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مبادرات ومفاوضات تحييد مخيم اليرموك بين الرفض والقبول

تقديم 
ــدأت  ــوك ، ب ــم اليرم ــى مخي ــاً  عل ــارا خانق ــورية حص ــة الس ــوات الحكومي ــت الق فرض
ــم  ــراف المخي ــى أط ــز عل ــع الحواج ــدأت بوض ــا ب ــف 2012 عندم ــذ صي ــه من إرهاصات
ــمل  ــق ش ــار خان ــاق حص ــى إطب ــدت إل ــه، وعم ــه و أحيائ ــتهداف حارت ــه و اس و مداخل
جميــع نواحــي الحيــاة فــي المخيــم فعملــت علــى منــع إدخــال الطحيــن والمــازوت إلــى 
األفــران، واألدويــة والمــواد الطبيــة إلــى المســتوصفات و المشــافي ممــا أدى الــى 
ــة،  ــة الطبي ــص الرعاي ــوع ونق ــة الج ــطيني نتيج ــئ فلس ــن 200 الج ــر م ــقوط أكث س
كمــا نــال الحصــار مــن العمليــة التعليميــة نتيجــة تعــرض المــدارس للقصــف والتخــوف 
الكبيــر لــدى األهالــي الذيــن تبقــوا داخــل المخيــم مــن إرســال أبنائهــم إلــى المــدارس. 

كذلك أدى الحصار إلى تدهور الحالة االقتصادية المتردية أصالً  لالجئين الفلسطينيين 
حيــث تعرضــت البيــوت و المحــالت التجاريــة لعمليــات نهــب و ســلب ممنهــج لخلوهــا مــن 
أصحابهــا أو صعوبــة الوصــول إليها نتيجــة القنص و القصف الذي يتعرض له المخيم. 

ــع  ــده ورف ــة لتحيي ــدات أهلي ــداءات ومناش ــالق ن ــم اط ــهد المخي ــاء ش ــذه األثن ــي ه ف
ــت  ــمية ، فدخل ــة ورس ــعبية وفصائلي ــادرات ش ــى مب ــت إل ــا تحول ــرعان م ــار، س الحص
عشــرات الوفــود والتقــت مــع الكتائــب المســلحة داخــل المخيــم فــي مســعى للتوصــل 
آلليــة تخرجهــم بشــكل يضمــن أمــن وســالمة الجميــع ويحافــظ علــى المخيــم، إال أن 
ــة  ــب المعارض ــض كتائ ــل بع ــن قب ــددة م ــف متش ــت بمواق ــادرات اصطدم ــذه المب ه
ــت تمــارس ضغوطــًا  ــي كان الســورية المســلحة المتشــددة » داعــش – النصــرة « الت
علــى الكتائــب التــي مــن الممكــن التفــاوض علــى الخــروج وتســليم المخيــم لدرجــة 
االصطــدام واالشــتباك المســلح معهــا كمــا حــدث فــي أكثــر مــن مــرة  أو اطــالق النــار 
علــى بعــض الوفــود التــي دخلــت لتتفــاوض داخــل المخيــم ووقــوع إصابــات بينهــا )1(.

1  فــي يــوم 8/ آب – اغســطس 2014 فقــد دخــل وفــد مدنــي ممــن أشــرفوا علــى توقيــع اتفــاق تحييــد المخيــم 

لمتابعــة تســوية أوضــاع الذيــن كانــوا سيســلمون أنفســهم للســلطات الســورية لتســوية أوضاعهــم فــي إطــا.ر 
تنفيــذ بنــود المبــادرة، إال أنهــم فوجئــوا بإطــالق النــار عليهــم مــن قبــل عناصــر مــن جبهــة النصــرة، ممــا أســفر 
عــن إصابــة »نعيــم الخطيــب« عضــو الحــراك الشــعبي فــي مخيــم اليرمــوك فــي أحــد قدميــه، األمــر الــذي أدى 

لنقلــه إلــى مشــفى دمشــق » المجتهــد «
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كمــا حملــت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين )القيــادة ــ العامة ( المجموعات المســلحة 
»الغريبــة« بالمســؤولية عــن فشــل جميــع المبــادرات، وكذلك قــال الرئيس الفلســطيني 
محمــود عبــاس » إن هنــاك تنظيمــات متطرفــة تعرقــل عمليــات عــودة المواطنيــن إلــى 

مخيــم اليرموك«. 
ــة  ــي والجبه ــش النظام ــم الجي ــل المخي ــلحة داخ ــات المس ــت المجموع ــل اتهم بالمقاب
الشــعبية )القيــادة ــــ العامــة ( بعرقلــة الجهــود التــي تبــذل مــن أجــل فــك الحصــار عــن 
اليرمــوك والتباطــؤ فــي تنفيــذ المبــادرات. وهــذا مــا أشــار إليــه أيضــاً  الرئيــس محمــود 
ــح »إن الجبهــة الشــعبية -  ــوري لـــ حركــة فت ــح أمــام المجلــس الث ــاس فــي تصري عب

القيــادة العامــة مســؤولة عــن األزمــة فــي اليرمــوك«. 
ــادرات التــي جــرت خــالل  ــرز المب ــر مــن خــالل قســمين رئيســيين أب يقــدم هــذا التقري
الفترة الممتدة بين نهاية كانون األول - ديســمبر 2012 و 22 أيار- مايو  2018 ســواء 
األهليــة منهــا أو الفصائليــة أو الرســمية، التــي تــم توثيقهــا عبــر العمــل الميدانــي مــن 
داخــل المخيــم  والرصــد والتوثيــق ألبــرز التصريحــات الصــادرة عــن الجهــات الرســمية 
الفلســطينية والســورية فيمــا يتعلــق بملــف تحييــد المخيــم ورفــع الحصــار عنــه مــن 
ــة  ــع قضي ــعبية م ــمية والش ــالت الرس ــات والتفاع ــك التصريح ــم تل ــق بأه ــالل ملح خ

حصــار مخيــم اليرمــوك. 
يشــار إلــى أنــه ثمــة صعوبــات بــرزت أثنــاء إعــداد التقريــر منهــا صعوبــة التمييــز بيــن 
المبــادرات األهليــة والفصائليــة أو الرســمية حيــث كانــت جميــع هــذه الجهــات أطــراف 
فيهــا للوصــول إلــى حــل يحييــد المخيــم ويرفع الحصــار عنــه ويضمن خروج المســلحين 
ــًا  ــادرة عائق ــم المب ــخ أو اس ــل التاري ــرز عام ــا ب ــه، كم ــن عن ــي المهجري ــودة األهال وع
اضافيــًا لتعــذر التعــرف علــى اســم المبــادرة او التاريــخ الدقيــق التــي تــم التفــاوض فيــه 
تــم التغلــب عليــه مــن خــالل  تســمية المبــادرة بالتاريــخ التــي تــم رصدهــا ونشــرها 

فيــه نظــراً . 
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مخيم اليرموك الخاصرة الرخوة لمدينة دمشق 
يقــع مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين إلــى الجنــوب مــن مدينــة دمشــق حيــث 
يبعــد عــن مركــز المدينــة  8كــم إلــى 10 كــم، و تقــدر مســاحة المخيــم )2110000متــر 
مربــع( اتســعت هــذه المســاحة عامــًا بعــد عــام لتصبــح حجــم المســاحة اليــوم أضعــاف 

تلــك المســاحة.

و تقــدر اإلحصائيــات غيــر الرســمية أن عــدد الالجئيــن الفلســطينيين فــي مخيــم 
اليرمــوك وصــل إلــى مابيــن 200 - 220 ألــف الجــئ تقريبا.أمــا اإلحصــاءات الرســمية- 
ــك   ــو بذل ــط. فه ــئ فق ــن 162230 الج ــدث ع ــام 2012  فتتح ــروا -  للع ــب االون حس
يعــد أكبــر المخيمــات الفلســطينية فــي الداخــل والخــارج علــى حــٍد ســواء ويطلــق عليــه 
عاصمــة الشــتات الفلســطيني ، ورغــم ذلــك فهــو غيــر معتــرف بــه مــن قبــل األونــروا إال 

أنهــا تقــدم لــه الخدمــات فــي جميــع النواحــي ماعــدا النظافــة والخدمــات العامــة.

