة القتحــام المخيــم، اســتهدفت الصواريــخ وقذائــف الهــاون شــارع 
المغاربــة، ومحيــط المركــز الثقافــي وشــارع العروبــة وشــارع المدارس و شــارع ال 30 
وشــارع ال 15 بالتزامــن مــع اشــتباكات عنيفــة ومتقطعــة اســتخدمت فيهــا األســلحة 

الخفيفــة والمتوســطة.
بلــغ عــدد الغــارات الجويــة التــي شــنها الطيــران الروســي والســوري علــى أحيــاء   •
التضامــن ومخيــم اليرمــوك والحجــر األســود والقــدم 230 غــارة منــذ عصــر األمــس، 

وحتــى لحظــة إعــداد التقريــر.
طــال القصــف مشــفى فلســطين التابــع للهــالل األحمــر الفلســطيني، حيــث تــم   •
اســتهدافه بشــكل مباشــر، مــا أدى إلــى قضــاء الالجــئ الفلســطيني »جمــال ســميح 
ــوم بإســعاف جرحــى القصــف، وخــروج المشــفى عــن  ــد وهــو يق ــو خال ــد« أب حمي

الخدمــة. 
القــوات  الحكوميــة  فــي مناطــق ســيطرة »هيئــة تحريــر الشــام« قصفــت   •
الســورية  األحيــاء الســكنية بالصواريــخ وقذائــف الهــاون، وبحســب مصــادر »هيئــة 
تحريــر الشــام« فقــد حــاول الجيــش الســوري اقتحــام المنطقــة لكنهــا باءت بالفشــل، 
ــاء  ــم أثن ــت 10 منه ــن وقتل ــن المقاتلي ــة م ــرت مجموع ــا حاص ــة أنه ــدت الهيئ وأك

ــة الريجــة. ــر الشــام فــي منطق ــة تحري ــاط تمركــز هيئ ــم اقتحــام نق محاولته
دارت اشــتباكات عنيفــة فــي محاولــة جديــدة القتحــام المنطقــة، اســتخدمت فيهــا   •
األســلحة الثقيلــة والدبابــات فــي شــارع رامــا وشــارع الـــ 30 فــي مخيــم اليرمــوك، 
وقالــت مصــادر مقربــة للجيــش الســوري  أن قواتــه  اســتهدفت أحــد مقــرات »هيئــة 
تحريــر الشــام« علــى قاطــع رامــا، واعترفــت بمقتــل عنصريــن أحدهمــا مــن الجبهــة 

الشــعبية- القيــادة العامــة، والثانــي مــن الجيــش الســوري.
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وقــوع دمــار كبيــر طال األبنية الســكنية في شــارع وحــارات عين غزال والمشــروع   •
والكتــل غــرب اليرمــوك وشــارع المغاربــة ومناطــق أخــرى، جــراء اســتهدافها بالغــارات 

الجويــة والصواريخ.
شــّنت الطائــرات الحربيــة غارتيــن علــى المشــفى اليابانــي علــى أطــراف مخيــم   •
ــف  ــدا وخل ــم داعــش مــن جهــة يل اليرمــوك، وقصفــت خطــوط التمــاس مــع تنظي

ــاس. خطــوط التم
أدت االشــتباكات إلــى مقتــل وجــرح عــدد مــن المقاتليــن الفلســطينيين ضمــن   •
المجموعــات العســكرية المواليــة للجيــش الســوري فــي مخيــم اليرمــوك. فقــد 
أصيــب »ســائد عبــد العــال« قائــد الجنــاح العســكري لحركــة فلســطين حــرة -إحــدى 
المجموعــات العســكرية المقاتلــة مــع  الجيــش الســوري فــي الــرأس والقــدم. وكذلك 
»حســن النــزال«، و»حســن حســن« جــراء تعرضهمــا لشــظايا هــاون فــي الخاصــرة 

علــى جبهــة مخيــم اليرمــوك.
جميــع مشــافي مخيــم اليرمــوك األخــرى متوقفــة عــن العمــل بعــد خروج مشــفى   •
فلســطين التابــع للهــالل األحمــر الفلســطيني عــن الخدمــة بســبب اســتهدافه مــن 

الطيــران الحربــي  يــوم 20 نيســان/ أبريــل 2018. 
المدنيــون المحاصــرون داخــل اليرمــوك يطلقــون مناشــدات لفتــح حاجــز العروبــة   •

الفاصــل بيــن يلــدا والمخيــم مــن أجــل إخــراج الجرحــى والمصابيــن. 
21 نيسان - أبريل 2018

واصــل الجيــش الســوري والمجموعــات المواليــة لــه بإســناد جــوي روســي،   •
اســتهداف مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين والتضامــن والحجــر األســود 
جنــوب دمشــق، لليــوم الثالــث علــى التوالــي، بعشــرات الغــارات مــن الطيــران الحربــي 

وصواريــخ الفيــل شــديدة االنفجــار وقذائــف الهــاون.
بلــغ عــدد الغــارات الجويــة خــالل أول يوميــن  أكثــر مــن )60( غــارة اســتهدفت   •
ــدا، فــي حيــن وصــل عــدد  ــاء مخيــم اليرمــوك والتضامــن والحجــر األســود ويل أحي
ــر ــوك والحج ــم اليرم ــالً اســتهدفت مخي ــن )25( برمي ــر م ــى أكث ــرة إل ــل المتفج البرامي
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األســود، باإلضافــة إلــى مئــات القذائــف الصاروخيــة والمدفعيــة مــن الهــاون أو 
الدبابــات.

وقــوع دمــار كبيــر وواســع فــي أحيــاء المخيــم كافــة، وانتشــار ركام المنــازل فــي   •
الطرقــات والشــوارع، حيــث أصيبــت منــازل المدنييــن فــي شــارع المغاربــة والقــدس 
والمنصــورة والـــ15 وشــارع الـــ30 ومحيــط دوار فلســطين وشــارع اليرمــوك الرئيــس 

وعيــن غــزال والعروبــة بدمــار شــبه كامــل. 
دارت اشــتباكات فــي مخيــم اليرمــوك والتضامــن والحجــر األســود بيــن الحكومــة   •
الســورية ومجموعاتــه المواليــة، وبيــن تنظيــم داعــش وهيئــة تحريــر الشــام مــن 
جهــة أخــر، حيــث حاولــت األخيــرة مدعومــة بمجموعــات فلســطينية مواليــة اقتحــام 

منطقــة الريجــة بمخيــم اليرمــوك، لكنهــا بــاءت بالفشــل.
اشــتباكات عنيفــة دارت بيــن مجموعــات المعارضــة المســلحة وقــوات  الحكومــة   •
الســورية  والمجموعــات المواليــة، وأســفرت عــن تراجــع قــوات المعارضــة وســيطرت 
قــوات  الحكومــة الســورية  علــى قطــاع الشــامات الــذي كان تحــت ســيطرة »جيــش 
ــوب  ــع جن ــن الواق ــّي الزي ــى ح ــي  إل ــوري النظام ــش الس ــول الجي ــالم«، ووص االس

مخيــم اليرمــوك بيــن بســاتين يلــدا والحجــر األســود.
أعــداد كبيــرة مــن المدنييــن عالقــون فــي بيوتهم أو فــي األقبية، علمــًا أن اثنين   •
مــن هــذه األقبيــة هــي تحــت األنقــاض، وال معلومــات بحــال قاطنيهــا وأعدادهــم، 
وأن مجــرد فكــرة الخــروج مــن المنــزل تحــت مثــل هــذا القصــف بمثابــة مغامــرة غيــر 

محسوبة«. 
وجــه أهالــي مخيــم اليرمــوك المحاصــر نــداء إنســانيًا إلــى الهيئــات والمنظمــات   •
العربيــة والعالميــة ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، إلنقــاذ المدنييــن تحــت األنقاض، 

ونقــل الضحايــا وإســعاف الجرحــى. 
قــال ناشــطون فلســطينيون»إن الجثــث واألشــالء مطروحــة فــي شــوارع المخيــم   •
ــعافهم  ــن إس ــن ع ــا عاجزي ــم، وكن ــد أعداده ــن تحدي ــن ال يمك ــى المصابي والجرح
ــي  ــاب الفعل ــف والمســتمر، وانقطــاع وســائل االتصــال، والغي نتيجــة القصــف الكثي
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للخدمة الطبية«. 
قضــى أربعــة الجئيــن فلســطينيين فــي مخيــم اليرمــوك فــي ثالــث أيــام قصــف   •
الجيــش الســوري بينهــم طفــل رضيــع، الضحايــا هــم: الالجــئ الفلســطيني »محّمــد 
ــا فــي فلســطين، قضــى  ــدة الشــجرة قضــاء طبري راتــب فضــل عيلوطــي« مــن بل

جــراء القصــف الــذي اســتهدف جــادات عيــن غــزال. 
مواقف وردود فعل:

أدانــت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية في بيــان مشــترك وقعته   •
مــع 16 منظمــة حقوقية وإنســانية بأشـــــد العبــارات؛ األعمال القتالّية المشــتعلة في 
جنــوب دمشــق، ومنهــا مخّيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينّيين، وطالبــت األطــراف 
المتصارعــة بالتوّقــف الفــورّي عــن تدميــر المنطقــة وتحييــد المدنّييــن فيهــا، وتنادي 
إلــى التوّصــل إلــى أّي حــّل آخــر، باســتثناء الحــّل العســكرّي، يضمــن ســالمة الســكان 

المدنّييــن، والممتلــكات العاّمــة والخاّصــة والبنيــة التحتّيــة.
ودعــت مجموعــة العمــل والمؤّسســات الموّقعــة علــى هــذا البيــان منّظمــات وهيئــات 
المجتمــع الدولــّي )بمــا فيهــا األونــروا المعنيــة بوضــع الالجئيــن الفلســطينّيين( 
ــح  ــى التدخــل الســريع والعاجــل لحمايــة المدنّييــن والحفــاظ علــى حياتهــم، وفت إل
ــة وإخــراج الجرحــى إلــى  ممــّرات آمنــة للمدنّييــن والســماح بدخــول الطواقــم الطبّي
المستشــفيات، وتقديــم المســاعدات الطبّيــة العاجلــة للمرضــى، ودخــول المســاعدات 

ــة واإلنســانّية مــن غــذاء ودواء وحليــب أطفــال. اإلغاثّي
ــاون اإلســالمّي واالّتحــاد  ــة التع ــة ومنّظم ــدول العربّي ــة ال ــان جامع ــب البي ــا طال كم
األوروبــّي بالضغــط علــى الجهــات الفاعلــة فــي األزمــة الســورّية لوقــف نزيــف الــدم، 
وكذلــك الســلطة الفلســطينّية ومنّظمــة التحريــر الفلســطينّية للقيــام بمســؤولّياتها 
ــع كّل  ــل م ــل الفاع ــوك، والتواص ــم اليرم ــي مخّي ــطينّيين ف ــن الفلس ــاه الالجئي تج
ــة  األطــراف المتصارعــة فــي ســورية لحمايــة المخّيمــات الفلســطينّية مــن أّي عملّي

تســتهدف تدميرهــا، واحتــرام الوجــود الفلســطينّي فــي ســورية.
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يشــار إلــى أن 16 منظمــة حقوقيــة وإنســانية وّقعت على هذا البيــان هي: مجموعة 
العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســوريا، مركــز دراســات جمهوريــة الديمقراطيــة، 
منظمــة اليــوم التالــي – TDA،الدفــاع المدنــي الســوري، المركــز الســوري لإلعــالم 
الســوريين – SCMمركــز توثيــق  التعبيــر –  SCM رابطــة الصحفييــن  وحريــة 
ــا  ــراس، بيتن ــدا، شــبكة ح ــي هولن ــة ف ــاكات - VDC، شــبكة ســوريا القانوني االنته
ــة - LACU، الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان،  ــس المحلي ســوريا، وحــدة المجال
مكتــب التنميــة المحليــة ودعــم المشــاريع الصغيــرة، النســاء اآلن مــن أجــل التنميــة، 

مؤسســة بدائــل، شــبكة المــرأة الســورية.
ــة  ــوى الدولي ــدار«، الق ــطين »في ــع فلس ــن م ــة للتضام ــة التركي ــت الجمعي طالب  •
واإلقليميــة بالضغــط علــى الجهــات الفاعلــة فــي األزمــة الســورية لوقــف نزيــف الــدم 

فــي مخيــم اليرمــوك وكافــة األراضــي الســورية.
مخيــم  فــي  العســكرية  العمليــات  أشــكال  كل  بيانهــا  فــي  فيــدار  أدانــت  كمــا 
الــى اســتبعاد الحــل  اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين جنــوب دمشــق، ودعــت 
العســكري، وناشــدت كافــة األطــراف إلــى تحييــد المدنييــن، وضمــان ســالمتهم 
وحمايــة األعيــان والممتلــكات العامــة والخاصــة والبنيــة التحتيــة، بمــا يتماشــى مــع 
نصــوص االتفاقيــات والقوانيــن الدوليــة. ودعــت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 
وفــي مقدمتهــا األونــروا المؤسســة الدوليــة المســؤولة مســؤولية مباشــرة عــن 
ــر  ــع تدمي ــن، ومن ــاة المدنيي ــى حي ــن للتدخــل الســريع والعاجــل للحفــاظ عل الالجئي
المخيــم باعتبــاره مخيمــاً لالجئيــن الفلســطينيين، والعمــل علــى فتــح ممــرات آمنــة 
للمدنييــن والســماح بدخــول الطواقــم الطبيــة وتقديــم المســاعدات الطبيــة العاجلــة 
للمرضــى، وتقديــم المــواد اإلغاثيــة واإلنســانية الضروريــة مــن غــذاء ودواء وحليــب 
ــا  ــوب منه ــدور المطل ــام بال ــرورة القي ــطينية بض ــلطة الفلس ــت الس ــال. وطالب أطف
ــال الالجئيــن الفلســطينيين فــي مخيــم اليرمــوك، والتواصــل مــع كل األطــراف  حي
المتصارعــة فــي ســورية لحمايــة المخيمــات الفلســطينية مــن أي عمليــة تســتهدف 

ــرام الوجــود الفلســطيني فــي ســورية. تدميرهــا، واحت



119

22 نيسان - أبريل 2018
شــّن الطيــران الحربــي الروســي والســوري أكثــر مــن )80( غــارة جويــة اســتهدفت   •
أحيــاء مخيــم اليرمــوك، والحجــر األســود وحــي التضامــن جنــوب دمشــق، وأكثــر مــن 

)100( طلعــة جويــة فــي ســماء المنطقــة.
ــم  ــاء مخي ــى أحي ــرًا عل ــاًل متفج ــن )30( برمي ــر م ــي أكث ــران المروح ــى الطي ألق  •
اليرمــوك والحجــر األســود، وســجل ســقوط أكثــر مــن )45( صــاروخ -أرض أرض مــن 
نــوع »فيــل«، وتســاقط مئــات القذائــف الصاروخيــة والهــاون، بالتزامــن مــع تحليــق 

مكثــف لطائــرات االســتطالع.
قصفــت قــوات  الجيــش الســوري  وجيــش التحريــر الفلســطيني األبنيــة بخراطيم   •
كاســحة UR-77 شــديدة التأثيــر، علمــًا أنهــا ُصِنعــت لتفجيــر األلغــام المزروعــة فــي 
ــي  ــع ف ــر وواس ــار كبي ــف بدم ــبب القص ــد تس ــان فق ــهود عي ــًا لش ــات، ووفق الطرق

األحيــاء الســكنية، وحرائــق بمنــازل المدنييــن.
أعلنــت القــوات الحكوميــة الســورية والفصائــل الفلســطينية المواليــة لهــا أنهــا   •
تمكنــت مــن أســر الفلســطيني »وســيم غنيــم« أحــد عناصــر تنظيــم داعــش علــى 
محــور يلــدا حــي الزيــن، علمــاً أن الغنيــم بايــع داعــش قبــل 6 أشــهر، وكان قبلهــا 

يقاتــل إلــى جانــب »هيئــة تحريــر الشــام« )النصــرة ســابقًا(. 
ــة  ــن القــوات الحكومي ــة بي ــى كافــة المحــاور القتالي جــرت اشــتباكات عنيفــة عل  •
الســورية والفصائــل الفلســطينية المواليــة لهــا مــن جهــة، و«داعــش« وهيئــة تحرير 
ــن  ــى والجرحــى بي الشــام مــن جهــة أخــرى، أســفرت عــن ســقوط عــدد مــن القتل

ــن.  الطرفي
مواقف وردود فعل:

أكــد »أنــور عبــد الهــادي« مديــر مكتــب الدائــرة السياســية لمنظمــة التحريــر فــي   •
ــم  ــم داعــش  فــي مخي ــى مواقــع تنظي ــة الســورية عل ــات الجوي ســورية أن الضرب
اليرمــوك ال زالــت مســتمرة حتــى اللحظــة، مشــيرًا إلــى أن تلــك الضربــات تواصلــت 

جــراء رفــض التنظيــم االلتــزام باالتفــاق الــذي تــم التوصــل إليــه مؤخــرًا بســبب
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وجــود مرجعيــات لهــم تطلــب منهــم عــدم الخــروج ولوجــود خالفــات بينهمــا، منوهــًا 
إلــى اســتمرار االتصــاالت مــع الدولــة الســورية، كمــا أوضــح عبــد الهــادي أن عــدد 
الالجئيــن الفلســطينيين المتبقيــن فــي المخيــم ال يتجــاوز الـــ200 – 300 الجــئ 

مبينــاً أن األغلبيــة قــد نزحــوا مــن المخيــم.
ــف  ــتمرار قص ــارات اس ــد العب ــارج بأش ــي الخ ــلمين ف ــاء المس ــة علم ــت هيئ أدان  •
اليرمــوك واألحيــاء الجنوبّيــة مــن مدينــة  الّروســي والّســوري لمخّيــم  الطيــران 
ــو  ــوك ه ــم اليرم ــّي لمخي ــف همج ــن قص ــري م ــا يج ــى أّن م ــدة عل ــق، مؤك دمش
عمــل إجرامــّي يمارســه الحكومــة الســورية ومعــه روســيا وإيــران، مســتغربة الّصمــت 
الّرســمّي الفلســطينّي إزاء هــذه الجريمــة المرّوعــة، مطالبــة الجميــع بالتحــّرك العاجل 
لوقــف هــذه المجــزرة وحمايــة آالف المدنّييــن الذيــن يتعّرضــون لإلبــادة فــي مخّيــم 
اليرمــوك والمناطــق المحيطــة بــه، محــذرة الجميــع مــن مغّبــة خذالنهــم ألبنــاء 

ــار وحدهــم.  شــعبهم وتركهــم فــي مواجهــة المــوت والدم
ــة الوفــاء األوروبيــة جميــع األطــراف العســكرية إلــى الوقــف الفــوري  دعــت حمل  •
ــوب العاصمــة الســورية  ــم اليرمــوك ومحيطــه فــي جن ــة فــي مخي لألعمــال القتالي
دمشــق، وطالبــت الحملــة بهدنــة إنســانية وفتــح ممــرات آمنــة إلخــراج المدنييــن مــن 
أهالــي المخيــم، وتقديــم العــالج للمصابيــن مــن المدنيين ودفــن الضحايــا، واحترام 
ــي  ــي والدوائ ــم الدعــم الغذائ ــة فــي تقدي حقــوق اإلنســان وتســهيل مهمــة الحمل
ــاعدات  ــم المس ــدء بتقدي ــتعدادها للب ــة اس ــوك، مبدي ــم اليرم ــي مخي ــن ف للمدنيي