دخلــت المناطــق المحيطــة بالمخيــم فــي أتــون األزمــة مبكــرا وتعرضــت للقصــف مــرارا 
ً وشــهدت اشــتباكات عنيفــة بيــن أطــراف النــزاع ، حينئــذٍ   شــكل المخيــم بيئــة حاضنــة 
و آمنــة لســكان تلــك المناطــق والرئــة التــي تتنفــس منهــا ضواحــي دمشــق و ريفهــا 
،إال أنــه مــا لبثــت أن انتقلــت األحــداث داخــل المخيــم لمــا يشــكله مــن أهميــة جغرافيــة 
لطرفــي األزمــة فــي ســورية،  فهــو أحــد أهــم المنافــذ للجيــش الحــر للعبــور إلــى 
المدينــة و صلــة الوصــل بيــن طرفــي المناطــق التــي بــات يســيطر عليهــا ، فــي حيــن 
ــى  ــت مــن  الجيــش النظامــي العمــل عل ــة دمشــق جعل يشــكل خاصــرة رخــوة لمدين
ــق   ــة  دمش ــاه العاصم ــة باتج ــلحة الزاحف ــة المس ــه للمعارض ــن خالل ــول م ــع الوص من
والتصــدي لهــا بــكل الوســائل واســتخدام كل أنــواع األســلحة  ليمنــع أي تقــدم أو 
خــروج مــن اليرمــوك نحــو العاصمــة دمشــق، وفــرض عليــه حصــارًا خانقــًا أثــر علــى 
كافــة مناحــي الحيــاة بعــد اســتهدافه فــي 16 كانــون األول –ديســمبر 2012 بالقصــف 

الجــوي الــذي أدى الــى نــزوح أكثــر مــن 80 % مــن ســكانه.. 
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ســعت جهــات فلســطينية رســمية وأهليــة  بالتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة الســورية 
لفــك الحصــار عــن  مخيــم اليرمــوك والوصــول إلــى حــل يجنبــه الدمــار ويجعلــه فــي 
حالــة حيــاد نظــرًا للخصوصيــة التــي يتمتــع بهــا كالمخيــم لالجئيــن الفلســطينيين 
الذيــن نــادوا بتحييدهــم عمــا يجــري فــي ســورية مــن أحــداث داميــة ، خاصــة أن 
هنــاك العديــد مــن المناطــق المجــاورة قــد تــم تحييدهــا فعــالً  العتبــارات شــبيهة كمــا 
فــي منطقتــي جرمانــا وصحنايــا التــي يقطنهمــا أغلبيــة مســيحية ودرزيــة وغيرهــا مــن 

المناطــق المشــابهة فــي أكثــر مــن مــكان فــي ســورية. 

أوالً -  مبادرات تحييد مخيم اليرموك
ورفع الحصار  المرحلة األولى
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فصــدرت مبــادرات عديــدة لحــل أزمــة اليرمــوك كان البــادئ بهــا عــدد مــن الناشــطين 
الفلســطينيين داخــل المخيــم وخارجــه، ثــم تتالــت المبــادرات مــن أطــراف رســمية 
فلســطينية كمنظمــة التحريــر الفلســطينية وبعــض الفصائــل بالتنســيق مــع ممثليــن 

عــن الحكومــة الســورية.

المبادرات األهلية والفصائلية لتحييد المخيم وفك الحصار 

مبادرة 20 كانون األول – ديسمبر 2012 
تــم دعــوة األهالــي مــن قبــل الفصائــل الفلســطينية والنشــطاء للعــودة الــى المخيــم 
ــى المخيــم مــن المدخــل الشــمالي وجابــت المظاهــرة شــارع  ــات منهــم ال ودخــل المئ
اليرمــوك ووصلــت لغايــة مشــفى فلســطين وطالبــوا بتحييــد المخيم وبخــروج الفصائل 

المســلحة منــه ، ثــم تــم دعــوة المتظاهريــن للخــروج مــن المخيــم . 

مبادرة 15 أيار – مايو 2013
ــة  ــى المناطــق المجــاورة فــي ذكــرى نكب تداعــى أهالــي مخيــم اليرمــوك النازحيــن ال
ــك  ــه بشــكل جماعــي إال أن تل ــول إلي ــم للدخ ــى مدخــل المخي ــع عل فلســطين للتجم
ــز  ــل حاج ــن قب ــي م ــى األهال ــار عل ــالق الن ــم إط ــد ان ت ــل بع ــاءت بالفش ــة ب المحاول

ــه.  ــة ل ــة التابع ــان األمني ــي واللج ــش النظام الجي

مبــادرة 20 تشــرين الثانــي – نوفمبــر 2013 )الجبهــة الشــعبية لتحرير 
فلســطين - القيــادة العامة(:

طرحــت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين - القيــادة العامــة مبادرتهــا ورؤيتهــا لفــك 
الحصــار ، وبنــاء عليــه ُشــكل فــي مخيــم اليرمــوك لجنــة شــعبية للتفــاوض مــن أجــل 
التوصــل إلــى اتفــاق لفــك الحصــار عــن اليرمــوك وبالفعــل وبعــد اجتماعــات عديــدة 

تــم التوصــل إلــى اتفــاق يقضــي:
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ــم اليرمــوك  ــر الفلســطينية مــن قاطــع مخي اوالً - انســحاب المجموعــات المســلحة غي
المتمثــل بامتــداد شــارع اليرمــوك إلــى شــارع الـــ 15 فــي مقابــل آخــر المخيــم إلى شــارع 

الثالثيــن الــذي يفصــل نهايــة اليرمــوك عــن منطقــة الجزيــرة التابــع للحجــر األســود.

ــام – مــن  ــر الفلســطينية – بعــد عــدة أي ــا :- انســحاب المجموعــات المســلحة غي ثاني
ــدوار )دوار فلســطين(. ــي ال ــد مــن شــارع فلســطين إل ــم اليرمــوك الممت باقــي مخي

ثالثــا:- يتــم تســوية أوضــاع المســلحين مــن الفلســطينيين أبنــاء المخيــم الذيــن 
غرربهــم ليعــودوا إلــى حياتهــم الطبيعيــة .

ــق  ــس وكل العوائ ــام والمتاري ــة األلغ ــراء بإزال ــات متخصصــة وخب ــوم جه ــا :- تق رابع
ــم بشــكل آمــن. ــي المخي ــي إل ــدا لعــودة األهال تمهي

وبالفعــل ظهــرت مؤشــرات نحــو تفعيــل بنــود المبادرة علــى األرض في مخيــم اليرموك 
ودخــل عــن طريــق لجنــة المصالحــة كميــة مــن حليــب األطفــال واألدويــة علــى أمل أن 
يتــم تنفيــذ بنــود االتفاقيــة خــالل األيــام القليلــة القادمــة بعــد أن تنســحب الكتائــب 
المســلحة إلــى خــارج حــدود المخيــم ودخــول فــرق الهندســية لتفكيك األلغــام الموجودة 

داخــل المخيــم وإعــادة تأهيــل البنــى التحتيــة )2(.

2   انظــر فــي تقريــر الحالــة حــول اوضــاع فلســطينيي ســورية –مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطيني ســورية 

ومركــز العــودة الفلســطيني لنــدن و الجمعيــة التركيــة للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني » فيــدار « ص ص20 
 . -21 -22

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/sitreport.pdf

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/sitreport.pdf
http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/sitreport.pdf
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مبادرة 31 تشرين األول – اكتوبر- 2013 
ــي  ــادرة لحــل األزمــة الت ــم مب ــي فــي المخي ــات المجتمــع المدن ــق عــدد مــن هيئ  أطل

ــن:  ــم تتضم ــا المخي يعانيه
•  إعالن المخيم »منطقة خالية من السالح«. 

ــت تورطهــم  ــم يثب ــن بالســجون »ممــن ل ــن الموجودي •  واإلفــراج عــن المعتقلي
ــاء«.  بالدم

•  تشكيل لجنة أمنية محايدة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. 
•  إعــالن مخيــم اليرمــوك بحــدوده اإلداريــة المعروفــة منطقــة خاليــة مــن الســالح 
والمســلحين، باســتثناء اللجنــة األمنيــة المحايــدة، بحيــث يمنــع دخــول أي مســلح 

مــن جميــع األطــراف مــع بــدء ســريان المبــادرة.
•  وقــف تــام وكامــل لكافــة األعمــال القتاليــة، وانســحاب متزامــن مــن الطرفيــن 

المتنازعيــن. 
•  تسوية أمور من يرغب بتسليم سالحه إلى اللجنة األمنية التابعة للمنظمة. 

•  تأمين ممر آمن لمن يرغب بالمغادرة خارج سورية. 
•   ومنع أي نشاطات استفزازية تحسب ألي جهة كانت.

•  دخــول لجنــة مــن منظمــة التحريــر لإلشــراف علــى ســير العمليــة بشــكل كامــل 
بمشــاركة اللجنــة المشــكلة داخــل المخيــم. 

•   توفيــر الضمــان والتعهــد بعــدم التعــرض لعائــالت المســلحين والحفــاظ علــى 
أعراضهــم وممتلكاتهــم وتجّنــب عمليــات الثــأر واالنتقــام منهــم.

•  إعــادة فتــح طريــق مخيــم اليرمــوك مــع إغــالق تــام لـــ »شــارع 30« و»شــارع 
فلســطين«. 

ــم  ــم وتوجهاته ــالف انتماءاته ــى اخت ــي دون اســتثناء عل ــودة األهال ــان ع •  ضم
ــات بشــكل كامــل. السياســية، وعــودة الخدم
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مبادرة  الثاني من كانون الثاني – يناير2014 
أعلنــت الهيئــة الوطنيــة األهليــة الفلســطينية )3( عــن المبــادئ األساســية لالتفــاق على 
المبــادرة لحــل أزمــة مخيــم اليرمــوك و تحييــده عــن الحــرب فــي ســورية الــذي نــص 

علــى :
1-  خروج المسلحين نهائياً من المخيم و ضمان عدم عودتها.

2-  تموضــع المســلحين الفلســطينيين و الفصائــل الفلســطينية الموافقــة علــى 
ــول الســالح و المســلحين.  ــع دخ ــوك لمن ــم اليرم ــط مخي ــى محي ــادرة عل هــذه المب
ــطينيين و  ــاء و فلس ــات و الوجه ــم الفعالي ــعة تض ــعبية موس ــة ش ــكيل هيئ 3- تش
ــة  ــادرة لتقــود المرحل ســوريون و الفصائــل الفلســطينية الموافقــة علــى هــذه المب
ــة  ــق عــن هــذه الهيئ ــة و ينبث ــن عــودة أجهــزة و مؤسســات الدول ــى حي ــة إل المؤقت

ــة.  ــة ذات حصان ــان فرعي ــة لج مجموع
ــم مــن الســالح و المســلحين و إغــالق كل الطــرق  ــو المخي 4- بعــد التأكــد مــن خل
الرئيســية و الفرعيــة بيــن المخيــم و جــواره تقــوم الجهــات المعنيــة و الرســمية

 ) بلديــة - محافظــة ( علــى إعــادة تأهيــل المخيــم و إزالــة الحواجــز الداخليــة و 
كذلــك الــركام الموجــود و البــدئ بصيانــة و ترميــم البنيــة التحتيــة ) مــاء- كهربــاء - 

هاتف- ... (.
5- عــودة أهــل المخيــم إلــى منازلهــم و ممتلكاتهــم و فتــح الطــرق إلمدادهــا 

األساســية. المــواد  و  باألغذيــة 
6- تسوية أوضاع من يرغب من المسلحين و تنظيم كشوفات باألسماء.

7- يحــق لمكاتــب الفصائــل الفلســطينية المتواجــدة فــي المخيــم بوجــود مــن
 ) 3 إلى 5 ( بنادق فيها للحراسة

 3  هيئة اهلية فلسطينية تشكلت داخل المخيم في نهاية ديسمبر 2012 

https://www.facebook.com/-182407125238281الهيئة-األهلية-الفلسطينية/

https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-182407125238281/
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آليــة تنفيــذ بنــود اإلتفــاق و المبــادرة لتحييــد / مخيــم اليرمــوك / عــن األزمــة 
السورية((

1-  خروج المسلحين من المخيم نهائيًا و التأكد من ذلك .
2-  تموضــع المســلحين الفلســطينيين علــى محيــط مخيــم اليرمــوك و يكــون هــذا 
التموضــع المشــترك علــى الصــف األول و الثانــي مــن األبنيــة بــدءًا مــن غربــي 

ــى شــارع 30 ــة حت المحكم
3-  دخــول لجنــة شــعبية فلســطينية و ســورية مــن ســكان المخيــم مكونــة مــن 50 

شــخصية للتأكــد مــن خلــو منطقــة اليرمــوك مــن الســالح و المســلحين
ــاء قيــام اللجنــة الشــعبية بمهمتهــا تقــوم لجنــة فنيــة ) وحــدات هندســية (  4-  أثن

للكشــف عــن العبــوات والمتفجــرات فــي منطقــة اليرمــوك
ــى هــذه  ــق عل ــي تواف ــل الفلســطينية الت ــم دخــول مجموعــات مــن الفصائ 5-  يت
المبــادرة لالنتشــار علــى محيــط المخيــم فــي منطقــة اليرمــوك لمنــع دخــول الســالح 
و المســلحين مــن خــارج المخيــم و التعــاون فــي الحمايــة المشــتركة للمخيــم وتحييــده

6-  تقوم الجرافات لفتح الطرق الضرورية و الالزمة لإلغاثة و دخول المدنيين.
7-  تقــوم اللجنــة بإحصــاء مخيــم اليرمــوك و تســجيل قوائــم اســمية و فــق نمــوذج 

موحــد للعائــالت الموجــودة و ذلــك لســهولة توزيــع الســالت الغذائيــة.
8-  التأكــد مــن إغــالق كافــة الطــرق والجــادات المؤديــة إلــى منطقــة اليرمــوك لمنــع 

وصــول أيــة ســيارة تحمــل الســالح و المســلحين مــن الجــوار إلــى المخيــم.
ــم مــن الدخــول أو التجــوال فــي  ــط المخي 9-  عــدم الســماح ألي مســلح فــي محي

ــم بســالحه. المخي
10- مــن الضــروري أن تكــون المجموعــات المســلحة التــي تتموضــع فــي منطقــة 
ــادرة حفظــًا لنجــاح  ــك فــي شــارع اليرمــوك معروفــة بتأييدهــا للمب اليرمــوك و كذل

ــة. هــذه المرحل
11-  عنــد التأكــد مــن خلــو منطقــة اليرمــوك مــن الســالح و المســلحين و التموضــع 

علــى محيــط مخيــم اليرمــوك وكذلــك إغــالق الطــرق المؤديــة للمخيــم مــن نفــس
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اإلتجــاه يتــم التواصــل مــع الجهــات الشــعبية إدخــال المــواد الغذائيــة و الطبيــة 
لمنطقــة اليرمــوك و توزيــع وصــوالً وفــق الكشــوفات التــي كانــت قــد أعــدت

12-  عندمــا يتــم تنفيــذ المرحلــة األولــى فــي منطقــة مخيــم اليرمــوك بنجــاح ينتقــل 
العمــل مباشــرًة لتنفيــذ المرحلــة الثانيــة فــي منطقــة مخيم فلســطين  )4(.

مبادرة 11 كانون الثاني - يناير 2014  
 عقــدت فصائــل العمــل الوطنــي الفلســطيني المتواجــدة فــي الجمهوريــة العربيــة 
الســورية اجتماعــًا لمناقشــة ومتابعــة التطــورات الجارية في مخيم اليرمــوك و المخيمات 
الفلســطينية األخــرى جــراء تفاقــم األوضــاع اإلنســانية و الحياتيــة التــي يعانــي منهــا 
الشــعب الفلســطيني داخــل المخيــم ، وجــددوا عزمهــم علــى مواصلــة الجهــود إلغاثــة 

أبنــاء المخيــم وتوافقــوا علــى مجموعــة مــن اإلجــراءات العمليــة الملموســة :

ــن  ــم م ــالء المخي ــوك وإخ ــم اليرم ــن مخي ــلحين م ــة المس ــحاب كاف ــوا إلنس 1.  دع
الســالح و المســلحين. 

2.  ودعوة سكان المخيم للعودة إليه. 
3.  دعــوا إلــى فتــح طريــق أمــن يمكــن وكالــة الغــوث لتشــغيل الالجئين الفلســطيين  

األونــروا  مــن إدخــال المــواد الغذائيــة و الطبيــة إلــى المخيم. 

4  الفصائــل الموقعــة علــي المبــادرة اعــاله:1. الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين / القيــادة العامــة 2. حركــة 

فتــح االنتفاضــة . 3. جبهــة النضــال الشــعبي . 4 طالئــع حــرب التحريــر الشــعبية - قــوات الصاعقــة . 5. 
ــزب الشــعب الفلســطيني .8.  ــر الفلســطينية .7. ح ــة التحري ــي فلســطين .6. جبه ــاد اإلســالمي ف ــة الجه حرك
حركــة التحريــر الوطنــي الفلســطيني – فتــح 9- الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين. 10- الجبهــة الديموقراطيــة 
لتحريــر فلســطين. أســماء الكتائــب المســلحة و األشــخاص الذيــن وقعــوا علــى االتفــاق مــن جهــة المســلحين 
:1- أبــو صالــح فتيــان- 2- أبــو هاشــم الزغمــوت - 3- العقيــد الركــن خالــد الحســن4- عــن المؤسســات اإلغاثيــة 
فــي اليرمــوك ) خليــل أبــو ســلمى ( - 5- أحــرار اليرمــوك- 6- منســق شــبكة دعــم المخيمــات - 7- عــن الحــراك 
الشــعبي ) اســماعيل أحمــد ( 8- عــن العهــدة العمريــة ) أبــو هانــي ( 9- أبــو تمــام .10- عــن الفرقــة الثانيــة

 ) أبو توفيق السوري (. 
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4.  إفســاح المجــال لمــن يرغــب مــن الحــاالت اإلنســانية و المرضــى و أصحــاب 
االحتياجــات الخاصــة بالخــروج مــن المخيــم.

5.  التعــاون مــع الجهــات المختصــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية واألونــروا لتوفيــر 
مراكــز إيــواء وتقديــم الرعايــة و الحمايــة لمــن يرغــب بالخــروج. 