اإلغاثيــة العاجلــة ألهالــي مخيــم اليرمــوك. 
23 نيسان - أبريل 2018

شــن الطيــران الحربــي الســوري والروســي )160( غــارة جويــة علــى األقــل   •
اســتهدفت مخيــم اليرمــوك وأحيــاء التضامــن والقــدم والحجــر األســود، يضــاف لهــا 

)35( غــارة اســتخدمت فيهــا البراميــل المتفجــرة و)42( صــاروخ أرض – أرض.
وتزامــن القصــف مــع انــدالع اشــتباكات عنيفــة دارت علــى جبهــات مخيــم اليرمــوك 

وحــي القــدم بيــن عناصــر »داعــش«، وجيــش  الحكومــة الســورية  والمجموعــات
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الفلسطينية الموالية له.
وتســبب القصــف بوقــوع عــدد مــن اإلصابــات فــي صفــوف المدنييــن باإلضافــة إلــى 

انــدالع العديــد مــن الحرائــق فــي منــازل المدنييــن.
ــات الجيــش الســوري  مجموعــة مــن المنشــورات فــوق مناطــق  كمــا ألقــت مروحي
ــوت  ــود، واحت ــر األس ــي الحج ــوك وح ــم اليرم ــي مخي ــش« ف ــم »داع ــيطرة تنظي س
المنشــورات علــى رســائل تطالــب مســلحي »داعــش« بالتوقــف عــن القتال وتســليم 

أســلحتهم وأنفســهم إلــى جيــش  الحكومــة الســورية .
مناشدات

ــاة  ــرض حي ــورية، تع ــطينيي س ــل فلس ــن أج ــل م ــة العم ــطون لمجموع ــد ناش أك
العشــرات مــن المســنين فــي مخيــم اليرمــوك للخطــر، وذلــك بســبب عــدم قدرتهــم 
علــى التحــرك واالنتقــال مــن أماكنهــم بســبب ضعف بنيتهــم وإصابتهــم باألمراض، 
باإلضافــة إلــى حاجتهــم الماســة للرعايــة الصحيــة بشــكل دائــم، األمــر الــذي أصبــح 
منعدمــًا بشــكل كامــل داخــل المخيــم، بســبب القصــف الجنونــي الذي يشــنه الجيش 

الســوري علــى أحيــاء المخيــم.
وطالــب الناشــطون جميــع الجهــات الدوليــة وعلــى رأســها الهــالل والصليــب األحمــر 
الدولييــن بالتدخــل العاجــل والفــوري إلخــراج المســنين والنســاء واألطفــال ومرضــى 

المخيــم، خوفــًا مــن األخطــار التــي تهــدد حياتهــم بشــكل مباشــر.
ــال  ــى إيص ــل عل ــة بالعم ــة واإلعالمي ــات الحقوقي ــطون المؤسس ــب الناش ــا طال كم
معانــاة المســنين والمرضــى فــي مخيــم اليرمــوك إلــى كافة الجهــات الدوليــة المعنية 

للتحــرك قبــل فــوات األوان.
مواقف وردود أفعال

ــف  ــى وق ــطينية إل ــر الفلس ــة التحري ــي منظم ــن ف ــؤون الالجئي ــرة ش ــت دائ دع  •
ــت وســائل إعــالم عــن  ــث نقل ــوك. حي ــم اليرم ــي مخي ــف ف ــال العن القصــف وأعم
ــرة  ــس الدائ ــر، رئي ــة التحري ــة لمنظم ــة التنفيذي ــو اللجن ــا عض ــا اآلغ ــور زكري الدكت
دعوتــه إلــى اســتنفار جميــع الجهــود لتوفيــر المســاعدات اإلنســانية لســكان المخيــم،
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والذيــن تــم تشــريدهم مــن حيــث توفيــر المــأوى والمــواد الطبيــة والغذائيــة خاصــة 
فــي ظــل تعطيــل خدمــات مستشــفى فلســطين التابــع للهــالل األحمــر الفلســطيني، 
وعــدم تمكــن وكالــة الغــوث لالجئيــن الفلســطينيين األونــروا مــن تقديــم اإلغاثــة 
ــم  ــي المخي ــكان ف ــه الس ــح في ــذي أصب ــت ال ــي الوق ــة ف ــة الالزم ــة الصحي والرعاي
ــف  ــف العني ــة والقص ــتباكات الدموي ــط االش ــرون وس ــاورة المحاص ــق المج والمناط
مــن األطــراف المتنازعــة؛ أحــوج مــا يكــون لهــذه الخدمــات اإلنســانية، حيــث دعــا إلــى 
ــة  ــهيالت الكامل ــرى التس ــانية األخ ــات اإلنس ــروا والمنظم ــة األون ــح وكال ــرورة من ض

لتقديــم المســاعدة الالزمــة.
ــف،  ــال العن ــاة وأعم ــذه المأس ــم له ــض ســكان المخي ــا تعري ــد اآلغ ــك انتق ــى ذل إل
ــن الفلســطينيين عــن  ــد الالجئي ــع الدعــوات الســابقة بتحيي ــى الرغــم مــن جمي عل

ــة لهــم. ــر الحماي ــر فــي ســوريا ووجــوب توفي ــزاع الدائ الن
24 نيسان - أبريل 2018

اســتمر الطيــران الحربــي الســوري والروســي باســتهدافه لمخيــم اليرمــوك وأحيــاء   •
التضامــن والحجــر األســود والقــدم، حيــث تــم تســجيل مــا يزيــد عــن 85 غــارة جويــة 
يضــاف إليهــا القصــف بمــا يزيــد عــن 24 برميــال متفجــرا و23 صــاروخ أرض-أرض.

وأســفر القصــف عــن وقــوع 6 ضحايــا باإلضافة إلى امتداد مســاحات الدمــار والخراب 
ــن  ــة بي ــدالع اشــتباكات متقطع ــي ظــل ان ــوك، ف ــم اليرم ــاء مخي ــى معظــم أحي إل
تنظيــم »داعــش« وجيــش  الحكومــة الســورية  والفصائــل الفلســطينية المواليــة 

لــه.
مناشدات

ــن الفلســطينيين  ــم اليرمــوك لالجئي ــدات المجــاورة لمخي ناشــد ناشــطون فــي البل
بدمشــق جميــع الجهــات اإلغاثيــة الدوليــة واألهليــة ببــذل جهودهــا، إلغاثــة عشــرات 
العوائــل النازحــة مــن مخيــم اليرمــوك إلــى بلــدات يلــدا وببيــال وبيــت ســحم هربًا من 
القصــف العنيــف والكثيــف، الــذي يســتهدف المخيــم لليــوم الســادس علــى التوالــي.
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وبحســب مــا ورد لمجموعــة العمــل  فــإن جميــع مــن تمكــن مــن أهالــي المخيــم مــن 
النــزوح لــم يســتطيعوا أن يحملــوا معهــم أيــًا مــن أغراضهــم الشــخصية ممــا فاقــم 
مــن معاناتهــم، يضــاف إلــى ذلــك أن معظــم األهالــي ال يمتلكــون أي مبالــغ ماليــة 
تســاعدهم علــى تأميــن حاجاتهــم األساســية، حيــث أن معظمهــم كان يعيــش تحت 
حصــار مشــدد مــن قبــل  الحكومــة الســورية  والمجموعــات الفلســطينية منــذ أكثــر 
مــن 1740 يومــًا، ممــا أجبــر العديــد مــن العوائــل علــى البقــاء فــي الطرقــات دون 

تأميــن أدنــى متطلبــات المعيشــة.
مواقف وردود فعل:

ــي  ــورية ف ــي س ــطينية ف ــة الفلس ــوى المقاوم ــف ق ــي تحال ــادات ف ــككت قي ش  •
اجتمــاع عقدتــه فــي دمشــق لمناقشــة الوضــع فــي مخيــم اليرمــوك والمســتجدات 
ــم  ــق بمخي ــر لح ــار كبي ــن دم ــدث ع ــي تتح ــواردة الت ــاء ال ــة األنب ــية، بصح السياس
ــم  ــى المخي ــش الســوري عل ــي يشــنها الجي ــة العســكرية الت ــراء العملي اليرمــوك، ج

وبلــدات المنطقــة الجنوبيــة لدمشــق. 
25 نيسان - أبريل 2018

تعــرض مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين لغــارات جويــة وقصــف عنيــف،   •
اســتهدف محيــط شــارع العروبــة، أســفر عــن وقــوع أضــرار ماديــة كبيــرة فــي أبنيــة 
ــارات  ــن )85( غ ــر م ــوري أكث ــي والس ــي الروس ــران الحرب ــن الطي ــث ش ــم، حي المخي
جويــة علــى مخيــم اليرمــوك والمنطقــة الجنوبيــة، كمــا ألقــى حوالــي )30( برميــاًل 
ــدا والقــدم، كمــا  ُســجل  ــدة يل متفجــرًا علــى اليرمــوك والحجــر األســود وأطــراف بل
ســقوط )56( صــاروخ أرض - أرض مــن نــوع فيــل باإلضافــة إلــى عشــرات القذائــف 
الصاروخيــة، مــا أســفر عــن دمــار هائــل فــي البنــي التحتيــة واألبنيــة؛ خّلفــه القصــف 
العنيــف بكافــة أنــواع األســلحة، ونشــوب حرائــق فــي منــازل المدنييــن داخــل األحيــاء 
التــي تتعــرض للقصــف، تزامــن ذلــك مــع انــدالع اشــتباكات عنيفــة علــى جبهــات 
ــوك  ــم اليرم ــي شــارع فلســطين بمخي ــدم، وقطــاع الشــهداء ف ــة بحــي الق المأدني

والحجــر األســود والتضامــن.
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ــف  ــث توق ــة لســاعات ، حي ــة الجنوبي ــدوء المفاجــئ المنطق ــن اله ــة م وســادت حال
ــت عــن  ــاء مؤكــدة تحدث ــك المنطقــة، وســط أنب ــي عــن قصــف تل ــران الحرب الطي

ــش  الســوري. ــن داعــش و الجي ــري بي مفاوضــات تج
فــي غضــون ذلــك أفــرج تنظيــم »داعــش« عــن الالجــئ »بهــاء أبــو خــروب« بعــد 

اعتقالــه لحوالــي 4 أشــهر بتهمــة التواصــل مــع هيئــة تحريــر الشــام.
مواقف وردود فعل:

أكــد »خالــد عبــد المجيــد« أميــن ســر تحالــف قــوى المقاومــة الفلســطينية فــي   •
ســورية للتلفزيــون الحكومــي الســوري »أن القيــادة المركزيــة للتحالــف ســتتابع 
ــي مــن  ــودة األهال ــات لع ــاذ الترتيب ــة مــن أجــل اتخ ــات المعني ــع كل الجه العمــل م

ــواره«. ــوك وج ــم اليرم ــى مخي ــوريين إل ــطينيين والس الفلس
ناشــدت حركــة حمــاس كافــة األطــراف بضــرورة تحييد أبناء الشــعب الفلســطيني   •
فــي مخيمــات ســوريا، وعــدم إقحامهــم فــي أي مــن األحــداث التــي تجــري هنــاك، 
والعمــل علــى إنهــاء معاناتهــم، كمــا نعــت الحركــة فــي بيانهــا شــهداء الشــعب 
ــورية  ــي س ــطينيين ف ــى أّن الفلس ــدة عل ــوك، مؤك ــم اليرم ــي مخي ــطيني ف الفلس
هــم الجئــون كل تطلعاتهــم وآمالهــم العــودة إلــى ديارهــم ومدنهــم وقراهــم التــي 

هجرهــم منهــا االحتــالل اإلســرائيلي.
أصــدر عشــرات الصحافييــن والشــخصيات الفلســطينية والســورية بيانــًا صحفيــًا   •
حــول أحــداث مخيــم اليرمــوك، نــددوا خاللــه بالعمليــة العســكرية التــي تشــنها 
الحكومــة الســورية علــى المخيــم والمنطقــة الجنوبيــة، مشــددين علــى أن تدميــر 
مخيــم اليرمــوك َقْتــٌل لشــاهد علــى النكبــة وتصفيــة لحــق العــودة، محملينهــا تبعيــة 
كل مــا يجــري مــن دمــار وقتــل وتدميــر لليرمــوك الــذي هــو بحســب البيــان »منطقــة 
ســاقطة عســكريًا منــذ ســنوات«، وتخضــع لحصــار مطبــق منــذ أواخــر 2012، وطالب 
الموقعــون علــى البيــان القيــادات الفلســطينية برفــع صوتهــا عاليــا، والتحــدث بجــرأة 
وصراحــة، ولــو لمــرة واحــدة ضــد سياســات الحكومــة الســورية وتدميــر مخيــم 

اليرمــوك.
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26 نيسان - أبريل 2018
تعــرض مخيــم اليرمــوك لقصــف متقطــع، حيــث شــهدت األجــواء انحســار تحليــق   •
الطائــرات الحربيــة الروســية والســورية بســبب ســوء األحــوال الجويــة، وتهاطــل 
األمطــار علــى المنطقــة، مــع اســتمرار القصــف المدفعــي والصاروخــي علــى المخيــم.

كمــا قصــف الجيــش الســوري النظامــي  والمجموعــات المواليــة لــه حــّي الزيــن جنوب 
مخيــم اليرمــوك المحاصــر بالمدفعيــة والصواريــخ، ممــا تســبب بدمــار وخــراب فــي 

منــازل المدنييــن.
ــم  ــورية  وتنظي ــة الس ــوات  الحكومي ــن الق ــة بي ــتباكات عنيف ــع اش ــك م ــن ذل تزام
ــر الشــام – النصــرة ســابقًا فــي  ــة تحري ــى محــاور التمــاس، ومــع هيئ »داعش«عل

ــم اليرمــوك. ــم وشــارع الـــ30 غــرب مخي منطقــة أول المخي
مواقف وردود فعل:

دراســات  ومركــز  ســورية  فلســطينيي  أجــل  مــن  العمــل  مجموعــة  ســّلمت   •
الجمهوريــة الديمقراطيــة والمركــز الســوري لإلعــالم وحريــة التعبيــر؛ تقريــرًا مشــتركًا 
ــل  ــر بروكس ــي مؤتم ــة ف ــة المجتمع ــود الدولي ــن الوف ــدد م ــة، لع ــة اإلنجليزي باللغ
المخصــص لدعــم ســورية، إضافــة إلــى نحــو أربعيــن بعثــة دبلوماســية فــي مجلس 
حقــوق اإلنســان ومــا يزيــد عــن 600 نائــب بريطانــي، وذلــك بالتعــاون مــع مركــز 
ــى  ــي ضاغــط عل ــام دول ــدف  تشــكيل رأي ع ــدن. به ــي لن ــودة الفلســطيني ف الع
الحكومــة الســورية لوقــف حملتهــا العســكرية ضــد مخيــم اليرمــوك، وإيقــاف نزيــف 

ــاك وتأميــن ممــر أمــن للمدنييــن. ــدم هن ال
ــان  ــي بي ــروا( ف ــن الفلســطينيين )األون ــوث وتشــغيلن الالجئي ــة غ ــت وكال أعرب  •
لهــا عــن قلقهــا العميــق حيــال تصعيــد القتــال، وحيــال مصيــر آالف الالجئيــن 

الفلســطينيين فــي مخيــم اليرمــوك والمناطــق المحيطــة بــه«.
ــر كرينبــول »إن اليرمــوك وســكانه عانــوا مــن  وقــال المفــوض العــام لألونــروا بيي
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 
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العنف المتزايد بشكل دراماتيكي«.
وحــذرت الوكالــة فــي بيانهــا مــن العواقــب الكارثيــة للتصعيــد الخطيــر فــي القتــال 
الــذي يؤثــر علــى مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين فــي دمشــق، والمناطــق 

المحيطــة بــه.
وأوضــح البيــان أن »األعمــال العدائيــة الحاليــة تســببت فــي وفيات وإصابــات، ونزوح 

حوالــي 5 آالف الجــئ فلســطيني مــن مخيــم اليرمــوك إلــى منطقة يلــدا المجاورة«.
ــول  ــاد العال ــب المتحــدث باســم المؤتمــر الشــعبي لفلســطينيي الخــارج »زي طال  •
بتوفيــر حمايــة للمدنييــن فــي مخيــم اليرمــوك، وذلــك مــن خــالل حملــة فلســطينية 
وطنيــة لتوفيــر الحــد األدنــى مــن الحمايــة ألبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي مختلــف 
المخيمــات بســوريا، ال ســيما فــي مخيــم اليرمــوك، الــذي يتعــرض منــذ 7 أيــام 
ــب  ــى إلحــاق الدمــار بــه ونــزوح أغل ــواع األســلحة، ممــا أدى إل لقصــف بمختلــف أن

ســكانه.
وناشــد العالــول القــوى النافــذة علــى األرض فــي ســوريا، إلــى فتــح ممــرات آمنــة 
للمدنييــن، وتوفيــر الغــذاء والــدواء لالجئيــن الفلســطينيين«، داعيــًا مفوضيــة األمــم 
المتحــدة لحمايــة الالجئيــن، إلــى التدخــل مــن أجــل توفيــر الحمايــة اإلنســانية 
لالجئيــن الفلســطينيين فــي مخيــم اليرمــوك، والضغــط علــى أطــراف الصــراع 

ــتهداف«. ــن االس ــطينيين م ــد الفلس ــوري لتحيي الس
ــرى  ــادات الفلســطينية فــي الســلطة والفصائــل مســؤولية كب ــول القي ــل العال وحّم
فــي حمايــة مــا تبقــى مــن ســكان مخيــم اليرمــوك بداخلــه، وباقــي المخيمــات فــي 
ــراف المعنيــة بالنــزاع الســوري إلــى وقــف اســتهداف مخيــم  ســوريا«، داعيــًا األط
ــد الالجئيــن الفلســطينيين ومخيماتهــم عــن الصــراع القائــم فــي  اليرمــوك، وتحيي

البــالد. 
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 27 نيسان - أبريل 2018
شــنت طائــرات الجيــش الســوري والروســي علــى مخيــم اليرمــوك غــارات جويــة   •
مكثفــة متســببة باتســاع رقعــة الدمــار فــي المخيــم، إضافــة إلــى اســتخدام مختلــف 

األســلحة والعتــاد الحربــي.
ــن  ــّي الزي ــدم وح ــن والق ــود والتضام ــر األس ــاء الحج ــوك وأحي ــم اليرم ــهد مخي وش
غــارات مكثفــة تجــاوزت )130( غــارة جويــة، وبحســب مراســل مجموعــة العمــل  فــإن 
المروحيــات  قامــت بإلقــاء أكثــر مــن )30( برميــاًل متفجــرًا علــى األحيــاء المذكــورة، 
بالتزامــن مــع قصــف مدفعــي عنيــف اســتهدف مناطــق متفرقــة من المخيم. وســجل 
ــة،  ــخ راجم ــل وصواري ــراز في ــاروخ أرض أرض مــن ط ــن )70( ص ــر م ســقوط أكث
ــوري  ــش الس ــتخدم الجي ــد اس ــد جدي ــي تصعي ــة، وف ــف الصاروخي ــرات القذائ وعش
ــًا، وأنواعــاً جديــدة مــن  والروســي فــي القصــف القنابــل العنقوديــة المحرمــة دولي
القذائــف والصواريــخ التــي تســببت بحرائــق كبيــرة فــي األماكــن التــي تســتهدفها، 
مســببة باحتــراق قرابــة )100( منــزل بالقــرب مــن شــارع صفــد وحيفــا وصفوريــة 

فــي مخيــم اليرمــوك المحاصــر.
فــي حيــن اندلعــت اشــتباكات عنيفــة بين القــوات  الحكوميــة الســورية  والمجموعات 
المواليــة لهــا وعناصــر »داعــش« عنــد محــاور التضامــن والقــدم وحــي الزيــن، 

بالتزامــن مــع اشــتباكات عنيفــة مــع »هيئــة تحريــر الشــام« فــي أول المخيــم.
ــع  ــه الطفــل الرضي ــه وابن ــاش« وزوجت أخــرج الالجــئ الفلســطيني »محمــود الب  •
»راشــد« أحيــاء مــن تحــت انقــاض منزلهــم فــي شــارع صفــد بمخيــم اليرمــوك بعــد 
تــم قصفــه مــن قبــل الطيــران الحربــي يــوم 21 نيســان/ أبريــل 2018، حيــث عــاش 
البــاش وعائلتــه 6 أيــام تحــت الــركام دون مــاء أو غــذاء، وعانــوا مــن البــرد والجــوع.  

مناشدات
ــم  ــث ل ــة، حي ــن عالقــون تحــت ركام األبني ــد مــن المدنيي ــال ناشــطون إن العدي ق
يتمكــن األهالــي مــن إنقاذهــم بســبب عــدم توفــر أي مــن اآلليــات الالزمــة أو الفــرق 
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المتخصصــة باإلنقــاذ، وأكــدوا علــى عــدم تواجــد أي فــرق إســعاف أو دفــاع مدنــي 
داخــل المخيــم . 

مواقف وردود فعل:
طالبــت الجمعيــة التركيــة للتضامــن مع فلســطين »فيدار« وعدد من المؤسســات   •
التركيــة أوزكــردر- مظلــوم دار )ihak-iHH(بوقــف القصــف علــى مخيــم اليرمــوك، 
ــد المدنييــن المحاصريــن فيــه. وقالــت المؤسســات فــي بيــان تضامنــي مــع  وتحيي
مســيرة العــودة ضمــن فعاليــات ســبعينية النكبــة »إن مخيــم اليرمــوك فــي ســورية 
ــي ظــل وجــود  ــاري ف ــل الج ــذ 19 نيســان – أبري يتعــرض للقصــف المتواصــل من
ــروا  ــن آث ــن، الذي ــن المحاصري ــطينيين المدنيي ــن الفلس ــن الالجئي ــي 3000 م حوال
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 رهائــن لإلرهــاب واالنتهــاكات 
التــي تمارســها داعــش داخــل المخيــم، وضحايــا للقصــف والحصــار الــذي يمارســه 

الحكومــة الســورية مــن الخــارج«
كمــا وطالبــت المؤسســات فــي ختــام بيانهــا »بفتــح ممــرات إنســانية آمنــة لدخــول 
الطواقــم الطبيــة وفــرق الدفــاع المدنــي إلخــالء الجرحــى والمصابيــن مــن الالجئيــن 

الفلســطينيين فــي مخيــم اليرمــوك«

28 نيسان- أبريل 2018
ــًا علــى مواقــع تمركــز  شــن تنظيــم »داعــش فجــر يــوم الســبت هجومــاً مفاجئ  •
جيــش األبابيــل فــي المنطقــة الفاصلــة بيــن بلــدة يلــدا ومخيــم اليرمــوك، أســفرت 
عــن ســيطرة«داعش علــى المشــفى الياباني، وســقوط عــدد من الضحايــا والجرحى 

بيــن الطرفيــن. 
كمــا  اندلعــت مواجهــات وصفــت بالعنيفــة بين القــوات  الحكومية الســورية  وتنظيم 
ــدا والحجــر األســود جنــوب ــدة يل ــى محــور حــي الزيــن الفاصــل بيــن بل داعــش عل
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دمشــق، تزامــن ذلــك مــع اســتهداف المنطقــة بأكثــر مــن 15 صــاروخ أرض-أرض، 
وعشــرات القذائــف المدفعيــة الثقيلــة والهــاون، وإطــالق قنابــل مضيئــة فــي ســماء 

المنطقــة.
مــن جهــة أخــرى شــهد شــارع بيــروت حركــة نــزوح لســكانه باتجــاه مناطــق ببيــال 
ــزح  ــد ن ــن كان ق ــم مم ــًا أن معظمه ــارك علم ــارات والمع ــة الغ ــحم، نتيج ــت س وبي

ــم اليرمــوك والحجــر األســود. ســابقا مــن مخي
مواقف وردود فعل:

خــرج عشــرات المتظاهريــن مــن أهالــي بلــدات جنــوب دمشــق للمطالبــة بفتــح   •
ــاكات. ــم مــن انته ــا يجــري فــي المخي ــي عم ــن بالصمــت الدول ــال، ومنددي ــر ببي معب

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 الحكومــة الســورية 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 ممــن يدعــي أن 

القــدس عاصمــة فلســطين، أن يؤّمــن الحمايــة للشــعب قبــل األرض.
تحــت شــعار »يــا يرمــوك مــا َاْنــَت وحيــْد »دعــا« حــراك حيفــا« وناشــطون   •
فلســطينيون فــي مدينــة حيفــا شــمال فلســطين للتضامــن مــع مخيــم اليرمــوك، 
ــة فــي حــّق الشــعب الفلســطيني فــي الشــتات،  ــدًا بالمجــازر الواقع والتظاهــر تندي
وحصــارا  وتدميــرا  قصًفــا  يواجــه  الّصامــد  اليرمــوك  مخّيــم  إن  الحــراك  وقــال 
ومحــوا عــن بكــرة أبيــه، بالطيــران الحربــي والمدافــع الثقيلــة، ضمــن تعتيــم 
ــن  ــة م ــارب الـــ1800 عائل ــا يق ــم م ــي المخّي ــد ف ــه يوج ــًا أن ــر، مضيف ــي كبي إعالم
والــّردم،  الــركام  تحــت  ُيدفنــون  الذيــن  الفلســطينّيين  والاّلجئيــن  المدنّييــن 
المشــاركة  إلــى  الفلســطيني  الشــعب  جماهيــر  داعيــًا  مســِعف،  أو  نصيــٍر  دون 
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يــوم األحــد 28 / نيســان- ابريــل /  2018، فــي تمــام الســاعة الّســابعة، علــى مفــرق 
الّشــهيد باســل األعــرج )ملتقــى شــارع ألّلنبــي مــع جــاّدة الكرمــل – الحــّي األلمانــي(، 

. حيفا
29 نيسان- أبريل 2018

شــّن طيــران الجيــش الســوري والروســي غــارات جويــة يــوم 29/ نيســان- ابريــل   •
/  2018 علــى األحيــاء الســكنية لمخيــم اليرمــوك وأحيــاء الحجــر األســود والتضامــن 
ــة،  ــي 40 غــارة جوي ــة حوال ــرات الحربي ــث نفــذت الطائ ــوب دمشــق، حي والقــدم جن
ــف  ــل«، وعشــرات قذائ ــوع »في ــن ن ــن 20 صــاروخ أرض_أرض م ــر م ــة أكث مطلق
ــكات  ــي وممتل ــي المبان ــر ف ــار كبي ــن دم ــفر ع ــا أس ــاون، م ــة واله ــة الثقيل المدفعي

ــن.  المدنيي
اندلعــت اشــتباكات عنيفــة علــى عــدة محــاور قتاليــة فــي غــرب اليرمــوك وشــرقه   •
بيــن عناصــر تنظيــم »داعــش« مــن جهــة، والفصائــل الفلســطينية المواليــة للنظام 

الســوري مــن جهــة أخــرى.
إبــرام اتفــاق بيــن هيئــة تحريــر الشــام مــن جهــة و الحكومــة الســورية  الســوري   •
ــر الشــام مــع  ــة تحري ــى خــروج عناصــر هيئ والروســي مــن جهــة أخــرى، ينــص عل
عوائلهــم مــن مناطــق ســيطرتها غــرب مخيــم اليرمــوك نحــو إدلــب شــمال ســورية، 
مقابــل إخــراج ألــف شــخص مــن بلدتــي الفوعــة وكفريــا )ضمنهــم عــدد مــن 
ــغ  ــتبرق البال ــة اش ــرى قري ــف أس ــراح نص ــالق س ــورية، وإط ــمال س ــلحين( ش المس

ــخصا.  ــم 40 ش عدده
أعلنــت اللجنــة الممثلــة لبلــدات جنــوب دمشــق - يلــدا وببيــال وبيــت ســحم-   •
ــن  ــن م ــروج الراغبي ــش  الســوري لخ ــب الروســي والجي ــع الجان ــاق م التوصــل التف
ــد  ــال الوف ــق. وق ــوب دمش ــن جن ــن م ــة والمدنيي ــكرية المعارض ــات العس المجموع
المفــاوض عــن التشــكيالت العســكرية فــي بيــان لــه، إن رافضــي اتفــاق المصالحــة 
ســيخرجون بســالحهم الفــردي مــع عوائلهــم، ومــن يرغــب بالبقــاء سيســلم ســالحه 
ــان أن ــة الســورية ، وأضــاف البي ــع  الحكوم ــال التســوية م ــب الروســي وإكم للجان
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مســؤولية حمايــة البلــدات بعــد تنفيــذ االتفــاق تقــع علــى الشــرطة الروســية، علــى 
ــدات،  ــي البل ــن ف ــم الدعــم اإلنســاني للمتبقي ــة الســورية بتقدي ــزم الحكوم أن تلت
وتأميــن العــودة الســريعة لكافــة مؤسســات الدولــة االقتصاديــة والتعليميــة والطبيــة 
ــف( يمنحــون  ــاط- تخل ــق بأصحــاب الوضــع التجنيــدي )احتي ــة. وفيمــا يتعل والخدمي
تأجيــاًل 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 
ــق، وعــودة  ــن الطري ــات بتأمي ــم تحــدد بعــد مــع ضمان ــى وجهــة ل ــا إل الرافضــة له
أهالــي بلــدات )بويضــة، حجيــرة، الذيابيــة -الســيدة زينــب، الحجــر األســود، مخيــم 

اليرمــوك( المتواجديــن كضيــوف فــي البلــدات الثــالث إلــى بلداتهــم.
كمــا ويضمــن االتفــاق مــع الجانــب الروســي عــدم دخــول قــوات  الحكومــة الســورية ، 
أو أجهــزة مخابراتــه إلــى البلــدات الثــالث أو تنفيــذ مداهمــات فيهــا، وأن يتــم حصــر 
ــدات  ــن البل ــوات بي ــر ق ــع نش ــط، م ــش فق ــز تفتي ــط كحواج ــي المحي ــم ف تواجده

الثــالث والمناطــق الخاضعــة لســيطرة الميليشــيات الشــيعية.
أعــادت القــوات الحكوميــة الســورية فتــح حاجــز ببيــال_ ســيدي مقــداد الفاصــل   •
بيــن بلــدات جنــوب دمشــق والعاصمــة، أمــام حركــة دخــول وخــروج األهالــي مــن 

ــى العاصمــة دمشــق، بعــد 11 يومــًا مــن إغالقــه. وإل
واصلــت جمعيــة خيــر أمــة توزيــع وجبــات الطعــام علــى نازحــي مخيــم اليرمــوك   •
ــاة  ــدا – ببيــال – بيــت ســحم(، بهــدف تخفيــف معان ــدات جنــوب دمشــق )يل ــى بل إل
ــة  ــن حمل ــم ضم ــاعدة له ــون والمس ــد الع ــم ي ــم وتقدي ــد جراحه ــي وتضمي األهال

ــوك.  ــي اليرم ــة لمنكوب ــاعدة العاجل »المس
30 نيسان- أبريل 2018

شــّنت الطائــرات الســورية والروســية غــارات جديــدة علــى مخيــم اليرمــوك وأحياء   •
الحجــر األســود والتضامــن، إضافــة إلــى قصــف بالمدفعيــة والهــاون ممــا خّلــف مزيــداً 
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مــن الدمــار فــي منــازل المدنييــن، وشــهدت محــاور التمــاس اشــتباكات عنيفــة فــي 
مخيــم اليرمــوك بيــن القــوات  الحكوميــة الســورية  والمجموعــات المواليــة مــن جهــة 

وتنظيــم داعــش مــن جهــة أخــرى.
وكانــت وتيــرة اســتهداف مخيــم اليرمــوك ارتفعــت بعــد انتشــار قــوات الحكومــة 
الســورية علــى محــاور التمــاس، بيــن يلــدا ومخيــم اليرمــوك والتضامــن وحــي الزين، 
حيــث ســّلمت قــوات المعارضــة نقــاط تمركزهــا مــع مخيــم اليرمــوك بــدءًا مــن شــارع 
بيــروت وصــوالً للمشــفى اليابانــي، وذلــك ضمــن اتفــاق بيــن  الحكومــة الســورية  

والمعارضــة.
ــة  ــل واللجــان الموالي ــة الســورية والفصائ ــاء أن القــوات الحكومي ــواردت أنب ــا ت فيم
لهــا؛ ســيطرت علــى شــارع الثالثيــن بالكامــل، وهــو شــارع اســتراتيجي يفصــل الحجــر 

األســود عــن مخيــم اليرمــوك. 
خــروج 5 حافــالت تقــل 200 عنصــر مــن مقاتلي هيئة تحرير الشــام مع عائالتهم   •
مــن مخيــم اليرمــوك إلــى أماكــن ســيطرة مســلحي الهيئــة إلــى إدلــب. بينمــا رفــض 
عــدد مــن المدنييــن هنــاك مغــادرة منازلهــم، وطالبــوا منظمــة التحريــر والفصائــل 
الفلســطينية بالتدخــل لــدى الحكومــة الســورية مــن أجــل ضمــان ســالمتهم وعــدم 

اعتقالهم. 
ــاء  اعتقلــت قــوات الحكومــة الســورية الالجــئ الفلســطيني »محمــود عمــر« أثن  •

ــدا.  ــة يل ــى منطق ــة إل ــز العروب ــر حاج ــوك عب ــم اليرم ــن مخي ــروج م ــه الخ محاولت
1 أيار- مايو 2018

شــّن الطيــران الحربــي الســوري والروســي غــارات جويــة مكثفــة اســتهدفت   •
ــن الفلســطينيين وحــي الحجــر األســود، اقتصــرت  ــم اليرمــوك لالجئي كل مــن مخي

أضرارهــا علــى الماديــات.
ووفقــًا لمراســل مجموعــة العمــل فــإن حصيلــة الغــارات الجويــة بلغــت منــذ ســاعات 
الصبــاح وحتــى لحظــة تحريــر الخبــر أكثــر مــن 70 غــارة جويــة، طالــت مراكــز ومقرات 

تجمــع تنظيــم »داعــش«، دون أن تــرد أنبــاء عــن ســقوط قتلــى أو جرحــى بيــن
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عناصر التنظيم.
كمــا اســتخدم جيــش  الحكومــة الســورية  كاســحات األلغــام التــي تطلــق خراطيــم 
ــم مســاء األمــس،  ــذي اســتهدف المخي ــه ال ــاء قصف ــوع UR77 أثن متفجــرة مــن ن
وبحســب مراســلنا فــإن كاســحات األلغــام تلقــي خراطيــم متفجــرة متســببة بدمــار 

هائــل علــى مســاحات واســعة مــن أحيــاء المخيــم.
2 أيار- مايو 2018

شــّنت الطائــرات الســورية والروســية غــارات جديــدة علــى مخيــم اليرمــوك وأحياء   •
الحجــر األســود والتضامــن، إضافــة الــى قصــف بالمدفعيــة والهــاون ممــا خّلــف مزيــدًا 
مــن الدمــار فــي منــازل المدنييــن، وشــهدت محــاور التمــاس اشــتباكات عنيفــة بيــن 
القــوات  الحكوميــة الســورية  والمجموعــات المواليــة مــع تنظيــم داعــش، اســتخدمت 
فيهــا معظــم أنــواع األســلحة المتوســطة والثقيلــة، حيــث اســتهدفت الدبابــات التــي 
تتمركــز بالقــرب مــن مســجد أمهــات المؤمنيــن فــي بلدة يلــدا منطقة دوار فلســطين 

وحــي التضامــن بعــدد مــن القذائــف.
مــن جانبــه نشــر التلفزيــون الرســمي الســوري صــورًا يظهــر فيهــا عناصــره، وهــم 
ــوب  ــوك جن ــم اليرم ــة مخي ــاء محكم ــوق بن ــورية  ف ــة الس ــم  الحكوم ــون عل يرفع

دمشــق.
اعتقلــت القــوات الحكوميــة الســورية 60 الجئــًا فلســطينيًا غالبيتهــم مــن النســاء   •
واألطفــال أثنــاء محاولتهــم الخــروج عبــر حاجــز العروبــة الفاصــل بيــن مخيــم 
ــل  ــن ُمقاب ــت ســحم«، مطالبي ــال وبي ــدا وببي ــدات »يل اليرمــوك المحاصــر باتجــاه بل

ــخص.  ــن كل ش ــة« ع ــبيلهم »بندقي ــالء س إخ
مناشدات

طالــب عــدد مــن الناشــطين وأهالــي اليرمــوك اللجــان المفاوضــة بالوقــوف أمــام   •
آخــر مســؤولياتهم فــي المنطقــة، والتحــرك الكثيــف لتأميــن المدنييــن الذيــن رفضــوا 
ُمغــادرة منازلهــم بالرغــم مــن كل الظــروف الصعبــة الُمحيطــة بهــم، باإلضافــة 

لعمليــات القصــف العنيــف التــي تعرضــوا لهــا خــالل المرحلــة األخيــرة.
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وجــه المتبقــون مــن أهالــي مخيــم اليرمــوك داخلــه رســالة مفتوحــة إلــى منظمة   •
التحريــر والفصائــل والســفارة الفلســطينية وفصائــل العمــل الوطنــي، و هيئــة 
الالجئيــن الفلســطينيين، طالبــوا فيهــا تلــك الجهــات تحّمــل مســؤولياتهم تجــاه أبنــاء 
شــعبهم المحاصــر فــي اليرمــوك، والعمــل علــى التدخــل مــن أجــل عــدم إخراجهــم 
مــن منازلهــم، ومخيمهــم الــذي صمــدوا بــه طيلــة الخمــس ســنوات الماضيــة رغــم 
ــي  ــالت الت ــن العائ ــد م ــى أن العدي ــه، مشــيرين إل ــاة في ــات الحي ــر مقوم عــدم توف
نزحــت مــن مخيــم اليرمــوك إلــى بلــدات جنــوب دمشــق، ال مــأوى لهــا وهــي تعيــش 
فــي العــراء، متهميــن منظمــة التحريــر والفصائــل الفلســطينية واألونــروا بالتقصيــر، 

وعــدم تقديــم أي مســاعدة لتلــك العائــالت. 
مطالبيــن فــي ختــام بيانهــم إرســال وفــد مــن الفصائــل الفلســطينية الـــ 14 إلــى 
يلــدا لالطــالع علــى أوضاعهــم ومصيرهــم المجهــول، منوهيــن إلــى أن حالــة 
الصمــت المريبــة مــن جميــع المســؤولين الفلســطينيين بــدون اســتثناء ســتؤدي إلــى 
إخــراج النــاس فــي الباصــات مــع المســلحين، وهــذه رهــن مســؤوليتكم اتجاههــم، 
مشــددين علــى ضــرورة رفــض خــروج أي فلســطيني مــن البلــدات الثــالث )يلــدا – 

ببيــال – بيــت ســحم( إلــى مركــز اإليــواء فــي دمشــق تحــت أي ظــرف كان.