6.  تســهيل دخــول لجنــة المتابعــة المكلفــة مــن الفصائــل العمــل إلى المخيــم إلدارة 
حــوار مباشــر مــع كافــة المجموعــات و الفصائــل المســلحة للخــروج مــن المخيــم و مــع 
المؤسســات و الجمعيــات و منظمــات المجتمــع المدنــي واألهلــي إلنهــاء معانــاة مــن 

تبقــى داخــل المخيــم أو خــارج. 
7.  العمــل مــع الســلطات الرســمية الســورية لتســوية أوضــاع مــن يرغــب مــن 

المســلحين و الخــروج مــن المخيــم. 
ــم  ــن ل ــن الذي ــات الرســمية إلطــالق ســراح المعتقلي ــع الجه ــود م ــة الجه 8.  مواصل

ــة . . ــداث الجاري ــي األح ــم ف ــت تورطه يثب
شــهد المخيــم  تنفيــذ خطــوات أولــى مــن المبــادرة تجســدت بتوزيــع المــواد الغذائيــة 
وإخــراج حــاالت مرضيــة وانســانية وطلبــة الجامعــات والمدارس،وانتشــار القــوة 

ــم، ــط المخي ــى محي ــتركة عل الفلســطينية المش
ــة الفلســطينية للحــوار  ــن ســر اللجن ــن أمي ــر 2014 أعل ــخ 10 شــباط – فبراي وبتاري
ــذ  ــدأوا من ــاء ب ــلحين الغرب ــهاب، » إن المس ــب ش ــوك رات ــم اليرم ــي مخي ــي ف الوطن
األمــس باإلنســحاب مــن القواطــع الرئيســة إلــى خــارج الحــدود اإلداريــة لمخيــم 
اليرمــوك، إيذانــا ببــدء التنفيــذ العملــي لمبــادرة اإلجمــاع الوطنــي الفلســطيني فــي 

ــم. المخي
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 المخيــم والعــودة بــه إلــى مــا كان عليــه قبــل 17/12/2012، تمهيــدا 

إلعــادة مئــات اآلالف مــن المهجريــن الفلســطينيين والســوريين إلــى بيوتهــم.
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مبادرات منظمة التحرير الفلسطينية 
ــعيها  ــي س ــطينية ف ــر الفلس ــة التحري ــود منظم ــا وف ــت به ــي قام ــارات الت ــددت الزي تع
لفــك الحصارعــن مخيــم  اليرمــوك خاصــة وتحييــد المخيمــات عمومــاً عمــا يجــري فــي 

محيطهــا مــن أحــداث داميــة. 

مبادرة 10/شباط – فبراير /2013
ــرة  ــا ســورية ألول م ــا آغ ــر الفلســطينية برئاســة د.زكري ــة التحري ــد مــن منظم  زار وف
ــد  ــر /2013 للتفــاوض مــع الحكومــة الســورية لتحيي ــوم 10/شــباط – فبراي ســورية ي

ــي الوفــاض. ــه خــرج خال ــة إال أن ــه منطقــة آمن اليرمــوك وجعل

مبادرة يوم 25 أيار – مايو /2013
التقــى وفــد مــن منظمــة التحريــر الفلســطينية عــددًا مــن المســؤولين الســوريين 
ومجموعــات الجيــش الحــر ولــم يصــل إلــى نتائــج تذكــر غــادر علــى إثرهــا العاصمــة 

ــق. ــورية دمش الس

مبادرة يوم 22 تموز – يوليو 2013 
ــا األغــا رئيــس دائــرة شــؤون  ــر الفلســطينية برئاســة زكري قــدم وفــد  منظمــة التحري
الالجئيــن فــي المنظمــة مبــادرة جديــدة للمســؤولين فــي ســوريا، بعــد اتفــاق كامــل 

بيــن جميــع الفصائــل الفلســطينية الموجــودة فــي ســوريا تقــوم علــى:  
•  إخالء المخيمات نهائيا من المظاهر المسلحة. 

•  تسوية أوضاع المسلحين بعد إلقائهم أسلحتهم.  
•  وقف االشتباكات وإنهائها بشكل كامل داخل هذه المخيمات. 

•  حريــة الحركــة مــن وإلــى المخيمــات ســواء لألفــراد أو المركبــات أو وســائل 
اإلغاثــة. 

•  إعادة البنية التحتية للمخيمات. 
•  تسوية أوضاع المعتقلين، واإلفراج عن الذين لم يثبت عليهم تهم معينة. 

•  إعادة الالجئين إلى مخيماتهم. 
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مبادرة 9 نوفمبر – تشرين الثاني  2013
 قــام وفــد منظمــة التحريــر الفلســطينية برئاســة د. زكريــا آغــا بزيــارة ثالثــة إلــى 
ســورية وقــد بــذل قصــارى جهــده للخــروج بأفضــل النتائــج لحــل أزمــة مخيــم اليرمــوك 
– بحســب تصريحاتــه ، فقــد عقــد  الوفــد سلســلة مــن االجتماعــات مــع المســؤولين 
ــد المخيمــات الفلســطينية عــن االنخــراط  الســوريين والفلســطينيين، فــي إطــار تحيي
ــاد االيجابــي فــي التعاطــي مــع االزمــة  ــرة والتمســك بالحي ــورط فــي األزمــة الدائ والت
ــة  ــر الخارجي ــم التوافــق مــع نائــب وزي ــه ت السياســية وتداعياتهــا«. وأوضــح  الوفــد ان
ــة  ــدة المخول ــة الوحي ــى أن الجه ــوك عل ــي ممل ــواء عل ــداد والل الســوري فيصــل  المق
بالشــأن الفلســطيني فــي ســوريا هــي منظمــة التحريــر الفلســطينية واللجــان الرســمية 

المنبثقــة.
وأعطــى الوفــد وعــوداً  بأنــه لــن يغــادر دمشــق إال وقــد حلــت مشــكلة المخيــم ، » إال 

أن الوفــد انســحب فجــأة دون إحــراز أي خطــوات إيجابيــة علــى األرض .

مبادرة 23/شباط – فيراير /2014
أكــد »أحمــد مجدالنــي« عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية أنــه 

تــم االتفــاق علــى: 
•  انتشــار فصائــل المنظمــة علــى أطــراف مخيــم اليرمــوك لمنــع دخــول وتســلل 

عناصــر غريبــة لداخــل المخيــم. 
•  قيام قوى العمل الوطني في المخيم بضبط األمن االجتماعي واالقتصادي. 

•   توزيــع المــواد الغذائيــة وســط ســاحة المخيــم بعــد أن تــم ســابقًا عنــد مداخلــه 
لضمــان التوزيــع العــادل لهــذه المــواد عبــر معرفة العائــالت المحتاجة فعــاًل لمعالجة 

أوضاعهــم وإغاثتهم.

وفــي ذات الســياق صــرح »أبــو صالــح فتيــان« أحــد القائميــن علــى تجمــع أبنــاء 
اليرمــوك عبــر أحــد القنــوات الفضائيــة، أن التجمــع اتفــق مــع حركتــي فتــح والجهاد 

علــى :
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•  أن تشــاركان فــي القــوة المشــتركة التــي ستنتشــر فــي المخيــم حيــث ســتقدم 
حركــة فتــح 300 عنصــر فيمــا ســتقدم حركــة الجهــاد 150 عنصــرًا )5( .  

مبادرة 15 آذار –مارس 2014
اجتمــع وفــد منظمــة التحريــر الفلســطينية مــع الفصائــل الفلســطينية الـــ 14 فــي 
مقــر المجلــس الوطنــي الفلســطيني فــي دمشــق.بعد لقــاءات مــع القيــادة السياســية 

ــى :  ــة الســورية أكــد عل واألمني
1.  » اســتئناف العمــل علــى تنفيــذ المبــادرة الوطنيــة مــن النقطــة التــي تــم 

التوقــف عندهــا . 
2.  إعــادة تشــكيل الوفــد المفــاوض علــى أن يكــون متوازنــا ويعبــر عــن االجمــاع 
ــة  ــف و منظم ــن أطــراف التحال ــدة ، م ــل الموح ــي الفلســطيني وارادة العم الوطن

التحريــر ومــن ســفارة دولــة فلســطين. 
3.   أن يقــوم هــذا الوفــد فــي البــدء باالتصــال فــورا بالمجموعــات المســلحة 
ــن  ــاء م ــحاب المســلحين الغرب ــى انس ــل عل ــوك ، للعم ــم اليرم ــي مخي ــة ف الفاعل
ــم وإغــالق  ــى أطــراف المخي ــوة الفلســطينية المشــتركة عل ــم وانتشــار الق المخي

ــر(.  ــي )الجس ــل الرئيس ــدا المدخ ــه ع ــة إلي ــرق المؤدي الط
4.  فتح مخفر اليرموك كي تتمكن عناصر الشرطة من ضمان أمن المخيم . 