 3أيار- مايو 2018
خرجــت 10 حافــالت مــن جنــوب دمشــق تقــل عــددًا مــن عناصــر المعارضــة   •
ــى الشــمال الســوري،  ــحم إل ــت س ــر بي ــر مم ــم عب ــع عائالته الســورية المســلحة م
ــن  ــل م ــلحين بالكام ــروج المس ــي بخ ــورية يقض ــة الس ــع الحكوم ــاق م ــن اتف ضم
بلــدات جنــوب دمشــق )يلــدا – ببيــال – بيــت ســحم( إلــى مدينــة إدلــب بعــد تســليم 

أســلحتهم وعتادهــم.
فيمــا ســّجل نحــو ألفــي الجــئ فلســطيني أســماءهم فــي قوائــم التهجيــر مــن جنوب 
دمشــق إلــى الشــمال الســوري، وذلــك خوفــًا مــن انتقــام  الجيــش الســوري النظامــي 
ومجموعاتــه المواليــة واالعتقــال، وفــرارًا مــن التجنيــد اإلجبــاري الــذي تفرضــه
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الحكومة السورية على الالجئين الفلسطينيين.
شــّنت الطائــرات الحربيــة غــارات جويــة علــى مخيــم اليرمــوك، حيــث اســتهدفت   •
ــدالع اشــتباكات وصفــت  ــك مــع ان ــك المناطــق، تزامــن ذل أماكــن متفرقــة فــي تل
بالعنيفــة بيــن داعــش و الجيــش الســوري النظامــي والفصائــل واللجــان المواليــة 

لــه علــى عــدة محــاور تمــاس بيــن الطرفيــن. 
فيمــا قالــت مصــادر إعالميــة مقربــة مــن الحكومــة الســورية أن قواتهــا والمجموعات 
المواليــة لهــا حققــت تقدمــًا عســكريًا علــى حســاب »داعــش« جنــوب دمشــق، وســط 

اشــتباكات عنيفــة بيــن الطرفين.
وأضافــت تلــك المصــادر أن الجيــش  فصــل حــّي الحجــر األســود عــن مخيــم اليرموك 
ــي  ــدارس ف ــع الم ــرورًا بتجم ــة األعــالف م ــة منطق ــن جه ــك م ــوب دمشــق، وذل جن

الحجــر حتــى محــور المقبــرة فــي آخــر المخيــم باتجــاه حــي الزيــن.
النســاء  مــن  غالبيتهــم  فلســطينيًا   60 الســورية  الحكوميــة  القــوات  أعــادت   •
واألطفــال إلــى داخــل مخيــم اليرمــوك، ورفضــت الســماح لهــم بالدخــول إلــى يلــدا، 
وذلــك بعــد احتجازهــم عــدة ســاعات أثنــاء محاولتهــم الخــروج عبــر حاجــز العروبــة 
الفاصــل بيــن مخيــم اليرمــوك المحاصــر والبلــدات »يلــدا وببيــال وبيــت ســحم«، هربًا 

مــن اســتمرار القصــف واالشــتباكات العنيفــة المندلعــة فــي مخيــم اليرمــوك.
ــوا  ــا مازال ــن إم ــة للمعارضــة الســورية أن المدنيي ــة تابع وأوضحــت مصــادر إعالمي
محتجزيــن فــي محــال تجاريــة محيطــة بحاجــز النخيــل مــن جهــة يلــدا، أو تــم 
إرجاعهــم إلــى المخيــم، فيمــا تحدثــت مصــادر مقربــة مــن  الحكومــة الســورية  عــن 

ــواء. وضعهــم فــي مراكــز إي
مناشدات

ــر  ــة التحري ــة منظم ــطينيون مطالب ــطون فلس ــوك وناش ــم اليرم ــي مخي ــّدد أهال ج
ــن  ــة الالجئي ــي، و هيئ ــل الوطن ــل العم ــطينية وفصائ ــفارة الفلس ــل والس والفصائ
الفلســطينيين بتحمــل مســؤولياتهم تجــاه أبنــاء شــعبهم المحاصــر فــي مخيــم 

ــاورة. ــدات المج ــوك والبل اليرم
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ــذي  ــى التدخــل مــن أجــل عــدم إخراجهــم مــن منازلهــم ومخيمهــم ال والعمــل عل
ــاة  ــات الحي ــر مقوم ــدم توف ــة رغــم ع ــة الخمــس ســنوات الماضي ــه طيل ــدوا ب صم
فيــه، متهميــن منظمــة التحريــر والفصائــل الفلســطينية واألونــروا بالتقصيــر وعــدم 

ــك العائــالت. ــم أي مســاعدة لتل تقدي
4 أيار- مايو 2018 

تعــرض مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين بدمشــق، لقصــف عنيــف   •
بالطائــرات وقذائــف المدفعيــة الثقيلــة التــي تســتهدف مناطــق متفرقــة منــه. كمــا 
ُســمعت فــي جنــوب دمشــق أصــوات انفجــارات عنيفــة ناجمــة عــن اســتهداف الجيش 
الســوري النظامــي لحــي الحجــر األســود المجــاور لمخيــم اليرمــوك بعدد مــن صواريخ 

أرض – أرض مــن نــوع الفيــل.
تزامــن ذلــك مــع تأكيــد وســائل إعــالم الحكومــة الســورية بتوســيع الجيــش لنقــاط 
ســيطرته فــي حــي الحجــر األســود، حيــث تمكــن عناصــره مــن فصــل مخيــم اليرموك 

عــن حــي الحجــر األســود.
تداولــت وســائل إعــالم مقربــة مــن الحكومــة الســورية علــى مواقــع التواصــل   •
االجتماعــي مقطعــًا مرئيــًا يوّثــق قيــام عناصــر  الجيــش الســوري النظامــي  بســرقة 
منــازل المدنييــن فــي مخيــم اليرمــوك جنــوب دمشــق، فــي ظاهــرة مــا بــات ُيعــرف 
ــن   ــن م ــلين المقربي ــد المراس ــه أح ــذي التقط ــو ال ــي الفيدي ــر ف ــش. ويظه بالتعفي
الحكومــة الســورية ، بنقــل أجهــزة كهربائيــة ومعــدات منزليــة وتجميعها فــي منطقة 
ــر الشــام« منهــا إلــى  ــر عناصــر »هيئــة تحري الريجــة ومــا حولهــا، وذلــك بعــد تهجي

شــمال ســورية.
مواقف وردود أفعال 

قــال »يــان إيغالنــد« مستشــار المبعــوث األممــي إلــى ســوريا ســتيفان دي   •
ميســتورا »إن الحكومــة الســورية  لــم تســمح بإيصــال المســاعدات إلــى مخيــم 
ــي  ــة« ف ــدًا أن »األزم ــق«، مؤك ــة دمش ــطينيين بالعاصم ــن الفلس ــوك لالجئي اليرم
ســوريا لــم تنتــه، وأنهــا انتقلــت إلــى مناطــق أخــرى« ، وأضــاف فــي مؤتمــر صحفــي
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عقــده فــي مكتــب األمــم المتحــدة بجنيــف السويســرية ، أن األمــم المتحــدة قدمــت 
عــدة مــرات طلبــات إلــى  الحكومــة الســورية  إليصــال المســاعدات اإلنســانية إلــى 
مخيــم اليرمــوك والغوطــة، لكــن  الحكومــة الســورية  لــم يمنــح التصاريــح الالزمــة«. 
ــم  ــب، ومخي ــة إدل ــى محافظ ــه عل ــوري هجمات ــش الس ــة الجي ــى مواصل ــت إل و لف
ــة  ــها الغوط ــى رأس ــرة وعل ــق كثي ــن مناط ــاس م ــزوح الن ــى ن ــار إل ــوك، وأش اليرم
الشــرقية إلــى محافظــة إدلــب، محــذرًا مــن مواجهــة مؤسســات اإلغاثــة اإلنســانية 

فــي إدلــب صعوبــات كثيــرة.
5 أيار- مايو 2018 

شــن الطيــران الحربــي غــارة علــى أحــد األبنية الســكنية في شــارع الـــ 15 بالقرب   •
مــن جامــع القــدس متســببًا بوقــوع العديــد مــن الضحايــا والجرحــى الذيــن ال يزالــون 

محاصريــن تحــت األنقــاض.
6 أيار- مايو 2018 

شــّن الطيــران الحربــي الســوري والروســي غــارات جويــة علــى مخيــم اليرمــوك   •
ــخ  ــش«، بالصواري ــم »داع ــرات تنظي ــع ومق ــتهدفت مواق ــود اس ــر األس ــي الحج وح
والبراميــل المتفجــرة مــا أدى إلــى وقــوع عــدد مــن القتلــى فــي صفــوف التنظيــم، 
تزامــن ذلــك مــع انــدالع اشــتباكات عنيفــة علــى محــور قطــاع الشــهداء فــي شــارع 
ــر  ــن والحج ــي التضام ــي ح ــاء ف ــارع الثالث ــة، وش ــارع العروب ــور ش ــطين، ومح فلس
األســود، اســتخدمت فيهــا جميــع أنــواع األســلحة الثقيلــة والمتوســطة، وأوقعــت عدد 
ــدس  ــواء الق ــورية ول ــة الس ــوات الحكومي ــوف الق ــي صف ــى ف ــى والجرح ــن القتل م

التابــع لهــا وتنظيــم داعــش. 
قالــت وكالــة أعمــاق التابعــة لداعش، إن 37 عنصــرًا للقوات  الحكومية الســورية    •
قتلــوا خــالل هجــوم شــّنوه علــى مواقــع التنظيــم، بينهــم عناصــر أســروا وأعدمــوا 

ميدانيــًا. 
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مناشدات 
ناشــد أهالــي مخيــم اليرمــوك وناشــطون فلســطينيون المؤسســات والهــالل األحمــر 
الفلســطيني والســوري ومؤسســات الدفــاع المدنــي، إنقــاذ أكثــر مــن 15 مدنيــًا فــي 
ــب  ــم اليرمــوك المحاصــر وطال ــة فــي مخي ــة تحــت أنقــاض دمــار األبني أحــد األقبي
ــن يســتطيع المســاعدة  ــاب االختصــاص وم ــن أصح ــم م ــاء المخي الناشــطون وأبن
الثــالث  البلــدات  إلــى  بالدخــول  لهــم  والســماح  الجرحــى  إســعاف  العمــل علــى 
ــي  ــاع المدن ــن الدف ــرق م ــن ف ــة وتأمي ــم حســب الحاج ــم، وعالجه ــاورة للمخي المج

ــم. ــة داخــل المخي ــث مــن داخــل األقبي ــة األنقــاض وســحب الجث إلزال
7 أيار- مايو 2018 

وأحيــاء  اليرمــوك  مخيــم  علــى  غاراتهــا  الســورية  الحربيــة  الطائــرات  شــّنت   •
ــة  ــف المدفعي ــورة بقذائ ــاء المذك ــا اســُتهدفت األحي ــن، كم ــر األســود والتضام الحج
والصاروخيــة، ممــا خلــف مزيــدًا مــن الدمــار فــي مبانــي المدنييــن، تزامــن ذلــك مــع 
ــا  ــة له ــات الموالي ــورية  والمجموع ــة الس ــوات  الحكومي ــن الق ــة بي ــتباكات عنيف اش
وتنظيــم داعــش علــى كافــة محــاور القتــال جنــوب دمشــق، حيــث يواصــل  الجيــش 
الســوري النظامــي  تنفيــذ عمليــات اقتحــام مــن محــور شــارع بيــروت ومحــور حــي 

ــدم. التق
قالــت مصــادر إعالميــة مقربــة مــن  الحكومــة الســورية  إن قواتهــا تقدمــت علــى   •
عــدة محــاور وســيطرت علــى كتــل ســكنية فــي المحــور الشــمالي الغربــي لليرمــوك، 

منوهــة إلــى وصــول تعزيــزات عســكرية جديــدة إلــى الحجــر األســود.
قــال تنظيــم داعــش إنــه قتــل عــددًا مــن العناصــر  الحكوميــة الســورية ، وأوقــع   •
مجموعــة تابعــة للنظــام بكميــن فــي محيــط العروبــة فــي مخيــم اليرمــوك و 

ــم. ــن التنظي ــة م ــة مقرب ــادر إعالمي ــب مص ــى، بحس ــة 10 قتل ــة الموثق الحصيل
مواقف وردود أفعال 

التحريــر  منظمــة  اليرمــوك  مخيــم  وأهالــي  فلســطينيون  ناشــطون  اتهــم   •
الفلســطينية والفصائــل الفلســطينية بالتغافــل عــن مأســاة مخيــم اليرمــوك وأهلــه
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المحاصريــن والمشــردين فــي ســورية، ففــي رســائل وصلــت إلــى مجموعــة العمــل 
ــون  ــل المدون ــي فيســبوك، حّم ــع التواصــل االجتماع ــى موق ــات نشــرت عل وتدوين
ــوك، وخاصــة أن  ــم اليرم ــي مخي ــا يحــدث ألهال ــل مســؤولية م ــة والفصائ المنظم
بعــض الفصائــل تشــارك مــع قــوات الحكومــة الســورية فــي الحملــة العســكرية على 
مخيــم اليرمــوك، ومــا خّلفــه مــن تدميــر وتهجيــر لألهالــي. وأشــار الناشــطون إلــى 
أن ســاعة الصفــر قــد دقــت ولــم يعــد هنــاك مبــرٌر لهــذا الســكوت، لــذا وجــب علــى 
المســؤولين تحمــل مســؤولياتهم تجــاه شــعبهم فــي اليرمــوك والبلــدات المجــاورة 
فــي إنقــاذ مــا تبقــى مــن البشــر وعــدم رميهــم للمجهــول، منوهيــن إلــى أن هــؤالء 
ــد  ــم ي ــوا ال يجــب تركهــم لألمــواج تتقاذفهــم، ويجــب تقدي ــدوا وتحمل ــن صم الذي
العــون لهــم وإغاثتهــم علــى وجــه الســرعة وتقديــم الضمــان لهــم بالعيــش الكريم، 

ويجــب أن يبقــوا حيــث هــم ال يغــادروا للمجهــول وال إلــى مراكــز اإليــواء.
8 أيار- مايو 2018 

قصفــت مروحيــات الجيــش الســوري النظامــي  بالبراميــل المتفجرة بعــد منتصف   •
الليــل مخيــم اليرمــوك وحيــي التضامــن والحجــر األســود جنــوب دمشــق بالبراميــل 
ــك مــع انــدالع مواجهــات  ــات، تزامــن ذل ــى المادي المتفجــرة، اقتصــرت أضرارهــا عل
بيــن تنظيــم داعــش مــن جهــة، والجيــش الســوري النظامــي والفصائــل المواليــة 

لــه.
يأتــي ذلــك فــي ظــل تــوارد أنبــاء عــن تقــدم القــوات الحكوميــة الســورية علــى عــدة 
محــاور، حيــث أكــدت مصــادر إعالميــة تابعــة رســمية أن الجيــش اســتطاع الســيطرة 
علــى حــي التقــدم جنــوب اليرمــوك، والمشــفى اليابانــي ومحيطــه فــي شــارع بيــروت 
بالمنطقــة الجنوبيــة الغربيــة لمخيــم اليرمــوك مقابــل جامــع أمهــات المؤمنيــن فــي 
نهايــة يلــدا، ومدرســة العــز بــن عبــد الســالم وثانويــة البعــث للذكــور ومســتوصف 

األونروا.
مناشدات

أطلــق أكثــر مــن 45 مدنيــًا عالقــون تحــت أنقــاض منازلهــم فــي مخيــم اليرمــوك 
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لالجئيــن الفلســطينيين، نــداء مناشــدة إلــى جميــع الجهــات اإلنســانية ومؤسســات 
الدفــاع المدنــي والهــالل األحمــر الفلســطيني والصليــب األحمــر الدولــي إلنقــاذ 
ــذي طــال  ــركام الناجــم عــن القصــف الشــديد ال ــم مــن تحــت ال ــم وإخراجه حياته

المخيــم بالبراميــل المتفجــرة والصواريــخ.
فــي الســياق تداولــت صفحــات مواقــع التواصــل االجتماعــي صــورة لـــ الالجــئ 
ــي ــوا تحتم ــد قصــف اســتهدف قب ــن بع ــد الناجي ــري« أح الفلســطيني »موســى عماي

فيه العائالت في مخيم اليرموك، وهو في حالة يرثى لها ومصاب بعدة جروح.
9 أيار – مايو 2018

واصلــت القــوات الحكوميــة الســورية شــّن غاراتهــا الجويــة وقصفهــا الصاروخــي   •
وبالبراميــل المتفجــرة لمخيــم اليرمــوك لالجئين الفلســطينيين وأحياء الحجر األســود 
والتضامــن، مســتهدفًة مواقــع تنظيــم داعــش ممــا ألحــق خرابــًا ودمــارًا واســعًا فــي 
منــازل وممتلــكات المدنييــن فــي تلــك المناطــق، تزامــن ذلــك مــع انــدالع مواجهــات 

وصفــت بالعنيفــة بيــن الجيــش و تنظيــم داعــش .
10 أيار- مايو 2018 

شــّنت الطائــرات الحربيــة الســورية غــارات جويــة عنيفــة علــى تنظيــم »داعــش« في 
اليرمــوك والتضامــن، فيمــا شــوهدت أعمــدة الدخــان تعلــو ســماء تلــك المنطقــة، 
كمــا ألقــى الطيــران الحربــي الســوري عــددًا مــن البراميــل المتفجــرة اســتهدفت 
أماكــن متفرقــة مــن مخيــم اليرمــوك وحــي التضامــن، ممــا خلــف دمــارًا واســعًا فــي 
منــازل المدنييــن. تزامــن ذلــك مــع وقــوع اشــتباكات بيــن تنظيــم »داعــش« والقوات 
الحكوميــة الســورية والفصائــل الفلســطينية المواليــة لهــا، دون أن تــرد أنبــاء عــن 

وقــوع إصابــات بيــن الطرفيــن.
يوم 11 أيار- مايو 2018 

لالجئيــن  اليرمــوك  مخيــم  علــى  الســورية قصفهــا  الحكوميــة  القــوات  جــددت 
ــازل المدنييــن، كمــا أظهــرت صــوٌر  ــًا فــي من الفلســطينيين ممــا خلــف دمــارًا وخراب
بثهــا أبنــاء المخيــم الدمــار الــذي أصــاب مســجد فلســطين وقبتــه بســبب االســتهداف
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المتكرر للمنطقة.
ــة  ــرات الحربي ــة الســورية  بالطائ وفــي حــّي التضامــن اســتهدفت القــوات  الحكومي
مــا قالــت إنهــا مواقــع لتنظيــم »داعــش«، فيمــا قصــف التنظيــم منطقــة ســيطرة  
القــوات  الحكوميــة الســورية  فــي حــّي التضامــن بقذائــف الهــاون ممــا خلــف خرابــًا 

فــي منــازل األهالــي.
كمــا تعــرض كل مــن مخيــم اليرمــوك وحــي الحجــر األســود جنــوب دمشــق لقصــف 
ــر فــي  ــة ممــا  تســبب بدمــار كبي ــرات والمدفعي ــه الطائ ــي عنيــف اســتخدمت في ليل

منــازل المدنييــن.
تزامــن القصــف مــع اشــتباكات عنيفــة ومتواصلــة بيــن الجيــش الســوري وعناصــر 
»داعــش« علــى أكثــر مــن نقطــة تمــاس فــي حــي الحجــر األســود وأطــراف مخيــم 

اليرمــوك وســط أنبــاء عــن وقــوع العديــد مــن الضحايــا والجرحــى مــن الطرفيــن.
12 أيار- مايو 2018 

ــة الســورية والروســية غــارات جويــة علــى مخيــم اليرمــوك  ــرات الحربي شــّنت الطائ
ــق التقــدم  ــح طري ــة لفت ــن الفلســطينيين وحــّي الحجــر األســود، فــي محاول لالجئي
ــة  ــوات  الحكومي ــت الق ــا  قصف ــة.  فيم ــى المنطق ــورية عل ــة الس ــوات الحكومي للق
الســورية  والمجموعــات المواليــة لهــا المخيــم واألحيــاء التــي يســيطر عليهــا تنظيــم 
ــف مزيــدًا مــن الدمــار فــي منــازل  »داعــش« بقذائــف الهــاون والصواريــخ، ممــا خّل

المدنييــن والبنــى التحتيــة.
وقالــت مصــادر إعالميــة مقربــة مــن  الحكومــة الســورية  أن الجيــش الســوري 
النظامــي  بســط ســيطرته علــى عــدد مــن كتــل األبنيــة مــن ضمنهــا »مركــز التطوير 
ــة  ــى مدرس ــة إل ــش، إضاف ــع داع ــارك م ــد مع ــود بع ــر األس ــمال الحج ــوي« ش الترب

لألونــروا بيــن مخيــم اليرمــوك والحجــر األســود.
ــّي  ــى ح ــت عل ــر أطلق ــن الرصــاص المتفج ــك المصــادر أن رشــقات م ــت تل وأضاف
ــادر  ــت مص ــا نقل ــوك، فيم ــم اليرم ــي مخي ــش« ف ــم »داع ــا تنظي ــرة مصدره الزاه
إعالميــة مقربــة مــن »داعــش« أن خســائر كبيــرة تكبدهــا  الجيــش  خــالل معاركــه
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األخيرة جنوب دمشق.
13 أيار- مايو 2018 

اســتهدفت الطائــرات الحربيــة الســورية والروســية عــدة أحيــاء فــي مخيــم اليرمــوك 
لالجئيــن الفلســطينيين جنــوب دمشــق، كمــا تعرضــت أحيــاء التضامــن والحجــر 
ــو  ــر وأب ــاور الزبي ــتهداف مح ــم اس ــي، وت ــف مدفع ــم لقص ــاورة للمخي ــود المج األس

ــوب العاصمــة.  ــي فــي التضامــن جن تراب
وواصــل عناصــر مــن الجيــش الســوري النظامــي  ســرقة منــازل النازحيــن فــي 
مخيــم اليرمــوك واألحيــاء المجــاورة التــي ســيطر عليهــا فــي ظاهــرة مــا بــات ُيعــرف 
بالتعفيــش. ونقلــت صفحــة إعالميــة علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك، 
مقربــة مــن الحكومــة الســورية عــن أحــد عناصر  المواليــة للجيش الســوري النظامي  
مــن أبنــاء المخيــم قولــه إنــه بعــد »تحريــر« بعــض المناطــق فــي مخيــم اليرمــوك 
مــن أيــدي »داعــش«، تفقــد منزلــه فوجــده ســليمًا وحتــى األغــراض موجــودة 
بداخلــه، وعنــد خروجــه أغلــق المنــزل وأقفلــه بجنزيــر محكــم، وعــاد للقتــال علــى 
محــاور المواجهــة مــع تنظيــم »داعــش«. وبعــد أيــام نشــر العنصــر نفســه فيديــو 
ــي  ــوت الت ــل البي ــه مــن أوائ ــم، وكان منزل ــه فــي المخي ــش حّي ــات تعفي عــن عملي
ــوا  ــه »ال تبق ــن  قول ــادة  الميدانيي ــد الق ــن أح ــطون ع ــل ناش ــرقتها ، ونق ــت س تم

ــى رؤوس ســاكنيه« ــم عل للفلســطينيين شــيئا، دمــروا المخي
وقــال شــهود عيــان إن حــّي الزاهــرة وصحنايــا وعــدة مناطــق فــي العاصمــة دمشــق 
تعــّج بأثــاث ومحتويــات المنــازل المســروقة مــن المناطــق التــي ســيطر عليهــا الجيش 

الســوري فــي جنــوب دمشــق وريفها.
14 أيار- مايو 2018

كثــف الطيــران الحربــي مــن شــّن غاراتــه الجويــة علــى مخيــم اليرمــوك وحــي الحجــر 
األســود، مخلفــًا مزيــدًا مــن الدمــار فــي تلــك المنطقــة. 

وقــال مراســل مجموعــة العمــل فــي جنــوب دمشــق إن » ســالح الجــو الســوري شــن 
عشــرات الغــارات علــى مواقــع داعــش فــي مخيــم اليرمــوك و الحجــر األســود«، تزامــن
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ذلــك مــع انــدالع اشــتباكات عنيفــة بيــن  القــوات الحكوميــة الســورية  والفصائــل 
المواليــة لــه مــن جهــة، وتنظيــم داعــش مــن جهــة أخــرى ، فيمــا أعلنــت مصــادر 
ــة،  ــًا فــي عــدة محــاور قتالي ــة أن  الجيــش الســوري النظامــي  حقــق تقدم إعالمي
حيــث أحكــم ســيطرته علــى عــدد مــن كتــل األبنيــة مــن ضمنهــا ) مدرســة األونــروا( 
و)مكتــب العمــل الشــعبي( جنــوب غــرب مخيــم اليرمــوك، و)مركــز التطويــر التربــوي( 

شــمال الحجــر األســود. 
فــي حيــن أعلــن تنظيــم داعــش عــن قتــل  نحــو 40 عنصــرا مــن  الجيــش الســوري  
وتدميــر عربــة BMP خــالل المواجهــات المســتمرة، مدعيــًا  أن عــدد قتلــى  الجيــش 
الســوري النظامــي والمواليــن لــه  الذيــن قضــوا منــذ بدايــة العملية العســكرية تجاوز 

800 شــخصًا، باإلضافــة لعشــرات الجرحــى. 
15 أيار- مايو 2018 

تعــرض مخيــم اليرمــوك لقصــف جــوي ومدفعــي اســتهدف مناطــق متفرقــة تســبب 
بدمــار كبيــر  فــي منــازل المدنييــن، تزامــن ذلــك مــع انــدالع مواجهــات عنيفــة بيــن 
القــوات الحكوميــة الســورية ومجموعــات »داعــش« علــى عــدة محــاور منهــا غــرب 

اليرمــوك وحــي التضامــن وشــمال حــي الحجــر األســود.
16 أيار - مايو 2018 

تعــرض مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين بدمشــق لمزيــد مــن القصــف 
الجــوي والمدفعــي بالتزامــن مــع انــدالع اشــتباكات عنيفــة بيــن القــوات الحكوميــة 
الســورية وعناصــر »داعــش« علــى عدة محاور اســتخدمت فيها األســلحة المتوســطة 

والثقيلــة، فيمــا تــواردت األنبــاء عــن وقــوع العديــد مــن اإلصابــات مــن الطرفيــن.
يوم 17 أيار- مايو 2018 

شــن الطيــران الحربــي غــارات جويــة اســتهدفت أماكــن متفرقة مــن مخيــم اليرموك، 
دون أن تســفر عــن إصابات. 
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مناشدات
ناشــد أهالــي المخيــم مؤسســات الهــالل األحمــر الفلســطيني والســورية ومنظمــة 
ــروا بالعمــل الفــوري والعاجــل لتأميــن فــرق  ــة األون الصليــب األحمــر الدولــي ووكال
إســعاف ودفــاع مدنــي إلنقــاذ حيــاة المدنييــن داخــل المخيــم، فالعديــد مــن الضحايــا 
قضــوا بســبب غيــاب أدنــى خدمــات اإلســعاف واإلغاثــة، فيمــا ال يــزال مصيــر 
ــة  ــي أقبي ــركام ف ــالت تحــت ال ــن العائ ــد م ــاز العدي ــوالً بســبب احتج العشــرات مجه
ــرق  ــاب ف ــات إلنقاذهــم بســبب غي ــة إمكاني ــر أي ــم تتوف ــث ل ــارة، حي ــة المنه األبني

ــي.  ــاع المدن الدف
يوم 18 أيار - مايو 2018 

واصــل الجيــش الســوري النظامــي والمجموعــات الفلســطينية المواليــة لــه وبدعــم 
روســي، القصــف الجــوي والبري العنيف علــى مخيم اليرموك لالجئين الفلســطينيين 
وحــي الحجــر األســود والتضامــن، فــي عمليــة عســكرية تهــدف إلــى طــرد مســلحي 

تنظيــم داعــش مــن جنوبــي العاصمــة دمشــق.
الســورية والمجموعــات  الحكوميــة  القــوات  اســتهدفت  ووفقــًا لمصــادر محليــة، 
المواليــة لهــا، أحــد المالجــئ فــي مخيــم اليرمــوك المنكــوب، حيــث يــأوي أكثــر مــن 

ــال ونســاء. ــم أطف ــاً بينه ــن مدني ثالثي
وأوضحــت تلــك المصــادر أنــه تــم إخــراج أكثــر مــن عشــرة مدنييــن مــا بيــن شــهيد 

وجريــح، وســط اســتمرار للقصــف بالمدفعيــة والصواريــخ والهجمــات الجويــة.
ــش  ــن الجي ــاور بي ــدة مح ــى ع ــت عل ــة اندلع ــتباكات عنيف ــع اش ــف م ــن القص تزام
الســوري النظامــي   وعناصــر »داعــش« فــي المخيــم وحــي الحجــر األســود، والتــي 

ــن. ــى والجرحــى مــن الطرفي أســفرت عــن وقــوع عشــرات القتل
19 أيار- مايو 2018 

ناشــد أهالــي مخيــم اليرمــوك المحاصــر األطــراف المتحاربــة فــي المخيــم، إعــالن 
هدنــة إنســانية وإيقــاف القصــف، لفتــح ممرات إنســانية وانتشــال الضحايــا العالقين 
تحــت ركام المنــازل، وإخــراج الجرحــى المصابيــن إلــى مشــافي المنطقــة الجنوبيــة
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أو إلى مشافي العاصمة دمشق.
وقــال ناشــطون وعــدد مــن أبنــاء المخيــم فــي رســائل وصلــت لمجموعــة العمــل، 
نحــن »مــن تبقــى مــن المدنييــن« داخــل مخيــم اليرمــوك نطالــب بممــر آمــن لعــدة 
ســاعات فقــط إلخــراج المدنييــن العالقيــن بداخــل منــازل وأقبيــة مدمــرة بــدون مــاء 

وشــراب وال دواء.
وأكــدت الرســائل أنــه الزال هنــاك عالقــون ومفقــودون تحــت األنقــاض فــي أمــّس 
ــارة  ــًا ت ــون جوع ــم اليرمــوك يموت الحاجــة لصوتكــم ومشــاركتكم، وأن أهــل مخي

وقصفــا تــارة فــي حــرب ال طاقــة لهــم بهــا.
وطالــب المدنيــون المنظمــات الدوليــة واإلنســانية المحليــة والعالميــة، الضغــط على 
ــعاف  ــن اإلس ــوادر م ــال ك ــانية، وإدخ ــرات إنس ــح مم ــة لفت ــراف المتحارب ــة األط كاف
والدفــاع المدنــي تســاعد بإخــراج الجرحــى وكبــار الســن، وانتشــال الجثــث مــن تحــت 

ركام األحيــاء المدمــرة.
تصريحات األمم المتحدة: 

أعربــت األمــم المتحــدة  عــن قلقهــا إزاء ســالمة المدنييــن فــي مخيــم اليرمــوك   •
لالجئيــن الفلســطينيين ومنطقــة »الحجــر األســود« جنوبــي دمشــق. جــاء ذلــك 
فــي المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــده نائــب المتحــدث باســم األميــن العــام، فرحــان 
حــق، بمقــر األمــم المتحــدة فــي نيويــورك. حيــث أكــد »حــق أنــه »مــا زال هنــاك 
اآلالف محاصريــن بســبب القتــال الــذي أســفر عــن وفيــات وإصابــات وتشــريد بيــن 
المدنييــن، ومعظمهــم مــن الالجئيــن الفلســطينيين، وتدميــر البنيــة التحتيــة المدنية 

األساســية«.
مشــيرًا إلــى أن »تقاريــر وردت بشــأن اســتمرار عمليــات القصــف بيــن القــوات 
ــر األســود، ونحــن  ــم داعــش، فــي مناطــق مــن اليرمــوك والحج ــة وتنظي الحكومي

قلقــون إزاء ســالمة المدنييــن وحمايتهــم فــي تلــك المناطــق«.
فيمــا نــّوه الســيد »حــق« إلــى أن األمــم المتحــدة وشــركاءها يقفــون علــى أهبــة 

االســتعداد لتقديــم المســاعدة اإلنســانية إلــى المحتاجيــن لهــا فــي مناطــق يلــدا 
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وببيــال وبيــت ســحم، ومخيــم اليرمــوك، والمناطــق المجــاورة بمجــرد أن تســمح 
الظــروف بالوصــول إليهــا«، علمــا أن البلــدات المذكــورة تــم تهجيــر أهلهــا وثوارهــا 

ــا باتجــاه الشــمال الســوري. منه
يوم -20 أيار – مايو /2018 

واصلــت الحكومــة الســورية عبــر إعالمهــا الرســمي نفــي إبــرام أي اتفــاق مــع تنظيم 
داعــش يقضــي بخــروج عناصــره مــن جنــوب دمشــق إلــى الباديــة الســورية، ووفقــًا 
لوكالــة األنبــاء الســورية »ســانا« بــأن ال صحــة للتقاريــر التــي تتحــدث عــن خــروج 

»إرهابيــي داعــش مــن منطقــة الحجــر األســود، ومــا ينشــر حــول ذلــك مــن قبــل 
بعض وسائل اإلعالم غير صحيح.

ــة  ــا داخلي ــباب منه ــه ألس ــمي مرجع ــي الرس ــة أن النف ــادر إعالمي ــرت مص ــا ذك فيم
ومنهــا خارجيــة، فاالتفــاق والرضــوخ لشــروط تنظيــم داعــش وعــدم القضــاء علــى 

بضــع مئــات مــن أفــراد التنظيــم، ســيحرج دمشــق أمــام حلفائهــا.
مــن جانبهــا بثــت مصــادر محليــة صــورًا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، تظهــر 
ــة  ــى البادي ــق إل ــوب دمش ــن جن ــش م ــم داع ــي تنظي ــل مقاتل ــالت لنق ــع حاف تجم
الســورية، وذلــك ضمــن اتفــاق بيــن  الحكومــة الســورية  والتنظيــم، وفقــًا لوكالــة 

روســيا اليــوم.
ــا عقــد  ــة مــن الحكومــة الســورية أن اتفاق ــة مقرب ــت مصــادر إعالمي بدورهــا أعلن
ــز  ــد دخــل حي ــم اليرمــوك، وق ــم داعــش فــي مخي ــن الحكومــة الســورية وتنظي بي

ــذ. التنفي
ــة  ــة الســورية  والمجموعــات الموالي وأكــدت المصــادر أن قصــف القــوات  الحكومي
لهــا توقــف ، مــع تحليــق للطائــرات علــى علــو منخفــض فــي ســماء المخيــم وجنــوب 

دمشــق.
وبحســب مــا أعلنــت مواقــع إعالميــة مقربــة مــن  الحكومــة الســورية  عــن مضمــون 
االتفــاق، ســيتم خــروج مقاتلــي تنظيــم داعــش مــن جنــوب دمشــق نحــو الباديــة 

الســورية علــى دفعــات، وتســليم المخطوفيــن وجثاميــن قتلــى  الجيــش الســوري 
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والقــوات المواليــة لــه   والعتــاد الثقيــل والمتوســط ومخططــات التلغيــم والعبــوات 
الناســفة التــي زرعهــا التنظيــم، واألنفــاق الموجــودة.