5.  إعــداد كشــف باســماء العناصــر الفلســطينية المســلحة وغيرهــا لتســليم 
. أوضاعهــم  وتســوية  أســلحتهم 

6.  إعداد األفران وتهيئتها للعمل بعد تأمين الطحين والوقود . 
7.  دعوة أهالي المخيم للعودة إلى مخيمهم ، وتشكيل لجان للعمل االجتماعي

5  وأضــاف »أبــو صالــح« أن الجبهتيــن الشــعبية والديمقراطيــة لــم تعلنــا بعــد عــن عــدد العناصر التي ستشــارك 

مــن قبلهمــا حتــى اآلن«، أمــا عــن دخــول المســاعدات فقــد قــال »أبــو صالــح« أخدنــا تعهــد خطــي بأنــه إذا تــم 
تنفيــذ االنتشــار بشــكل كامــل ســتدخل المعونــات لداخــل المخيــم وســيدخل الطحيــن وســتعمل األفــران ولكــن 
كل ذلــك مرهــون باالنتشــار فــي محيــط المخيــم وبعــد إنهــاء االنتشــار وإدخــال المعونــات والطحيــن بــــ 24 

ســاعة ســيتم للعمــل لفتــح الطريــق(.
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واالنســاني واالغاثــي ...مــن المنظمــة والتحالــف والمســتقلين، وتعييــن لجنــة 
لجنــة مشــتركة ميدانيــة مــن الدولــة وفصائــل ال14 مهمتهــا التدقيــق فــي تنفيــذ 

الخطــوات المتفــق عليهــا«.  

كما تم تحديد سقف زمني لتنفيذ بنود االتفاق بحيث يتم على ثالثة مراحل : 
المرحلــة األولــى : دخــول القــوة المشــتركة وتموضعها علــى أطراف المخيــم ، ودخول 

عناصــر الشــرطة إلــى المخفــر )خــالل ثالثــة أيــام بدءأ مــن اليــوم التالي(. 
المرحلة الثانية : عودة الخدمات المختلفة إلى المخيم .

المرحلة الثالثة : عودة األهالي إلى المخيم .
علــى أن يتــم تنفيــذ كل مــا ذكــر أعــاله خــالل مــدة محــددة أقصاهــا أســبوعان. 
وكذلــك البــدء بإدخــال المســاعدات الغذائيــة بالتزامــن مــع حملــة تطعيــم أطفــال 
المخيــم بالشــراكة مــع الهــالل األحمــر الفلســطيني ووزارة الصحــة عبــر وزارة الشــؤون 

االجتماعيــة .

مبادرة 5 أيار – مايو 2014
ــالل قاســم  ــل ال14 وصــرح ب ــع الفصائ ــر الفلســطينية م ــة التحري ــد منظم التقــى وف
عضــو الوفــد » بــأن  األمــور مــا زالــت تســير ببــطء ، وأن أهــم ماتــم اإلتفــاق عليــه: 

1.  استمرار دخول المساعدات االنسانيه والغذائيه والدوائية الى المخيم. 
2.   خروج الحاالت الصحية والصعبة والطالب لخارج المخيم.

3.  البحث الجدي بشان المعتقلين وضرورة إطالق سراحهم ،وتسويه اوضاعهم، 
كل حسب تهمته ووضعه. 

4. العمــل الجــاد مــن خــالل الحــوار مــع المســلحين للوصــول الــى حــل جــذري معهم 
بضــروره خــروج الســالح والمســلحين مــن المخيــم وعــوده أهله وســكانه إليه. 
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مبادرات مشتركة سورية فلسطينية  

مبادرة  20 حزيران – يونيو  2014 
 أبــرم اتفاقــاً  بيــن  رئيــس فــرع فلســطين للمخابــرات الســورية كممثــل عــن الدولــة 
الســورية، وعــدد مــن ممثلــي الفصائــل الفلســطينية، إضافــة إلــى ممثلين عــن الهيئات 
األهليــة واإلغاثيــة والكتائــب المســلحة داخــل المخيــم، حيــث التقــت األطــراف فــي مبنى 
بلديــة مخيــم اليرمــوك، وبعــد محادثــات ونقاشــات مطولــة وقــع الحضــور علــى اتفــاق 

جديــد لتحييــد المخيــم. ونــص االتفــاق علــى عــدد مــن النقــاط أبرزهــا:
1.  وضــع نقــاط تمركــز حــول حــدود المخيــم، لضمــان عــدم دخــول أي مســلح مــن 

خــارج المخيم. 
2.  تشــكيل لجنــة عســكرية مشــتركة متفــق عليهــا، وقــوة أمنيــة لحفــظ األمــن 

داخــل المخيــم. 
3.  منع دخول أي شخص متهم بالقتل لحين إتمام المصالحة األهلية.

4.  علــى كل المســلحين الســابقين الذيــن يريــدون العــودة للمخيــم الدخــول 
بشــكل مدنــي. 

5.  ضمــان عــدم وجــود ســالح ثقيــل داخــل المخيــم وعــدم تعرضــه ألي عمــل 
عســكري. 

6.  فتــح المداخــل الرئيســية فــي شــارع اليرمــوك وشــارع فلســطين وتجهيــز البنــى 
لتحتية.  ا

7.  التعهد بمنع أي مسلح من جوار المخيم من دخوله نهائيًا. 
8.  تسوية أوضاع المعتقلين ووقف إطالق النار فورًا.

كمــا نــّوه االتفــاق إلــى أن الضامــن الوحيــد لــكل مــا ســلف هــي الدولــة ممثلــة بالعميــد 
ــه فــي  ــى أن ــة، ، مشــيرًا إل الركــن رئيــس فــرع فلســطين فقــط وكافــة األمــور األمني
ــق  ــا يتعل ــي وكل م ــن عــودة األهال ــم م ــع مشــاكل المخي ــت ســتحل جمي نفــس الوق

بالخدمــات األساســية.



23

مبادرة 31/تموز- يوليو 2014  
 تــم التفاهــم والتوافــق بيــن الكتائــب المســلحة داخــل المخيــم والحكومــة الســورية 
ــة  ــدأت اللجن ــى أثرهــا ب ــم ، عل ــد المخي ــى عــدد مــن النقــاط لفــك الحصــار وتحيي عل

ــث:  ــا بحي ــادرة عمله ــة المنبثقــة عــن المب األمني
1.  تــوزع عناصراللجنــة األمنيــة فــي نقــاط ومداخــل المخيــم عنــد دوار فلســطين 

ويلــدا والحجــر األســود وحــي الزيــن. 
ــة  ــة برفــع الســواتر الترابي ــة فلســطين الخيري ــام قســم الخدمــات فــي هيئ 2.  قي

ــك المداخــل.  بالجرافــات إلغــالق تل
3.  مباشــرة عمــل محافظــة دمشــق لتنظيــف ركام المبانــي المهدمــة فــي شــارع 
اليرمــوك بيــن مدخــل المخيــم وســاحة الريجــة بالتزامــن مــع دخــول عمــال الصيانة 

إلــى المخيــم إلصــالح خطــوط التيــار الكهربائــي تمهيــداً  لعــودة األهالــي. 
4.  تشكيل لجنة لمتابعة ملف المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية.
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دخــل الوفــد الخــاص بالتفــاوض حــول المخيــم إلــى اليرمــوك  يــوم  14/آذار – مــارس 
/2015  وتــم  اإلعــالن عــن  التوصــل إلــى اتفــاق مبدئــي حــول تحييــده والعمــل علــى 
تفعيــل البنــود التــي تــم طرحهــا في وقت ســابق مــن عــام 2014 والتــي تتضمن،اخراج 
المعتقليــن الفلســطينيين فــي الســجون الســورية، و تشــكيل لجنــة مشــتركة تتواجــد 
ــر و المســلحين  ــد نقــاط التمــاس مؤلفــة مــن الحكومــة الســورية ومنظمــة التحري عن
داخــل المخيــم. إال أنــه فــي يــوم 19 آذار – مــارس 2015 أعلــن عــن تأّجيــل التوقيــع 

علــى االتفــاق دون تحديــد الموعــد الجديــد أو األســباب التــي أدت إلــى التأجيــل. 

ثانياً : مبادرات تحييد المخيم وفك 
الحصار المرحلة الثانية  
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ــة  ــع جبه ــاون م ــم داعــش « بالتع ــارس2015-  اقتحــم » تنظي ــخ -30آذار – م وبتاري
ــارك  ــد مع ــه بع ــم اليرمــوك وســيطر علي ــًا « مخي ــر الشــام حالي ــة تحري النصــرة » هيئ
ضاريــة مــع كتائــب أكنــاف بيــت المقــدس انتهــت بخــروج األخيــر مــن المخيــم باتجــاه 
منطقــة يلــدا المالصــق لمخيــم اليرمــوك، حيــث جعــل  تنظيــم » داعــش « أحــد 
ــى  ــاق عل ــى وشــك التوصــل التف ــت عل ــاف كان ــم  » أن األكن ــه المخي ــررات اقتحام مب
ــا ُيســمى مصالحــات، ووصــف  فــي العــدد التاســع  ــم للنظــام ضمــن م تســليم المخي
مــن مجلــة »دابــق« االنجليزيــة-  بحســب صحيفــة »عربــي21« -  جماعــة »أكنــاف بيــت 
المقــدس« بأنهــم مــن »الصحــوات العميلــة للنظــام الســوري«، مضيفــا أن »األكنــاف 
أبرمــت اتفاقــا مــع الطاغــوت بشــار األســد مــن أجــل إعــادة النظــام النصيــري إلــى مخيــم 

اليرمــوك «- بحســب المجلــة. 
عندهــا انتهــى الحديــث عــن أي مبــادرة لفــك الحصــار عــن مخيــم اليرمــوك أو التفاوض 
مــع تنظيــم داعــش الــذي أعلــن صراحــة عــدم خروجــه مــن المخيــم، بــل اعتبــره بوابــة 

الحتــالل دمشــق والســيطرة عليها. 