فيمــا بــدأ تنظيــم داعــش حــرق مقراتــه فــي مخيــم اليرمــوك وحــّي الحجــر األســود 
ــى مناطــق ســيطرة  ــوب الدمشــقي إل ــدًا إلخــالء المنطقــة وخروجــه مــن الجن تمهي
ــم اليرمــوك  ــم فــي ســورية، وشــوهدت أعمــدة الدخــان تتصاعــد مــن مخي التنظي
ــن  ــش م ــم داع ــذ تنظي ــث اتخ ــة«، حي ــوت العاصم ــع »ص ــا موق ــور بثه ــب ص بحس
ــا فــي معاركــه المتعــددة. ــزاً ليتحصــن به ــرات لتنظيمــه ومراك ــن مق ــازل المدنيي من

يوم -21 أيار – مايو /2018 
الجيــش  الســوري النظامــي يعلــن المخيــم والحجــر األســود مناطــق محــررة 

تحــت ســيطرة الدولــة الســورية. 
اليوم التالي -22 أيار- مايو 2018  •

شــهد اليــوم التالــي لإلعــالن عــن انتهــاء العمليــة العســكرية فــي مخيــم اليرمــوك 
بدايــة مرحلــة جديــدة عنوانهــا التعفيــش ونهــب ممتلــكات المدنييــن وحــرق المنــازل 
داخــل المخيــم مــن قبــل عناصــر الجيــش الســوري النظامــي واللجــان المواليــة لــه 
فــي مشــهد مخــٍز ومعيــب ، فــي ظــل صمــت الفصائــل الفلســطينية التــي شــاركت 
الحكومــة الســورية فــي عمليتــه العســكرية فــي اليرمــوك ومناطــق أخــرى فــي 

ســورية . 
تصريحات فلسطينية ودولية رسمية 

قــال مديــر مكتــب 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 
ــم، وهــذا اإلجــراء إن تــم، فســيكون بالتنســيق مــع  مــن أجــل إعــادة إعمــار المخي
الحكومــة الســورية. وحــول موعــد عــودة ســكان مخيــم اليرمــوك إليــه اعتبــر عبــد 

الهــادي أنــه مــن المبكــر الحديــث عــن عــودة الســكان، وهــي لــن تكــون قريبــة
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بطبيعة الحال، ألن المخيم بحاجة إلى إعادة تأهيل وإعادة إعمار.« 
الالجئيــن  وتشــغيل  إلغاثــة  المتحــدة  األمــم  وكالــة  باســم  المتحــدث  قــال   •
ــوك  ــم اليرم ــي مخي ــار ف ــم الدم ــس إن حج ــس غاني ــروا” كري ــطينيين “أون الفلس
ــة،  ــاً للغاي لالجئيــن الفلســطينيين جنــوب دمشــق يجعــل عــودة ســكانه أمــرًا صعب
مضيفــًا أن ركام هــذا النــزاع العديــم الرحمــة منتشــر فــي كل مــكان. وفــي أجــواء 
مماثلــة، مــن الصعــب تخيــل كيــف يمكــن للنــاس العــودة”. مشــيرًا إلــى أن اليرمــوك 
اليــوم غــارق فــي الدمــار، ويكاد لم يســلم أي منزل مــن الدمار، مضيفــًا أن منظومة 
الصحــة العامــة، الميــاه، الكهربــاء والخدمــات األساســية كلهــا تضــررت بشــكل كبيــر. 
وقــدر غانيــس أن بيــن مئــة إلــى مئتيــن مدنــي فقــط ال يزالــون داخــل اليرمــوك، 

بينهــم كبــار فــي الســن أو مرضــى لــم يتمكنــوا مــن الفــرار.
قالــت منظمــة األمــم المتحــدة خــالل مؤتمــر صحفــي بمقــر األمــم المتحــدة   •
الدائــم فــي نيويــورك علــى لســان »اســتيفان دوغريــك«، المتحــدث باســم األميــن 
العــام للمنظمــة الدوليــة: إن مخيــم اليرمــوك »فــي حالــة دمــار كامــل، حيــث ال يــكاد 
ــال  ــك: »كان القت ــره أو إتالفه«.وأضــاف دوغري ــم تدمي ــم يت ــد ل ــى واح يوجــد مبن
ضاريــا، وخاصــة فــي الشــهر الماضــي. لقــد فــر تقريبــا كل الالجئيــن الفلســطينيين 
الذيــن كانــوا فــي المخيــم، وهــذا يشــير إلــى الحاجــة الملحــة لتمويــل النــداء الطــارئ 
لألونــروا )وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين فــي 

الشــرق األدنــى(«.

ضحايا العملية العسكرية 
اســتمرت العمليــة العســكرية التــي نفذتهــا قــوات الحكومــة الســورية والفصائــل 
الفلســطينية وغيــر الفلســطينية المواليــة للنظــام لمــدة 33 يومــًا ضــد تنظيــم داعــش 
ــوب  ــي جن ــابقًا ف ــابقًا س ــرة س ــام – النص ــر الش ــة تحري ــام – هيئ ــر الش ــة تحري وهيئ

ــوك(.  ــم اليرم ــود – مخي ــر األس ــدم – الحج ــق ) الق دمش
 ووثــق قســم الرصــد والتوثيــق فــي مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية 
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ــهدت  ــي ش ــارك الت ــاء المع ــكري أثن ــي وعس ــن مدن ــطينيياً بي ــًا فلس ــقوط 47 الجئ س
أشــد أنــواع القصــف الجــوي مــن الطيــران الحربــي الســوري والروســي واســتخدام 
ــم أو  ــن داخــل المخي ــن الموجودي ــن المدنيي ــز بي ــا تميي ــوف األســلحة دونم شــتى صن

المســلحين. 
فقــد تــم رصــد وفــاة عائــالت بأكملهــا داخــل منازلهــا كمــا فــي حالــة عائلــة الغوطانــي 
وعائلــة الهدبــة وعائلــة العمــوري، وكذلــك نتيجــة اســتهداف المالجــئ كمــا فــي عائلــة 

النابلســي .
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ضحايا العملية العسكرية على مخيم اليرموك والحجر األسود خالل الفترة الممتدة من 19 
نيسان – أبريل ولغاية 21 أيار – مايو 2018 

تاريخ الحادثةاسم الضحيةالرقم
كيفية 
وقوع 
الحادث

معلومات أخرىالتصنيفالتصنيف

قضيا إثر قصف شارع المغاربة مدنيبالغقصف19.04.2018عماد ريان1.
بالقرب من مقبرة الشهداء 
القديمة والمدينة الرياضية. صفوان 2.

مدنيبالغقصف19.04.2018الزعبي

جمال سميح 3.
مدنيبالغقصف20.04.2018حميد

أحد كوادر الدفاع المدني. 
قضى أثناء إسعاف جرحى 
قصف الطائرات السورية 

والروسية

صالح محمود 4.
مسن فلسطيني قضى مع مدنيبالغقصف20.04.2018عموري

نجله الشاب "مهند أبو ضياء" 
حيث قضيا إثر سقوط صاروخ 

على منزلهما. مهند صالح 5.
مدنيبالغقصف20.04.2018عموري

أنس باسم 6.
قضى جراء القصف الذي مدنيبالغقصف20.04.2018عموري

استهدف محيط مخبز حمدان.

محمد قاسم 7.
طلق 20.04.2018بدوي

عسكريبالغناري

أحد عناصر الجبهة الشعبية 
- القيادة العامة قضى أثناء 

االشتباكات العنيفة مع تنظيم 
داعش و«هيئة تحرير الشام« .

.8
محّمد راتب 

فضل 
عيلوطي

قضى جراء القصف الذي مدنيبالغقصف21.04.2018
استهدف جادات عين غزال.

مروان محمود 9.
مدنيبالغقصف22.04.2018عقلة

70 عامًا قضى إثر قصف قوات  
الحكومة السورية  والمجموعات 

الموالية حّي الزين.

طلق 22.04.2018فراس زينب10.
عسكريبالغناري

أحد عناصر حركة »فلسطين« 
الحرة قضى خالل عملية 

االقتحام على محور ثانوية 
اليرموك.
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تاريخ الحادثةاسم الضحيةالرقم
كيفية 
وقوع 
الحادث

معلومات أخرىالتصنيفالتصنيف

.11
ياسين
محمود
معتوق

طلق 22.04.2018
من أبناء مخيم جرمانا، قضيا عسكريبالغناري

خالل محاولة اقتحام كتل 
سكنية يسيطر عليها تنظيم 
»داعش« على محور شارع 

فلسطين. فؤاد غازي12.
طلق 22.04.2018حسن

عسكريبالغناري

طلق 22.04.2018شادي السعد13.
عسكريبالغناري

أحد عناصر هيئة تحرير الشام 
قضى جراء المعارك بين هيئة 
تحرير الشام والقوات  الحكومية

محمد نور 14.
طلق 22.04.2018عماد سمور

عسكريبالغناري

من مرتبات جيش التحرير 
الفلسطيني، قضى خالل 
مشاركته القتال إلى جانب 

القوات الحكومية  في منطقة 
القدم جنوب دمشق

خليل عدنان 15.
طلق 22.04.2018إبراهيم

عسكريبالغناري

من عناصر قوات الصاعقة 
الذين قضوا خالل االشتباكات 

مع  تنظيم »داعش«

شادي هاشم 16.
طلق 22.04.2018إبراهيم

عسكريبالغناري

ميزر طه 17.
طلق 22.04.2018المحمد

عسكريبالغناري

محمد طارق 18.
طلق 22.04.2018يحيى حالوة

عسكريبالغناري

أحمد محمد 19.
طلق 22.04.2018قاسم

عسكريبالغناري

خالد عدنان 20.
عسكريبالغإعدام23.04.2018أحمد

من سكان مخيم الحسينية 
أعدم على يد تنظيم داعش 

بعد أسره أثناء قتاله إلى جانب 
القوات الحكومية السورية في 

حي القدم بجنوب دمشق.

طلق 23.04.2018أحمد عليان21.
قضى أثناء قتاله إلى جانب عسكريبالغناري

قوات الجيش جنوب دمشق.
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تاريخ الحادثةاسم الضحيةالرقم
كيفية 
وقوع 
الحادث

معلومات أخرىالتصنيفالتصنيف

عبد الهادي 22.
مدنيبالغقصف24.04.2018غوطاني

زوجين قضيا إثر القصف 
العنيف الذي استهدف شارع 
عطا الزير بالقرب من حديقة 

فلسطين.

باسمة 23.
مدنيةبالغقصف24.04.2018غوطاني

مدنيبالغقصف24.04.2018محمد هدبة24.

مدنيةبالغقصف24.04.2018هيفاء الحاج25.

انشراح 26.
مدنيةبالغقصف24.04.2018الشعبي

قضوا إثر القصف العنيف 
الذي استهدف شارع عطا الزير 
بالقرب من حديقة فلسطين.

مدنيبالغقصف24.04.2018وليد الوزير27.

صالح حسن 28.
مدنيبالغقصف25.04.2018العبيات

طلق 28.04.2018محمد الهندي29.
عسكريبالغناري

من مرتبات جيش التحرير 
الفلسطيني، قضى خالل 
مشاركته القتال إلى جانب 

القوات  الحكومية السورية في 
منطقة القدم جنوب دمشق

نادر جالل 30.
عسكريبالغقصف01.05.2018أحمد

أحد عناصر الجبهة الشعبية 
-القيادة العامة قضى متأثرًا 
بجراحه جراء قصف بالهاون 
أطلقها تنظيم داعش من 
داخل الحجر األسود سقطت 

على دوار البطيخة أول مخيم 
اليرموك، أثناء دخول الحافالت 

لتقل عناصر »هيئة تحرير 
الشام« نحو إدلب«.

عثمان نور 31.
طلق 05.05.2018الدين خطاب

عسكريبالغناري

قضى خالل قتاله مع 
المجموعات الموالية للجيش 
السوري النظامي مع تنظيم 

داعش.

مدنيةطفلقصف05.05.2018الطفلة سارة32.

قضت إثر إصابتها بالرأس 
بسبب القصف العنيف الذي 
استهدف أحد األقبية بحي 

الجاعونة.

مدنيبالغقصف06.05.2018بسام الناجي33.
قضى إثر استهداف القوات 

الحكومية السورية أحد األقبية 
في شارع الـ15.
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تاريخ الحادثةاسم الضحيةالرقم
كيفية 
وقوع 
الحادث

معلومات أخرىالتصنيف

سامي حسين 34.
طلق 12.05.2018خرطبيل

مدنيبالغناري
قضوا إثر إصابتهم برصاص 

الجيش السوري النظامي  أثناء 
تواجدهم مع العشرات من 
المدنيين عند حاجز العروبة.

محمد 35.
طلق 12.05.2018عبدالعزيز

مدنيبالغناري

الياس حنا 36.
طلق 12.05.2018األشقر

مدنيبالغناري

طفل )6 أعوام( قضى إثر مدنيطفلقصف17.05.2018براء الخاليلي37.
القصف

عامر إبراهيم 38.
قضى إثر القصفمدنيبالغقصف18.05.2018الغول

ذهبية فهد ابو 39.
مدنيةبالغقصف18.05.2018راشد

85 عامًا قضت إثر القصف 
العنيف الذي تعرض له منزلها 
بالقرب من مسجد فلسطين 
وهي من مواليد طيرة حيفا 

في فلسطين

كمال 40.
مدنيبالغقصف19.05.2018النابلسي

عائلة واحدة قضت نتيجة 
القصف على مخيم اليرموك

مدنيبالغقصف19.05.2018عدي النابلسي41.

مدنيبالغقصف19.05.2018بالل النابلسي42.

مدنيةبالغقصف19.05.2018بيان النابلسي43.

قضى نتيجة القصف على مدنيبالغقصف19.05.2018ضياء العايدي44.
مخيم اليرموك.

وائل محمد 45.
قضى نتيجة القصف على مدنيبالغقصف19.05.2018السرساوي

مخيم اليرموك

محمد خالد 46.
قضيا تحت أنقاض منزليهما مدنيبالغقصف21.05.2018طعمه

جراء قصف الحكومة السورية 
لمخيم اليرموك سامر حسن 47.

مدنيبالغقصف21.05.2018رمضان
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شــهدت  بلــدات )يلــدا، ببيــال، بيــت ســحم، وحــي القــدم( حالــة هدنــة بيــن المعارضــة 
المســلحة و الحكومــة الســورية  الســوري  منــذ عــام 2014، فــي حيــن يســيطر تنظيــم 
)داعــش( علــى حــي الحجــر األســود، وأجــزاء واســعة مــن )مخيــم اليرمــوك، التضامــن، 
العســالي(، فيمــا ســيطرت هيئــة تحريــر الشــام )النصــرة ســابقًا( علــى شــارع عيــن غــزال 

شــمال غــرب مخيــم اليرمــوك.
وفــي ســياق الحديــث عــن عقــد اتفــاق لخــروج المســلحين مــن بلــدات جنــوب دمشــق 
فقــد نقلــت صحيفــة الوطــن الســورية المقربــة مــن الحكومــة الســورية عــن مــا ســمته

التهجير إلى الشمال السوري
واتفاق البلدات الثالث
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»مصــادر مطلعــة علــى ملــف المصالحــات« أن اجتماعــات مكثفــة ومتتاليــة تعقــد منــذ 
ــلحة«  ــيات مس ــن »ميليش ــن ع ــة وممثلي ــن جه ــي م ــي وروس ــد حكوم ــن وف ــام بي أي
ووجهــاء وأعيــان فــي المنطقــة مــن طــرف آخــر، بغيــة التوصــل إلــى اتفــاق مصالحــة 
»نهائــي« حــول بلــدات يلــدا وبيــت ســحم وببيــال، مشــابه لالتفاقــات 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 البــالد ودخــول الجيــش العربــي الســوري إلــى المنطقــة وعــودة 

مؤسســات الدولــة إليهــا.
ــم  ــه ت ــف المصالحــات«، أن ــى مل ــة عل ــة عــن »المصــادر المطلع ــت الصحيف ــا نقل كم
حاليــًا فصــل ملــف بلــدات يلــدا وببيــال وبيــت ســحم عــن المناطــق التــي يســيطر عليهــا 
تنظيــم داعــش بمعنــى أنــه يتــم التعامــل بملفيــن، بعدمــا كان يتــم النظــر إلــى 
بلــدات ريــف دمشــق ومناطقهــا التــي تســيطر عليهــا الفصائــل المســلحة كملــف واحــد، 
وإن المؤشــرات الحاليــة تــدل علــى أن التعامــل مــع ملــف إنهــاء تنظيــم داعــش فــي 
المناطــق التــي يســيطر عليهــا ســيتم مــن خــالل »الحســم العســكري« إن لــم تحصــل 
أي تطــورات فــي مواقــف مســلحيه، مؤكــدة أن الدولــة عازمــة علــى إنهــاء هــذا الملــف 

ســواء باتفــاق يفضــي إلــى رحيــل مســلحي التنظيــم أو »الحســم«.

اإلعالن عن التوصل إلى اتفاق وبدء التنفيذ
أعلنــت اللجنــة الممثلــة لبلــدات جنــوب دمشــق - يلــدا وببيــال وبيــت ســحم- يــوم 29 
ــب الروســي والحكومــة الســورية  ــل 2018  التوصــل التفــاق مــع الجان نيســان – ابري
لخــروج الراغبيــن مــن المجموعــات العســكرية المعارضــة والمدنيين من جنوب دمشــق.

وقــال الوفــد المفــاوض عــن التشــكيالت العســكرية فــي بيــان لــه، أن رافضــي اتفــاق 
المصالحــة ســيخرجون بســالحهم الفــردي مــع عوائلهــم، ومــن يرغــب بالبقــاء سيســلم 

ســالحه للجانــب الروســي وإكمــال التســوية مــع  الحكومــة الســورية.
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وأضــاف البيــان أن مســؤولية حمايــة البلــدات بعــد تنفيــذ االتفــاق يقــع علــى الشــرطة 
الروســية، علــى أن تلتــزم الحكومــة الســورية بتقديــم الدعــم اإلنســاني للمتبقيــن فــي 
ــة  ــة االقتصاديــة والتعليمي ــدات وتأميــن العــودة الســريعة لكافــة مؤسســات الدول البل

والطبيــة والخدميــة.
وفــي مــا يتعلــق بأصحــاب الوضــع التجنيــدي )احتيــاط- تخلــف( يمنحــون تأجيــاًل لمــدة 
ســتة أشــهر، ويمكــن لمــن رغــب بالتطــوع بعــد تســوية أوضاعهــم أن يخدمــوا فــي 

الجيــش الســوري.

الموقف الشعبي واألهلي الفلسطيني من التهجير 
 قبــل قســم مــن ســكان بلــدات جنــوب دمشــق بالخــروج إلــى الشــمال الســوري ضمــن 
ــى  ــة مــن عــدم الثقــة بالحكومــة الســورية واالفتقــار إل االتفــاق الموقــع ، نظــرًا  لحال
ــات الحقيقــة لضمــان ســالمتهم حــال بقائهــم داخــل المناطــق التــي تســيطر  الضمان
عليهــا، وذلــك فــي ظــل الشــواهد الحيــة التــي عايشــوا خاللهــا عمليــات انتقاميــة بحــق 

الســكان فــي مناطــق ســبق وأن دخلتهــا.
بينمــا عقــد الملتقــى الثقافــي الفلســطيني ببلــدة يلــدا جنــوب دمشــق، يــوم التاســع من 
نيســان – ابريــل 2018  اجتماعــاً ضــم عــددًا مــن الشــخصيات الفلســطينية وممثليــن 
عــن المؤسســات والهيئات الفلســطينية، لمناقشــة آخــر تطورات الالجئين الفلســطينيين 

فــي مخيــم اليرمــوك والبلــدات المجــاورة جنــوب دمشــق- يلــدا ببيــال بيــت ســحم.

وأصــدر المجتمعــون بيانــًا 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.

وأكــدت اللجنــة علــى ضــرورة تجنيــب مخيــم اليرمــوك ويــالت الدمــار وتحييــد المدنييــن 
ــر إنســاني يســمح بدخــول وخــروج  ــح مم ــان فت ــالت القصــف، وضم ــم وي ــي المخي ف

أبنــاء مخيــم اليرمــوك إلــى البلــدات المجــاورة.
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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 المعتقليــن، وكشــف مصيــر 
المفقوديــن وضمــان خــروج الحــاالت المرضيــة للعــالج وعودتهــا. 

بدء تنفيذ االتفاق والخروج إلى الشمال السوري
دخلــت الشــرطة الروســية – الجانــب الضامــن لخــروج المســلحين والمدنييــن مــن بلــدات 
يلــدا وببيــال وبيــت ســحم باتجــاه الشــمال الســوري وقامــت بتســجيل أســماء الخارجيــن 

وتقســيمهم علــى دفعــات ، حيــث تــم تنظيــم خروجهــم علــى الشــكل التالــي:  
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المهجرون إلى الشمال السوري التعداد والتوزع
ــى  ــوري عل ــمال الس ــى الش ــق إل ــوب دمش ــدات جن ــن بل ــن م ــل المهجري ــت قواف وصل
ــاب واعــزاز وعفريــن  دفعــات وتوزعــت علــى مــدن الشــمال الســوري المحــررة فــي الب
ــن  ــن آخري ــن نتيجــة وجــود مهجري ــر بأعــداد المهجري ــب، بســبب االكتظــاظ الكبي وإدل
مــن ريــف حمــص الشــمالي والغوطــة الشــرقية، التــي قــدرت بحوالــي 300 ألــف مهجــر 

خــالل بضعــة أســابيع. 
وقــدرت أعــداد األســر الفلســطينية المهجــرة مــن مخيــم اليرمــوك إلى الشــمال الســوري 
ــر ثابــت  ــر أمــة، إال  أن الرقــم غي ــة خي ــات جمعي ــي 696 أســرة بحســب إحصائي بحوال
نتيجــة حالــة عــدم االســتقرار ورغبــة العديــد مــن المهجريــن بالعبــور نحــو تركيــا رغــم 

الخطــورة العاليــة المترتبــة علــى اجتيــاز الحــدود، الــذي قــد يكلــف مبالــغ عاليــة جــدًا 

جدول يبين أعداد حافالت التهجير من بلدات جنوب دمشق باتجاه الشمال السوري)10(

مالحظاتالتاريخالوجهةعدد الحافالتالدفعة

حولت إلى مخيم دير بلوط بناحية 3/ أيار – مايوجرابلس ريف حلب31 حافلة = 1643األولى
جندريس- عفرين .

تعرضت لرشقات حجارة من الشبيحة 4/ أيار- مايوالباب – عفرين11 حافلة= 625الثانية
في منطقة البياضة بريف حمص.

6 أيار- مايوجرابلس65 حافلة= 3750الثالثة

وصلت إلى حاجز منطقة الباب بريف 
حلب وهناك تم إخالء العسكريين 

وأهلهم وبقي 16 حافلة معظم من 
فيها فلسطينيون تم نقلها إلى مركز 

إيواء في منطقة الباب.

7 أيار- مايواعزاز – ريف حلب10 حافالت الرابعة

انتظروا لمدة خمسة أيام قبل السماح 8 أيار – مايوجرابلس46 حافلة =1111الخامسة
لهم بدخول مدينة الباب

10يشــار أن عــدد الدفعــات التــي خرجــت باتجــاه الشــمال قــد وصلــت الــى ســبعة قوافــل ولكــن لــم تتوفــر أي 

معلومــات لــدى المجموعــة عــن أخــر قافلتيــن. 
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مــن المــال أو الحيــاة كمــا حصــل مــع الالجــئ ســعدو زغمــوت، الــذي قضــى برصــاص 
الجندرمــا التركيــة يــوم 15 أيــار- مايــو 2018  أثنــاء محاولتــه العبــور. 

جدول يبين توزع األسر الفلسطينية على بلدات الشمال السوري

عدد األسرالمنطقة

400دير بلوط)مخيم يرموك(

50أطمة )مخيم يرموك(

22بنش )مخيم يرموك(

45جنديرس )مخيم يرموك(

82إعزاز )مخيم يرموك(

27إعزاز )مخيم يرموك(

70إدلب ) مخيم يرموك(

696المعدل العام

األوضاع العامة للمهجرين 
ــرة ،  ــداد الكبي ــة مختلطــة  الســتيعاب األع ــات جماعي ــة مخيم أنشــأت الســلطات التركي
الوضــع الــذي رفضــه المهجــرون  ودفعهــم لتنفيــذ عــدة اعتصامــات ناشــدوا فيــه  
ــاد حــل  ــم المتحــدة; إيج ــل الفلســطينية واألم ــة والســلطة والفصائ الســلطات التركي
ألزمتهــم وتوفيــر مراكــز إيــواء مجهــزة بالخدمــات األساســية، التــي تلبــي حاجــات 

المســنين واألطفــال والنســاء والمرضــى. 
ــح  ــن ش ــام م ــكل ع ــات بش ــي المخيم ــوري ف ــمال الس ــى الش ــرون إل ــتكى المهج واش
الميــاه، وعــدم توفــر الخدمــات األساســية وافتقــار مراكــز اإليــواء ألدنــى الشــروط 

المعيشــية.  والمســتلزمات  الصحيــة 
ونتيجــة الضغــط النفســي والمعانــاة التــي تعــرض لهــا الالجئــون الفلســطينيون فقــد 

شــهد مخيــم ديــر بلــوط وفــاة الجئيــن فلســطينيين مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك بعــد
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اإلصابــة بالســكتة القلبيــة)11(،  كمــا قــض بعــض الالجئيــن غرقــًا فــي النهــر القريــب 
مــن المخيــم، الــذي يلجــأ إليــه النــاس للترويــح عــن أنفســهم )12(.

كمــا عانــى عشــرات المهجريــن فــي مخيــم ديــر بلــوط مــن حــاالت إســهال حــاد أصيــب 
بهــا األطفــال بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة وقّلــة المــاء الصالــح للشــرب. 

اإلشراف العام على المخيمات 
تشــرف إدارة الكــوارث والطــوارئ التركيــة »آفــاد« )AFAD(، بشــكل  مباشــر علــى 
مخيمــات المهجريــن إلــى الشــمال الســوري، وإيصــال المســاعدات اإلغاثيــة والخدمــات 

ــات.  ــي المخيم ــن ف ــى المهجري ــة واإلنســانية إل الطبي
 كمــا يســاهم الهــالل األحمــر التركــي ومؤسســات العمــل الخيــري واإلغاثــي الناشــطة 
فــي الشــمال الســوري بتلبيــة احتياجــات المهجريــن، وتقديــم الخدمــات والمســاعدات 

الالزمــة .

دور األونروا 
يقتصــر دور الوكالــة الدوليــة إلغاثــة وتشــغيل الجئــي فلســطين »األونــروا« علــى 
تقديــم خدماتهــا ضمــن مناطــق ســيطرة الحكومــة الســورية فقــط ، واليوجــد أي 
دور فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة  المعارضــة الســورية  . ممــا يعنــي حرمــان 
مئــات العائــالت الفلســطينية المهجــرة إلــى شــمال ســورية مــن المعونــة الماليــة التــي 
تقدمهــا االونــروا لالجئيــن الفلســطينيين فــي ســورية ، مــا تــرك مــن أثــر ســلبي علــى 
أوضاعهــم المعيشــية واالقتصاديــة، كــون هــذه المســاعدات تشــكل مصــدر الدخــل 
الرئيــس، ويعتمــدون عليهــا اعتمــادًا كليــًا فــي ظــل األوضــاع  التــي تعيشــها البــالد مــن 

تدهــور أمنــي واقتصــادي وارتفــاع معــدالت البطالــة.

 11  فــي 15 أيــار – مايــو 2018 قضــى الشــاب الالجــئ »مهنــد ســخنيني« إثــر إصابتــه بســكة قلبيــة أدت 
إلــى وفاتــه علــى الفــور، وفــي يــوم 17 أيــار- مايــو قضــى الالجــئ »عامــر عقــر« مــن ســكان مخيــم اليرمــوك 

ــى الفــور. ــى وفاتــه عل ــة أيضــًا أدت إل ــه بســكتة قلبي ــر إصابت ــى مخيــم جنديــرس  إث والمهجــر إل
12   فــي يــوم 23 أيــار- مايــو 2018 توفــي المهجــر الالجــئ »أبــو عزيــز الشــهابي« غرقــاً  أثنــاء محاولتــه إنقــاذ 

حيــاة أحــد الشــبان مــن الغــرق. 
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دور السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية 
ــر الفلســطينية األوضــاع  ــة التحري ــل الســلطة الفلســطينية ومؤسســات منظم تتجاه
ــي  ــوري، الت ــمال الس ــي الش ــطينيين ف ــن الفلس ــررة لالجئي ــداءات المتك ــة، والن المزري
يطالبــون فيهــا الراعــي الرســمي الفلســطيني  القيــام بواجبــه تجاههــم، والعمــل 
علــى إيصــال المســاعدات الماليــة واإلغاثيــة إليقــاف معاناتهــم، وتحســين ظروفهــم 

ــا. ــون تحته ــي يرزح ــية الت ــة القاس ــية واالقتصادي المعيش
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بعــد مــرور قرابــة العاميــن  علــى انتهــاء الوجــود المســلح داخــل مخيــم اليرمــوك، 
واســتعادة الســيطرة عليــه إال أن الحكومــة الســورية مــا تــزال تمنــع ســكانه مــن العــودة 
ــع  ــة التــي نصبــت علــى مدخــل شــارع الثالثيــن بمن ــه، حيــث تقــوم المفــارز األمني إلي
ومنــح الموافقــات األمنيــة لمــن يريــد الدخــول للمخيــم بعــد التحقــق مــن وثائــق تثبــت 
الملكيــة أو اإلقامــة مثــل ســند الملكيــة، البطاقــة الشــخصية أو وصــل اشــتراك الكهرباء 
أو الميــاه. ومــن يحصــل علــى الموافقــة ُيســمح لــه بالدخــول لســاعات محــددة تنتهــي 
جميعهــا عنــد الســاعة الخامســة مســاء مــع منــع المبيــت داخــل المخيــم تحــت طائلــة 

االعتقــال والمحاســبة.

قرار اإلعمار وإعادة النازحين  
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والروســي  الســوري  الجيــش  قــوات  بهــا  قامــت  التــي  العســكرية  العمليــة  انتهــت 
ــث  ــار واســع حي ــى دم ــوه مــن ســكانه وإل ــى خل ــا،  وأدت ال ــة له والمجموعــات الموالي
بينــت عمليــات المســح الميدانيــة خــروج نحــو ٪20 مــن مســاحة المخيم من االســتخدام 
بســب انهيــار األبنيــة،  وإمكانيــة االســتفادة مــن نحــو ٪40 مــن األبنيــة بقصــد إعــادة 

ــة. الســكان بينمــا تضــررت نســبة ٪40 أخــرى بدرجــات متفاوت
إال أنــه لــم يســمح بإعــادة اإلعمــار وعــودة النازحيــن مــن ســكان المخيــم الذيــن 
ــذي تشــهده  يعانــون مــن أوضــاع انســانية صعبــة فــي ظــل التدهــور االقتصــادي ال
ســورية وعــدم القــدرة علــى تأميــن البدائــل، حيــث ال يــزال المخيــم يتعــرض لعمليــات 
نهــب وســلب للمتلــكات العامــة والخاصــة وتدميــر لبقايــا البنيــة التحتيــة مــن كهربــاء 
ومــاء واتصــاالت علــى مــرأى مــن األجهــزة األمنيــة الســورية، كمــا أصــدرت الحكومــة 
الســورية مجموعــة مــن القوانييــن التــي تســمح بوضــع اليــد علــى الملكيــة الخاصــة 
دون مراعــاة األصــول القانونيــة كالقانــون رقــم 10 ، والقانــون رقــم 3 لعــام 2018 
الــذي أعطــى الســلطة للجنــة حكوميــة فــي تقييــم وتحديــد المبانــي التــي ســتخضع 
إلزالــة األنقــاض والهــدم، وكذلــك المرســوم 63 مــن قانــون مكافحــة اإلرهــاب لعــام 
ــى مــن ينظــر  ــدة إل ــكات العائ ــد األصــول والممتل ــذي ســمح للحكومــة بتجمي 2012 ال
إليهــم علــى أنهــم معارضــون بموجــب قانــون مكافحــة اإلرهــاب والمرســوم 66 الــذي

ــق  ــن ح ــتراطات م ــراءات واالش ــذه اإلج ــدت ه ــي قي ــم 10،  وبالتال ــون رق ــبق القان س
ــة.  ــالت النازح ــام آالف العائ ــق أم ــت العوائ ــم ووضع ــى منازله ــودة ال ــكان بالع الس

وتناقلــت عــدة جهــات حكوميــة دخــول المخيــم فــي المخطــط التنظيمــي الجديــد 
لمدينــة دمشــق المثيــر للجــدل. وهنــاك معلومــات مــن أكثــر مــن مصــدر أن مشــروع 
المخطــط التنظيمــي الجديــد يقــوم باألســاس علــى فكــرة إعــادة إنتــاج جنــوب دمشــق 
ــدة  ــة للعاصمــة مــن المنطقــة الممت ــات األمني ــا يحفــظ المتطلب ــًا وســكانيًا بم عمراني
مــن معضميــة الشــام وداريــا مــرورًا بمطــار المــزة ومناطــق جنــوب المتحلــق الجنوبــي 
)الدائــري الجنوبــي(، التــي يقــع ضمنهــا مخيــم اليرمــوك، حتــى مخيــم جرمانــا وطريــق 
المطــار. حيــث بــرزت هــذه المنطقــة كخاصــرة أمنيــة رخــوة للعاصمــة خــالل ســنوات 
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الحــرب منــذ العــام 2011. وهــو مــا يلقــي مخــاوف مــن تأثيــرات مباشــرة علــى الهويــة 
السياســية والوطنيــة للمخيــم الــذي كان يضــم حوالــي ٪40 من مجموع الفلســطينيين 

فــي ســورية )220 ألفــًا مــن أصــل 600 ألــف(. 

حراك رسمي إلعادة اإلعمار 
عقــدت الفصائــل الفلســطينية فــي ســورية اجتماعــًا لهــا فــي دمشــق، بحضــور الســفير 
الفلســطيني فــي ســورية محمود الخالــدي، ومدير الهيئة العامة لالجئين الفلســطينيين 
العــرب علــي مصطفــى أكــدت فيــه أنــه تــم االتفــاق مــع الجانــب الســوري علــى عــدم 
المــس بوضــع المخيــم مــن الناحيــة التنظيميــة، والحــرص علــى عــودة الســكان مــن 
أهاليــه المهجريــن. وقــد قــال خالــد عبــد المجيــد: »إن رئاســة مجلــس الــوزراء عدلــت 
عــن قرارهــا الســابق بوضــع مخطــط تنظيمــي لليرمــوك، ألن لــه خصوصيــة تتعلــق 
برمزيتــه كشــاهد علــى النكبــة الفلســطينية عــام 1948 وكرمــز لحــق العــودة وكمقــر 
للمقاومــة والثــورة الفلســطينية المعاصــرة التــي انطلقــت مــن هــذا المخيــم ومــن هــذا 

البلــد » بحســب تعبيــره. 
كمــا كلــف مجلــس الــوزراء الســوري فــي اجتماعــه الــذي عقــده يــوم االثنيــن 2 تمــوز/ 
يوليــو 2018 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 أن إعــادة تأهيــل البنــى التحتيــة 
هــي مــن مســؤولية الحكومــة، لكــن إعــادة إعمــار البيــت المهــدم أو ترميمــه يقــع علــى 

عاتــق المالــك. 
فــي 15 تمــوز/ يوليــو 2018 انعقــد الملتقــى األول إلعــادة إعمــار مخيــم اليرمــوك 
فــي مبنــى مكتــب حــزب البعــث فــي مخيــم اليرمــوك بحضــور عــدد مــن الشــخصيات 
والمؤسســات المدنيــة الفلســطينية والســورية. وفــي يــوم 14/  تموز-يوليــو / 2018، 
زار وفــد منظمــة التحريــر الفلســطينية دمشــق والتقــى المســؤولين الســوريين برئاســة 
عضــو اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة عــزام األحمد، وأعضــاء آخرين من اللجنــة التنفيذية  



165

هــم أحمــد أبــو هولــي رئيــس دائــرة شــؤون الالجئين،وواصــل أبــو يوســف، وعضــو 
اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح ســمير الرفاعــي، والســفير الفلســطيني لدى لبنان أشــرف 
ــدي. ومــن الجانــب الســوري  ــدى ســورية محمــود الخال ــور، والســفير الفلســطيني ل دب
ــة  ــر الداخلي ــس، ووزي ــاد خمي ــدس عم ــوزراء الســوري المهن ــس ال ــاءات رئي حضــر اللق
ــواء محمــد الشــعار، ووزيــرة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل الســورية ريمــة قــادري،  الل
ونائــب وزيــر الخارجيــة الســوري فيصــل المقــداد. بحثــوا فــي اللقــاء أوضــاع الالجئيــن 
ــن  ــودة النازحي ــوك وع ــم اليرم ــار مخي ــادة إعم ــات إع ــوريا وآلي ــي س ــطينيين ف الفلس

ومتابعــة ملــف المعتقليــن. 
وفي 9 أيلول- ســبتمبر /2018  عقد اجتماع في الســفارة الفلســطينية بدمشــق، ضم 
عــددًا مــن مســؤولي الفصائــل الفلســطينية وبحضــور علــي مصطفــى المديــر العــام 
للهيئــة العامــة لالجئيــن الفلســطينيين العــرب، وعــدد مــن الشــخصيات والمهندســين 
والمقاوليــن والمتعهديــن، تــم فيــه اتخــاذ القــرار بالبــدء بإزالــة الــركام وإعــادة إعمــار 
مخيــم اليرمــوك. حيــث بــدأت بعــد ذلــك عمليــات ازالــة األنقــاض والــركام مــن معظــم 
الشــوارع، بعــد أن تــم تخصيــص المبالــغ لذلــك مــن الصنــدوق القومــي الفلســطيني. 
وكان عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح ســمير الرفاعــي كشــف فــي تصريــح 
ــاس  ــود عب ــس الســلطة الفلســطينية محم ــي إلحــدى وســائل اإلعــالم أن رئي صحف
ــم  ــوارع مخي ــن ش ــاض م ــة األنق ــة إزال ــات عملي ــة نفق ــة كاف ــه لتغطي أعطىتعليمات

اليرمــوك. 
وفــي 6 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2018 نقــاًل عــن مصــادر فلســطينية فــي دمشــق، أكــد 
نائــب وزيــر الخارجيــة والمغتربيــن الســوري فيصــل المقــداد، أن بــالده قــررت رســميًا 
عــودة جميــع ســكان مخيــم اليرمــوك إليــه، وأن الحكومــة الســورية ال تضــع أّي مانــع 

فــي عــودة الفلســطينيين وهنــاك خطــة لتنظيــم عــودة الالجئيــن جميعــًا. 
وأضــاف المقــداد أنــه ال مانــع فــي أن يكــون هنــاك دور للســلطة الفلســطينية أو 
األونــروا فــي إعــادة أعمــار مخيــم اليرمــوك. األمــر الــذي القــى ترحيبــًا فــي األوســاط 
الشــعبية الفلســطينية واألونــروا التــي ســبق أن قــال مديرهــا العــام فــي ســوريا
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محمــد عبــدي أدار فــي مقابلــة مــع وكالــة الصحافــة الفرنســية » إن هنــاك 32 منشــأة 
ــة الغــوث  ــى أن وكال ــا 16 مدرســة، مشــيرًا إل ــم اليرمــوك مــن بينه ــرة فــي مخي مدم
»أونــروا« قامــت يــوم 2018/10/20 بجولــة تفقديــة فــي مخيــم اليرمــوك، مــن أجــل 
معاينــة مؤسســات )أونــروا( وتحديــد األضــرار بعــد الموافقــة الرســمية مــن الحكومــة 
الســورية« ولكــن آدار طــرح تســاؤالت: »مــا هــو مســتقبل مخيــم اليرمــوك؟ هــل 
ــأي عمــل يجــب أن نحصــل  ــل أن نقــوم ب ــن بالعــودة؟ قب ستســمح الحكومــة لالجئي
علــى إجابــة واضحــة«. وهــو مــا يبيــن الفــرق فيمــا تعطيــه الحكومــة الســورية مــن 
وعــود للمســؤولين الفلســطينيين ومــا تقدمــه مــن مواقــف غامضــة للجهــات الدوليــة 