مبادرة 2/ أيلول – سبتمبر /2015
 دخــل إلــى مخيــم اليرمــوك المحاصــر فــي ســياق المســاعي لتحييــده وفــك الحصارعنــه 
أعضــاء لجنــة التفــاوض »عدنــان ابراهيــم« و»محمــد عليــان «واجتمعــا مــع ممثليــن 
عــن جبهــة النصــرة »أبــو حســن جبهــة «و »أبــو علــي الصعيــدي «، وعــن لجنــة الحــوار 
فــي المخيــم » أبــو أحمــد هــواري « مســؤول الهيئــة الوطنيــة األهليــة الفلســطينية، 
وباســل أيــوب مســؤول مكتــب مخيــم اليرمــوك اإلغاثــي، وأبــو المجــد طــه ممثــل حركة 
ــل النقــاط العالقــة مــن أجــل إتمــام إتفــاق  ــك بهــدف تذلي ــم، وذل ــح داخــل المخي فت

تحييــد المخيــم، ولكنــه لــم يثمــر عــن أي نتائــج علــى أرض الواقــع. 

مبادرة  8/ تموز- يوليو / 2016  
جــرت مفاوضــات عبــر وســطاء بيــن الحكومــة الســورية وفتــح الشــام فــي مخيــم 
اليرمــوك جنــوب دمشــق، أســفرت عــن مســودة اتفــاق يقضــي بانســحاب عناصــر فتــح 
ــى إدلــب شــمال غــرب ســورية الشــام مــع عائالتهــم وبشــكل كامــل مــن المخيــم إل



26

مبادرات ومفاوضات تحييد مخيم اليرموك بين الرفض والقبول

معقل جبهة النصرة.
وأضافــت المعلومــات أن جبهــة النصــرة في المخيم أبلغت المدنييــن الراغبين بالمغادرة 
معهــا، وتســجيل أســماءهم للخــروج مــع مقاتليهــا، كمــا أبلغــت الجبهــة عناصــر مــن 

مجموعــات المعارضــة الســورية المســلحة المتواجديــن فــي المنطقــة باألمــر ذاتــه.
ــا ــدد عناصره ــاوز ع ــي ال يتج ــرة الت ــة النص ــحاب جبه ــم انس ــرر أن يت ــن المق وكان م

 الـ 150 عنصرًا من محور شارع راما شمال المخيم الذي تسيطر عليه الجبهة.

مبادرة 1/ آب _ أغسطس / 2016
ــاق  ــن اتف ــوك، ع ــم اليرم ــي مخي ــي ف ــس المدن ــس المجل ــد، رئي ــوزي حمي ــف ف  كش
وشــيك بيــن الحكومــة الســورية ومنظمــة التحريــر الفلســطينية وتنظيــم الدولــة- 
داعــش، لفــك الحصــار عــن مخيــم اليرمــوك، ويتكــون االتفــاق 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.  فتــح الممــر اآلمــن بمخيــم اليرمــوك مــن شــارع فلســطين، وتســهيل دخــول 

المســاعدات بكافــة أنواعهــا إلــى داخــل مخيــم اليرمــوك إلــى مركــز اإلعاشــة. 
4.  تسهيل دخول وخروج المواطنين حسب األصول. 

5.  عدم اعتقال أي شخص كان تحت أي ظرف من الظروف.

مبادرة 15 أيلول / ديسمبر 2016  
 أنبــاء غيــر رســمية عــن  قــرب التوصــل إلــى إتفــاق بيــن الحكومــة الســورية، وتنظيــم 
الدولــة »داعــش« يقضــي بخــروج األخيــر مــن أحيــاء جنــوب دمشــق، بما فيهــا منطقتي 

مخيــم اليرمــوك والحجــر األســود باتجــاه القلمون الشــرقي.
ــاء اليرمــوك – كتائــب  ــار عــن وجــود اتفــاق أخــر بيــن حركــة أبن ــداول أخب كمــا تــم ت
البــراق، التــي يترأســها »عصــام عــزام« )أبــو العبــد عصــام(، والجيش النظامــي يتضمن 
تشــكيل قــوة جديــدة فــي مخيــم اليرمــوك تشــرف عليهــا حركــة أبنــاء اليرمــوك بعــد 

إخــراج عناصــر تنظيــم الدولــة منــه. 
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مبادرة نيسان ابريل 2017 ) اتفاق المدن األربع ( 
ــاق المــدن  ــرف بإتف ــاق ُع ــل 2017 وقعــت المعارضــة الســورية إتف ــي نيســان ابري  ف
األربعــة والــذي تــم االتفــاق فيــه على إخــالء بلدتــي الفوعة وكفرّيــا المواليتيــن للنظام 
فــي الشــمال الســوري، مقابــل إخــالء بلدتــي الزبدانــي ومضايــا ومخيــم 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 تســليم الســالح 

الثقيــل وخرائــط األلغــام مــن قبــل المعارضــة.
ففــي يــوم 3 – حزيــران / يونيــو 2017 ســمحت حواجــز الجيــش النظامــي بخــروج أحــد 
ــدم  ــة الق ــن منطق ــه م ــع عائلت ــابقًا« م ــرة س ــام – النص ــر الش ــة تحري ــي »هيئ مقاتل
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.
ــر  ــة تحري ــن لهيئ ــن مرضيتي ــم إخــراج حالتي ــو 2017  ت ــران / يوني ــوم 22 – حزي أمــا ي
الشــام – النصــرة ســابقًا، مــن مخيــم اليرمــوك المحاصــر، مقابــل إخــراج حالتيــن مــن 

بلــدات الفوعــة وكفريــا شــمال ســورية.
فيمــا أشــارت جهــات تابعــة للنظــام أن عــدد عناصــر »هيئــة تحريــر الشــام – النصــرة 
ســابقًا« فــي مناطــق ســيطرتها فــي مخيــم اليرمــوك يبلــغ قرابــة )130( عنصــرًا، مــن 
المقــرر إخالؤهــم مــن المخيــم باتجــاه الشــمال الســوري ضمــن اتفــاق البلــدات األربــع 

مــع النظــام.

مبادرة  آذار – مارس / 2018 اتفاق الغوطة الشرقية  
 قــال المرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان: »إن االتفــاق الــذي ســيخرج بموجبــه مقاتلــو 
مــن  لالتفــاق  والرافضيــن  وعوائلهــم  الشــام«  تحريــر  الرحمــن« و«هيئــة  »فيلــق 
المدنييــن، يضــم فــي أحــد بنــوده غيــر المعلنــة، نقــل المقاتليــن فــي صفــوف هيئــة 
تحريــر الشــام وعوائلهــم مــن الجــزء الــذي يســيطرون عليه فــي مخيم اليرمــوك بجنوب 
العاصمــة دمشــق، إلــى الشــمال الســوري مــع الخارجيــن ضمن هــذا االتفاق الجــاري في
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ــات  ــري عملي ــب أن تج ــن المرتق ــه م ــد أن ــاف المرص ــرقية«. وأض ــق الش ــة دمش غوط
إجــالء عناصــر »هيئــة تحريــر الشــام« البالــغ عددهــم قرابــة )100( شــخصًا مــن مخيــم 
اليرمــوك، بالتزامــن مــع إخــراج المقاتليــن وعوائلهــم والمدنييــن مــن مدينتــي عربيــن 

وزملــكا وحــي جوبــر الدمشــقي.

مفاوضات » قبيل بدء العملية العسكرية « 
 دخــل مســاء يــوم اإلثنيــن 16 نيســان – أبريــل2018 وفــد تابــع للنظــام الســوري 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،  ــض ذل ــش رف ــم داع ــة، إال أن تنظي ــة الجنوبي ــتهدف المنطق ــكري يس ــل عس عم

وأصــر علــى البقــاء فــي مناطــق ســيطرته. 
ــدًا روســيًا دخــل  ــة مــن الحكومــة الســورية أن وف ــة مقرب ــا أكــدت مصــادر إعالمي كم
ــع  ــاوض م ــوك، للتف ــم اليرم ــن و مخي ــي التضام ــى ح ــاء 18/ 4/ 2018 إل ــوم األربع ي
ــن أجــل تســوية أوضــاع عناصرهــم أو  ــل حــوران« م ــر الشــام، و»أبابي ــة تحري »هيئ

ــم.  الخــروج مــن المخي
ــاوض للخــروج  ــا زال يرفــض التف ــم داعــش م ــى أن تنظي ــك المصــادر إل وأشــارت تل
مــن المنطقــة الجنوبيــة، مــن جانبهــا أعطــت الحكومــة الســورية تنظيــم داعــش مهلــة 
مــن أجــل البحــث بتنفيــذ آليــات االتفــاق، وفــي حــال أصــر علــى موقفــه فــإن الجيــش 

سيشــن عمليــة عســكرية ضخمــة علــى المنطقــة الجنوبيــة.