المعنيــة بملــف اليرمــوك مثــل األنــروا.
وفــي يــوم 10/تشــرين الثانــي – نوفمبــر /2019 قــال عضــو المكتــب التنفيــذي فــي 
محافظــة دمشــق »ســمير جزائرلــي« » إن مخيــم اليرمــوك القديــم )13( لــه خصوصيــة 
لالجئيــن  العامــة  »الهيئــة  إلشــراف  تخضــع  األرض  ألن  القانونيــة،  الناحيــة  مــن 
والفلســطينيين العــرب«، فأغلــب الملكيــات فيــه تكــون بموجــب إذن ســكن أو وكالــة

كاتــب عــدل أو حكــم محكمــة، وبالتالــي يتعــذر تطبيــق القانــون رقم 10، الــذي يقضي 
بجــواز إحــداث منطقــة تنظيميــة أو أكثــر ضمــن المخطــط التنظيمــي العــام للوحــدات 

اإلدارية«.
الســوري  الــوزراء  أصدرمجلــس    2019 نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين   11 يــوم  وفــي 
ــن  ــا م ــا له ــوك بم ــة اليرم ــل بلدي ــق مح ــة دمش ــل محافظ ــأن » تح ــي ب ــرارًا  يقض ق
حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات، وأن يوضــع العاملــون فــي اللجنــة المحليــة لمخيــم 
اليرمــوك القائمــون علــى رأس عملهــم تحــت تصــرف محافظــة دمشــق، وذلــك بنــاء 

ــوة زيــدان« وضلعــاه شــارعي  ــد المخيــم القديــم لليرمــوك بشــكل مثلــث هندســي، رأســه مركــز »حل  15  يمت
اليرمــوك وفلســطين، وقاعدتــه الشــارع الواصــل بيــن نهايــة الشــارعين قديمــًا والــذي كان يطلــق عليــه شــارع 
القــدس عنــد مســجد فلســطين، وامتــداده شــارع نــوح إبراهيــم عنــد حديقــة فلســطين - الطالئــع، أو مــا كانــت 

تســمى أرض الحكيــم.
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علــى أحــكام قانــون اإلدارة المحليــة الصــادر بالرســوم التشــريعي رقــم /107/ لعــام 
2011 وتعديالتــه، وبنــاء علــى أحــكام المرســوم التشــريعي رقــم /20/ لعــام 2017، 
والمرســوم التشــريعي رقــم /2013/ لعــام 2016 وتعديالتــه«. الــذي يعــد مؤشــر خطير 
ــث  ــة، حي ــة كمنطقــة جغرافي ــم مــن خصوصي ــا المخي ــع به ــى  إلغــاء مــا كان يتمت عل
أصبــح اليرمــوك كأي حــي مــن أحيــاء دمشــق يتبــع للمحافظــة وســيلغى عنــه صفــة 

المخيــم ويســتعاض عنهــا باســم منطقــة اليرمــوك.
وفــي يــوم الثالثــاء 10 كانــون األول/ ديســمبر 2019 قــال رئيس الوزراء الســوري عماد 
ــون  ــم اليرمــوك والقاب ــة مخي ــكٍل مــن منطق ــة ل ــس » إن المخططــات التنظيمي خمي
ســيتم اإلعــالن عنهــا فــي الـــ 2 / شــهر كانــون الثانــي – ينايــر / 2020  بعــد دراســة 
أفضــل الخيــارات المتاحــة لتجــاوز اآلثــار الســلبية التــي خلفتهــا الحــرب علــى هــذه 
المناطــق، وتحقيــق الجــدوى االقتصاديــة واالجتماعيــة لجهــة تحســين الواقــع التنمــوي 

فيهــا.
وفــي يــوم 5 أذار / مــارس 2020 قــال عضــو المكتــب التنفيــذي فــي محافظــة دمشــق 
»ســمير جزائرلــي » إن الشــركة الهندســية وضعــت ثالثــة حلــول للتعامــل مــع مخيــم 
ــر  ــق األكث ــل المناط ــادة تأهي ــوارع، وإع ــض الش ــب بع ــن بتهذي ــوك، األول يكم اليرم
تضــررا، والحــل الثانــي القيــام بعمليــة تنظيميــة للمناطــق األكثــر تضــررًا، وإبقــاء 
المخيــم القديــم علــى وضعــه حســب التنظيــم القديــم 2004 / المعــدل عــام 2013، 
أمــا الحــل الثالــث فهــو إعــادة تنظيــم كامــل ال 220 هكتــار، وتــم التوافــق علــى الحــل
الثانــي كونــه مرتبــط بتعديــالت بســيطة بشــارع اليرمــوك لتبــدأ بعدهــا عمليــة إعــادة 
الســكان الــى منازلهــم بشــرط اثبــات الملكيــة«. وأضــاف » ســيتم إعــادة الســكان الــى 
المناطــق األقــل تضــررا، امــا المناطــق األكثــر تضــررا ســيتم إعــادة تنظيمهــا بمواصفات 
قياســية، ضمنهــا أبــراج فــي شــارع 30 األكثــر تضــررا، كونهــا كانــت منطقــة مواجهــات 
ــام  ــالل أي ــيتم خ ــكن، وس ــض والس ــة التعوي ــراج صف ــذه األب ــتأخذ ه ــكرية، وس عس
اســتالم مخطــط شــارع 30 مــن شــركة الدراســات ليتحــرك بعدهــا المســار القانونــي«.
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النتائج 

ــاء الشــعب الســوري  ــاه أبن ــي تج ــدور اإليجاب ــه وال ــم اليرمــوك ثمــن مواقف ــع مخي دف
النــازح إليــه مــن المناطــق المشــتعلة فــي الريف الدمشــقي والمــدن األخــرى، األمر الذي 
ــًا، وصفتــه بالبيئــة الحاضنــة  تــه عمــالً عدائي أثــار حفيظــة  الحكومــة الســورية ، وعدَّ
ــة  ــات المســلحة«- حســب تعبيرهــا، فاتخــذت بحقــه خطــوات عقابي لعائــالت »العصاب
بــدأت باســتهداف مســجد عبــد القــادر الحســيني الواقــع فــي قلــب المخيــم بالطيــران 
الحربــي »الميــغ« يــوم 16 كانــون األول -ديســمبر 2012 الــذي شــكل يومــاً مفصليــًا 
فــي حيــاة الالجئيــن الفلســطينيين والســوريين المقيمن منهــم أو النازحيــن إليه، وكان 
الســبب المباشــر فــي تهجيــر قرابــة الـــ 80 % منهــم، ودخــول كتائــب المعارضة الســورية 
المســلحة بشــكل علنــي وواضــح بقصــد الســيطرة عليــه، وجعلــه محطــة انطــالق لهــم 
باتجــاه العاصمــة دمشــق، فالمخيــم لــم يشــهد أي تواجــد عســكري معــارض قبــل هــذا 

التاريــخ. 
ــم حصــارًا قاســياً   ــى المخي ــث فرضــت عل ــة مشــددة حي ــراءات عقابي ــا اتخــذت اج كم
أدى إلــى فقــدان المــواد األساســية كالطحيــن والســكر والــرز والمــازوت وغــاز الطهــي 
ــص  ــة نق ــة نتيج ــي 200 ضحي ــقوط حوال ــه س ــج عن ــال، نت ــب األطف ــة وحلي واألدوي
العنايــة الطبيــة والتغذيــة، وتســبب فــي نشــوء طبقــة االحتكارييــن مــن تجــار األزمــات، 

ــر فــي أســعار المــواد الغذائيــة ممــا فاقــم مــن معانــاة آالف العائــالت.  وارتفــاع كبي
كذلــك ســاهمت حالــة االســتهداف بيــن فصائــل المعارضــة المســلحة المتواجــدة 
داخــل المخيــم  فيمــا بينهــا فــي  تهجيــر المزيــد مــن األهالــي، وســقوط المزيــد مــن 
الضحايــا مــن طرفــي الصــراع، حيــث جعلــت بعــض الفصائــل المســلحة داخــل المخيــم 
مــن الحديــث عــن اتفاقيــات مصالحــة مــع  الحكومــة الســورية  ســببًا لضــرب بعضهــا 
البعــض كمــا حصــل بيــن داعــش وهيئــة تحريــر الشــام – النصــرة ســابقًا مــع األكنــاف 
فــي المــرة األولــى، وهيئــة تحريــر الشــام – النصــرة ســابقًا وداعــش فــي المــرة الثانيــة، 
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ممــا زاد الوضــع اإلنســاني للمدنييــن ســوءًا خاصــة بعــد امتنــاع المؤسســات اإلغاثيــة 
ــام تنظيــم داعــش بترهيــب وتخويــف الســكان مــن  ــى المخيــم، وقي عــن الدخــول إل
خــالل شــن حمــالت اعتقــال وقطــع األيــدي والــرؤوس، وتنفيــذ الحــدود بحــق عــدد مــن 

األهالــي، بحجــة مخالفتهــم للشــريعة اإلســالمية أو التخابــر مــع جهــات أخــرى.
ــاق  ــع اتف ــه توقي ــم رفض ــن ث ــم وم ــى المخي ــش إل ــم داع ــول تنظي ــبب دخ ــا تس كم
ــتى  ــوك بش ــتهداف اليرم ــتمرار اس ــورية الس ــة الس ــة للحكوم ــاء الحج ــة بإعط مصالح
أنــواع األســلحة، الــذي  أدتــى مــع نهايــة العمليــة العســكرية إلــى تدميــر أكثــر مــن 60% 
مــن المخيــم، ومــن ثــم نهــب الممتلــكات الخاصــة للمدنييــن مــن قبــل عناصــر الجيــش 

والفصائــل المواليــة لــه.
إن مماطلــة الحكومــة الســورية بتنفيــذ وعودهــا ألهالــي مخيــم اليرمــوك مــن العــودة 
بعــد مــرور قرابــة العاميــن علــى بســط القــوات الحكوميــة الســيطرة عليــه يضــع 
الالجئيــن الفلســطينيين فــي حالــة مــن انعــدام األمــن ويفاقــم مــن معانــاة النازحيــن 
ويهــدد مجتمعــات الالجئيــن الفلســطينيين بكافــة شــرائحهم ومؤشــر خطيــر علــى 
اســتمرار حقــوق االنســان بالمــأوى والعيــش الكريــم. كمــا يطــرح التأخيــر تخوفــات مــن 
المســتقبل، خاصــًة أن الحكومــة ال تقيــم هــذا المنــع علــى مبــررات يمكــن مالحظتهــا، 
ــدء  ــت تســتطيع الب ــو كان ــا ل ــروا فيم ــة واضحــة وشــافية لألون ــم تعــِط إجاب ــك  ل كذل

بترميــم وإعــادة بنــاء منشــآتها.
اليمكــن التعويــل علــى التصريحــات أو الوعــود التــي تقدمهــا الحكومــة الســورية 
للفصائــل الفلســطينية فــي دمشــق حيــث يقــوم المســؤولون الســوريون بإســماعهم 
مــا يرغبــون بســماعه للتســويق واالســتهالك بــدون وجــود جــدول زمنــي وخطــة عمــل 
ــن مــن الشــوارع  ــة العامــة لالجئي ــل الهيئ محــددة. فالســماح برفــع األنقــاض مــن قب
الرئيســية اليحمــل براهيــن حقيقيــة علــى جديــة الحكومــة بإعــادة الســكان فــي وقــت 
ــل  ــورية مث ــر س ــات غي ــل جه ــم تكف ــار رغ ــادة أو اإلعم ــات اإلع ــع مخطط ــزال تمن الت

ــك. ــروا )لمنشــآتها( بذل ــر واألن منظمــة التحري



170

رباعية-التالشي

أن المخطــط التنظيمــي الجديــد للمخيــم يقــوم علــى تغييــر جوهــري فــي البنيــة 
الســكانية والعمرانيــة للمنطقة.فــكل المؤشــرات تــدل على وجود إســتراتيجية للحكومة 
الســورية تجــاه الفلســطينيين فــي ســورية عمومــًا تقــوم علــي فكــرة »فلســطينيين

أقــل فــي العاصمــة وأكثــر فــي األطــراف« وهــو مــا ظهــر بوضــوح فــي ســلوكها تجــاه 
المهجريــن مــن الفلســطينيين فــي مخيمــات دمشــق وغيرهــا مــن مخيمــات ســورية. 
وكــون مخيــم اليرمــوك يقــع فــي قلــب العاصمــة فــإن تأكيــد مثــل هــذه اإلســتراتيجية 
ســيضع مخيــم اليرمــوك أمــام خيــارات قاســية فــي المســتقبل وهــو مــا اليبــدو خالفــه 

حتــى اليــوم بســبب المنــع غيــر المبــرر لعــودة األهالــي.
كمــا إن الشــروط التــي وضعتهــا الحكومة الســورية عبــر وكالئها لمــن اليمكنهم العودة 
فــي حــال الســماح بهــا، مثــل عائــالت مــن تورطــوا بالمعــارك المســلحة مــع النظــام، 
ــه خــالل  ــات ملكيت ــه إثب ــر شــرعية، ومــن اليمكن ــة غي ــالد بطريق ومــن خــرج مــن الب
عــام وفقــاً للقانــون رقــم ) 10( والــذي أثــار زوبعــة مــن الجــدل. وبهــذه الشــروط فــإن 
العــودة فــي حــال تحققــت وتــم الســماح بهــا، فــإن شــرائح واســعة مــن الفلســطينيين 

مــن ســكان مخيــم اليرمــوك وغيــره ســتخرج تلقائيــًا مــن الحســاب.
ألن الفلســطينيين اليمكنهــم إثبــات ملكياتهــم بســبب قوانيــن التملــك التــي تحــد مــن 
ــالد  ــي الب ــائدة ف ــت س ــة كان ــائل قانوني ــاع وس ــى اتب ــم عل ــا، وتجبره ــم عليه قدرته
ســابقًا مثــل حكــم المحكمــة وإشــارات الرهــن وغيرهــا. كمــا أن كثيــر مــن المهجريــن 
ــون  ــة ألنهــم يحمل ــر قانوني ــالد غادروهــا بطــرق غي ــن غــادروا الب الفلســطينيين الذي
وثائــق ســفر التمكنهــم مــن الحصــول علــى تأشــيرات ألي دولــة فــي العالــم تقريبــًا. 
وهــذا بخــالف المواطــن الســوري الــذي ظــل قــادرًا علــى التحــرك القانونــي في مســاحة 

جيــدة مــن الــدول التــي ال تتطلــب تأشــيرة دخــول.
ــه  ــم اليرمــوك فــي أحســن حاالت ــي مخي ــودة الفلســطينيين مــن أهال إن الســماح بع
مــع هــذه الشــروط ســُتخرج نســبة كبيــرة جــدًا مــن ســكانه مــن هــذا اإلجــراء. وبالتالــي 
ــارات المتاحــة لمخيــم اليرمــوك ســتجعل منــه بنصــف ســكانه مــن  فــإن أفضــل الخي

الفلســطينيين وربمــا أقــل.
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وهــذا كفيــل فــي تــرك آثــار واضحــة علــى الهويــة السياســية والوطنيــة للمخيــم 
كعاصمــة للشــتات وعنــوان كبيــر مــن عناوين الحــراك الشــعبي والوطني للفلســطينين 

خــارج فلســطين.
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التوصيات 

ــي  ــب«، الت ــرق والنه ــش والح ــبي »التعفي ــات الس ــف عملي ــريع لوق ــل الس التدخ  •
تتعــرض لهــا ممتلــكات ومنــازل الالجئيــن الفلســطينيين وغيرهــم مــن قبــل عناصــر 

ــن.  ــه الميدانيي ــش النظامــي الســوري وحلفائ الجي
العمــل علــى إعــادة البنيــة التحتيــة مــن مــاء وكهربــاء وصــرف صحــي ومنشــآت   •
ــه، والذيــن نزحــوا  ــم إلي ــة لســكان المخي ــدا لإلعــادة الفوري ــة تمهي ــة وتعليمي صحي

ــاء المجــاورة.  ــف المــدن واألحي ــى مختل إل
تقديــم المســاعدات اإلنســانية والماديــة لألهالــي وتعويــض المتضرريــن ومــد   •
يــد العــون لهــم للبــدء بإعــادة تأهيــل المســاكن المتضــررة مــن الحــرب، والوصــول 

إلــى الحــد المقبــول مــن الحيــاة الكريمــة.
ــمل  ــا لتش ــات عمله ــر آلي ــة وتطوي ــن اإلغاث ــوب م ــدور المطل ــروا بال ــام األون قي  •
الحمايــة الجســدية والقانونيــة للمخيمــات الفلســطينية فــي ســورية، وضــرورة 
وصــول المســاعدات إلــى الالجئيــن الفلســطينيين المحاصريــن فــي مناطــق النــزاع 

والمهجريــن إلــى الشــمال الســوري.
الســجون  داخــل  والمعتقليــن  المفقوديــن  مصيــر  عــن  اإلفصــاح  ضــرورة   •

الفلســطينيين.  الالجئيــن  بحــق  االنتهــاكات  ووقــف  والمعتقــالت، 
ســورية،  فــي  الفلســطينيين  لالجئيــن  الحقوقــي  بالجانــب  المســاس  عــدم   •
والحفــاظ علــى المكتســبات القانونيــة التــي ضمنتهــا الحكومــات الســابقة والحكومــة 

الحاليــة لهــم، وبروتوكــول الــدار البيضــاء لعــام 1965. 
ــاء المجتمــع الفلســطيني  ــن أبن ــة بي ــق المصالحــة المجتمعي ــى تحقي العمــل عل  •
الواحــد مــن جهــة، وأبنــاء المجتمــع الســوري مــن جهــة أخــرى إلعــادة لحمــة النســيج 

االجتماعــي. 
تعــاون الفصائــل والجهــات الفلســطينية داخــل وخــارج ســورية بمختلف مشــاربها   •

إلحــداث تحــركًا واســعًا وجديــًا إلعــادة إعمــار المخيــم وعــودة الالجئيــن النازحيــن 
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يبتعــد عــن المجامــالت والخجــل السياســي الــذي قــد يدفع للقبــول بما يقــدم لها من 
الحكومــة الســورية ضمــن قالــب ال يضمــن الحفــاظ علــى هويــة المخيــم السياســية 

والرمزيــة  التــي تمتــع بهــا طيلــة ســنوات النضــال والكفــاح الوطني الفلســطيني . 