أخيــرًا لــم ُتجــِد تلــك المبــادرات والمفاوضــات التــي جــرت بيــن الحكومــة الســورية مــن 
جهــة، والمجموعــات المســلحة مــن جهــة أخــرى لتحييــد المخيــم أو وقــف االقتتــال 
بمخيــم اليرمــوك، وخــروج المســلحين، دون معرفــة الطــرف الحقيقــي المســؤول عــن 

ــات.  تعطيــل تنفيــذ تلــك االتفاقي
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النتائج والتوصيات  
راوح مخيــم اليرمــوك بيــن المبــادرات والوفــود المتعــددة الــذي دخلــت اليــه علــى فتــرات 
مختلفــة والتــي فشــلت فــي رفــع الحصــار وتجنيبــه المصيــر األســود الــذي آل إليــه مــن 
تدميــر لحوالــي 80 % منــه بشــكل كلــي أو جزئــي، فــي ظــل تبادل االتهامــات  كل طرف 
للطرف اآلخر بالمســؤولية عن إفشــال تلك المحاوالت وبالتالي يســتنتج المتتبع مايلي:

•  لــم تتوفــر االرادة الحقيقيــة لتحييــد المخيــم لــدى االطــراف المتصارعــة وتحولت 
قضيــة حصــار المخيــم مــن رفــع للحصــار الــى إدارة للحصار. 

•  تســبب التعنــت الــذي أظهــره تنظيــم داعــش فــي مخيــم اليرمــوك تجــاه توقيــع 
ــة  ــل الراغب ــه للفصائ ــك محاربت ــن اليرمــوك وكذل ــاق يقضــي بخروجــه م اي اتف
بتحييــد المخيــم وتوقيــع اتفــاق الــى تغليــب الخيــار العســكري وتدميــر المخيــم . 
•  أدت العمليــة العســكرية التــي قادهــا الجيــش الســوري النظامــي علــى مخيــم 
اليرمــوك وجنــوب دمشــق الــى نــزوح مــن تبقــى مــن ســكان المخيــم الــى البلــدات 
ــالت  ــن حم ــوري ضم ــمال الس ــى الش ــم إل ــأس منه ــدد ال ب ــر ع ــاورة وتهجي المج

التهجيــر التــي تعرضــت لهــا معظــم بلــدات مدينــة دمشــق وريفهــا. 
ــكل بســاطة  ــه ب ــم اليرمــوك عاصمــة الشــتات الفلســطيني الن ــم يعــد مخي •  ل
لــم يعــد هنــاك مخيــم بعــد الدمــار الكبيــر الــذي لحــق بــه وعمليــة التهجيــر الــذي 
طالــت قرابــة الـــ 220  الــف الجئــاً ســكنوه ذات يــوم الــذي الــذي يطــرح عشــرات 
األســئلة التــي مــن أبرزهــا لمــاذا دمــر مخيــم اليرمــوك ؟؟ومــن أصحــاب المصلحــة 

الحقيقييــن  بذلــك؟؟؟.  
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ملحق بأبرز التصريحات الخاصة برفع الحصار 
وتحييد المخيم  

•  وفــي 22 آذار-مــارس 2014  أعلنــت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين القيادة 
العامــة علــى لســان مســؤولها اإلعالمــي أنــور رجــا عــن » فشــل جميــع المبــادرات 
وال حــل ســلمًيا قريًبــا ألزمــة مخيــم اليرمــوك«، متهًمــا المجموعــات المســلحة 

»الغريبــة« بالمســؤولية عــن ذلــك.
ــأن  ــم ب ــد المخي ــادرة تحيي ــراف مب ــن أط ــيط بي ــزال« الوس ــي غ ــرح »نظم •  ص
هنــاك عقبــات كثيــرة توضــع مــن أجــل عــدم إنجــاح المبــادرات فبعــد أن وافقــت 
ــا ،  ــم طرحه ــي ت ــود الت ــة البن ــى كاف ــوك عل ــل اليرم ــلحة داخ ــات المس المجموع
عــادت تلــك المجموعــات لتضــع شــروطًا جديــدة لتنفيــذ المبــادرة أهمهــا إدخــال 
مــادة المــازوت إلــى المخيــم، ومــن جهتهــا تتهــم المجموعــات المســلحة الجيــش 
النظامــي والجبهــة الشــعبية )القيــادة ــــ العامــة ( بعرقلــة الجهــود التــي تبــذل مــن 

أجــل فــك الحصــار عــن اليرمــوك. 
ــة  ــات متطرف ــاك تنظيم ــاس« أن هن ــود عب ــس الفلســطيني »محم ــال الرئي •  ق
تعرقــل عمليــات عــودة المواطنيــن إلــى مخيــم اليرمــوك، مؤكــدًا أن المســاعي ال 
تــزال متواصلــة لعــودة كل ســكان مخيــم اليرمــوك فــي ســورية، معتبــرًا أن »مــا 

يجــري فــي ســورية شــأن داخلــي ال عالقــة لنــا بــه«.
•  صــرح الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس أمــام المجلــس الثــوري لـــ حركــة 
فتــح »إن الجبهــة الشــعبية - القيــادة العامــة مســؤولة عــن األزمــة فــي اليرمــوك«، 
ــاس بـــ »االنغمــاس«  ــك التصريحــات متهمــة عب ــادة العامــة تل ــت القي ــث أدان حي

بالعمــل ضــد ســورية.
•  أصــدرت أحــد عشــرهيئة ومؤسســة أهليــة فــي مخيــم اليرمــوك لالجئيــن 
الفلســطينيين فــي دمشــق بيانــًا مشــتركًا يــوم 2/تمــوز/2014 ناشــدت فيــه جميع 
الجهــات العمــل الفــوري علــى معالجــة الجوانــب اإلنســانية فــي مخيــم اليرمــوك 
وفتــح الطريــق مــن وإلــى مخيــم اليرموك ، وإدخــال المســاعدات الغذائيــة والطبية 

إلــى المخيــم، والعمــل مــن أجــل إعــادة الخدمــات العامــة إليــه وفــي مقدمتهــا 
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ميــاه الشــرب. وأرســل المجلــس المدنــي فــي مخيــم اليرمــوك بيانــاً  حمــل فيــه 
ــم  ــام لألم ــن الع ــم األمي ــل المخي ــن داخ ــين م ــن والمهندس ــن والمحامي المثقفي
المتحــدة »بــان كــي مون« المســؤولية األخالقيــة عن حماية الالجئيــن المحاصرين 
ــي ســورية  ــم المتحــدة ف ــار موظفــي األم ــان كب ــل البي ــا حم ــم، كم داخــل المخي
ــاة األهالــي فــي المخيــم وذلــك لعــدم قيامهــم  المســؤولية األخالقيــة عــن معان
بواجبهــم تجاههــم حيــث لــم يقومــوا بتحميــل المســؤولية باإلشــارة للجهــة التــي 
تعيــق تنفيــذ القــرار األممــي 2139 بشــأن المســاعدات االنســانية بحســب البيــان، 
هــذا وطالــب البيــان جميــع األطــراف المتحاربــة احتــرام القانــون الدولــي االنســاني 

وتحييــد المدنييــن وعــدم اســتخدامهم كورقــه لمكاســب سياســية.
فــي  10/آب/2014  يــوم  اليرمــوك  مخيــم  فــي  المحلــي  المجلــس  ناشــد    •
ــة فلســطين فــي ســورية  ــى رأســهم ســفارة دول ــع المعنييــن وعل ــه جمي ــان ل بي
والهيئــة العامــة لالجئيــن الفلســطينيين العــرب ووكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن 
الفلســطينيين»األونروا« العمــل علــى تخفيــف معانــاة أبنــاء المخيــم المحاصريــن 
منــذ أكثــر مــن عــام وضــرورة إدخــال المــواد األساســية إليــه، كمــا شــدد البيــان 
علــى ضــرورة إدخــال المحروقــات ومــواد التدفئــة خاصــة منهــا إســطوانات الغــاز 
ــدي  ــل فصــل الشــتاء ولكــف األي ــة قبي ــاس مــن الطهــي والتدفئ لســد حاجــة الن

ــم اليرمــوك . ــكات فــي مخي عــن العبــث فيمــا تبقــى مــن ممتل
•  أطلــق عــدد مــن شــباب اليرمــوك يــوم 16/آب/2014 علــى مواقــع التواصــل 
االجتماعــي هاشــتاغ  بدنا_نعيــش ، وذلــك بمحاولــة منهــم جمــع الــرأي العــام 
ــذ  ــك لتنفي ــم وذل ــد المخي ــادرة تحيي ــى مب ــة عل ــراف الموقع ــى األط ــط عل للضغ

ــا.          بنوده
•  وجــه يــوم 26/تشــرين األول/2014 أهالــي مخيــم اليرمــوك لالجئيــن، وممثلــو 
الفلســطينية بداخلــه، رســائل »نجــدة« لعــدة شــخصيات  القــوى والفصائــل 
سياســية ودوليــة، طالبــوا فيهــا بضــرورة فــك الحصــار عــن المخيــم، وإعــادة الحياة 
ــه إلــى طبيعتهــا. وحــذرت الرســائل الموجهــة مــن االســتمرار فــي سياســة  بداخل
ــاد  ــبب نف ــق بس ــوت المحق ــه الم ــو يواج ــم، وه ــاة المخي ــن معان ــد« ع ــف الي »ك

ــاء وأدويــة ومرافــق ــاه وغــذاء وكهرب ــه، مــن مي ــاة بداخل أبســط مقومــات الحي



32

مبادرات ومفاوضات تحييد مخيم اليرموك بين الرفض والقبول

طبية وصحية.
ــارات الفلســطينية  ــون عــن مختلــف التي •  أطلــق ناشــطون فلســطينيون وممثل
ــوم 6  ــة الســورية دمشــق ي ــي العاصم ــوك ف ــم اليرم ــاذ مخي ــا إلنق ــي بريطاني ف
ــدء بالنشــاطات  ــة خاصــة للب ــك  لجن ــر 2014  وشــّكلوا لذل كانــون الثانــي – يناي
والفعاليــات الالزمــة بمــا فــي ذلــك إرســال المســاعدات إلــى المنكوبيــن فــي مخيــم 

اليرمــوك، وإيصــال صوتهــم بــكل الوســائل المتاحــة الــى العالــم. 
ــة  ــة الدولي ــر البعث ــي مق ــًا ف ــي اعتصام ــباب المقدس ــن الش ــة م ــذ مجموع •  نف
للصليــب األحمــر الدولــي 7 كانــون الثانــي – ينايــر  2014  فــي الشــيخ جــراح 
تضامنــًا مــع أهالــي مخيــم اليرمــوك، وبهــدف ممارســة الضغــط علــى المنظمــات 

ــة للتحــرك مــن أجــل فــك الحصــار عــن اليرمــوك. الدولي
•  بتاريــخ 11 كانــون الثانــي – ينايــر 2014  انطلقــت أكبــر حملــة إعالميــة لنصــرة 
ــة 60  ــي الحمل ــث شــارك ف ــن الفلســطينيين، حي ــوك لالجئي ــم اليرم ــي مخي أهال
محطــة إذاعيــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، إلــى جانــب عــدد كبيــر مــن 
الصحافييــن القائميــن علــى الحملــة من الصحافــة المكتوبة و المواقــع االلكترونية 

والفضائيــات، ضمــن موجــات بــث مفتوحــة.
•  18 كانــون الثانــي – ينايــر 2014 اعتبــرت األمــم المتحــدة أن اســتمرار إعاقــة 
ــن الفلســطينيين  ــوك لالجئي ــم اليرم ــى مخي ــة إل ــة والطبي ــواد الغذائي ــال الم ادخ
فــي ســورية، هــو بمثابــة »جريمــة حــرب«، وقالــت نافــي بيــالي، مفوضــة األمــم 
المتحــدة لحقــوق اإلنســان، فــي بيــان نشــر علــى موقــع المنظمــة علــى االنترنــت 
بتاريــخ  )18|1(«  إن األشــهر األربعــة الماضيــة شــهدت إحباطــًا لمحــاوالت عديــدة 
مــن قبــل األمــم المتحــدة ومنظمــات أخــرى لجلــب قوافــل المــواد الغذائيــة 
ــي  ــار ف ــة، ونســاء وكب ــون مــن ســوء التغذي ــال يعان ــة ألطف والمســاعدات الطبي
الســن كانــوا علــى وشــك المــوت جوعــًا فــي مخيــم اليرمــوك«، مشــيرة الــى أن 
مــا تــم ايصالــه مــن مســاعدات »ضئيلــة جــّدًا خــالل األشــهر التســعة« وشــّددت 
بيــالي علــى أن »تجويــع المدنييــن كأســلوب مــن أســاليب القتــال محظــور بموجب 
القانــون الدولــي«، مشــيرة الــى أنــه »يمكــن أن يكــون بمثابــة جريمــة حــرب«.
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•  فــي 23 كانــون الثانــي – ينايــر 2014 طالــب عشــرات البرلمانييــن والسياســيين 
األوروبييــن المجتمــع الدولــي والمجتمعيــن فــي مؤتمــر »جنيــف 2« حــول األزمــة 
الســورية، بضــرورة العمــل الفــوري مــن أجــل الســماح بإدخــال المســاعدات 
اإلنســانية والطبيــة إلــى المناطــق المحاصــرة فــي ســورية، وفــي مقدمتهــا مخيــم 

اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين.  
ــر  ــي – يناي ــون الثان ــروا 24 كان ــدث باســم »أون ــس، المتح ــس غاني ــا كري •  دع
2014  « جميــع األطــراف الســورية المشــاركة فــي مؤتمــر »جنيف 2«، إلى تســهيل 
وصــول المســاعدات اإلنســانية لالجئيــن للفلســطينيين المحاصريــن فــي مخيــم 
ــة  ــًا عملي ــر«، واصف ــال الدائ ــبب القت ــا بس ــول إليه ــب الدخ ــذي يصع ــوك، ال اليرم

تقديــم المســاعدات بـــ »البطيئــة بشــكل مؤلــم«.
•  أكــدت منظمــة العفــو الدوليــة »أمنســتي«  يــوم 10 آذار – مــارس 2014   أن 
مــا يجــري فــي مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين جنــوب العاصمــة الســورية 
دمشــق »جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية«، بحــق المدنييــن الفلســطينيين 
والســوريين. وقــال مديــر برنامــج الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا فــي منظمــة 
العفــو الدوليــة، فيليــب لوثــر: »لقــد أصبحــت الحيــاة فــي مخيــم اليرمــوك ال تطــاق 
بالنســبة للمدنييــن المعدميــن الذيــن وجــدوا أنفســهم ضحايــا للتجويــع وعالقيــن 
فــي دوامــة تهــوي بهــم نحــو اســتمرار المعانــاة ودون وســيلة متوفــرة تتيــح لهــم 
الهرب«.وأكــد لوثــر »أن تجويــع المدنييــن كســالح فــي الحــرب تعــد جريمــة حــرب«. 
•  يــوم 2/ آب – أغســطس / 2015 قــال )خالــد عبــد المجيــد( أميــن ســر تحالــف 
الفصائــل الفلســطينية  إن »منظمــة التحريــر الفلســطينية أرســلت مندوبيــن عنها 
للحــوار والتفــاوض مــع »داعــش«، إال أنهــا لــم تحقــق أي نتيجــة، حيــث اســتمر 
ــل  ــوى الفصائ ــف ق ــم«. وزاد أن »تحال ــى المخي ــوم عل ــن الهج ــي ش ــم ف التنظي
ــدم  ــى ع ــت إل ــاالت، وخلص ــن اتص ــرى م ــا ج ــم م ــات لتقيي ــدة اجتماع ــدت ع عق
ــي  ــل الت ــض الفصائ ــع بع ــالف م ــن الخ ــكل »موط ــا يش ــتمرارها«، م ــة اس نجاع
تنظــر إلــى خــط المفاوضــات ســبياًل وحيــدًا لمعالجــة أزمــة اليرمــوك، بينمــا يشــكل 

فرصــة كافيــة للمســلحين اللتقــاط األنفــاس قبــل شــّن هجــوم جديــد«.
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•  يــوم 4 / أيلــول – ســبتمبر 2015وقــال مجدالنــي: »إن قضيــة المخيمــات 
ــع البحــث مــع المســؤولين  الفلســطينية فــي ســورية كانــت فــي مقدمــة مواضي
ــة  ــرة الشــؤون االجتماعي ــرة الســورية )وزي ــا مــع الوزي الســوريين، وأضــاف »بحثن
والعمــل( اســتمرار الجهــود المتعلقــة بتوفيــر ممكنــات البقــاء ألبنــاء شــعبنا وخاصــة 
الدعــم اإلغاثــي واإلنســاني والطبــي ســواء ألبنــاء شــعبنا الباقيــن داخــل مخيــم 
ــى  ــن اضطــروا إل ــا أو الذي ــي نزحــوا إليه اليرمــوك أو فــي المناطــق المجــاورة الت

ــزوح خــارج التجمعــات الفلســطينية المختلفــة. الن
•  نظــم أهالــي اليرمــوك يــوم 7/ آب – أغســطس / 2015، اعتصامــًا أمــام بنــاء 
مركــز دعــم الشــباب فــي شــارع المــدارس، طالبــوا فيــه المؤسســات والمنظمــات 
الدوليــة والفلســطينية ومنظمــة التحريــر واألونــروا، بالتدخــل لفــك الحصــار عــن 
المخيــم وإدخــال األدويــة والمســاعدات الغذائيــة، ودعــوا إلــى تحييــد المخيــم 
ــوك  ــم اليرم ــم بمخي ــى بقائه ــد عل ــع التأكي ــي ســورية، م ــر ف عــن الصــراع الدائ

وتمســكهم بحــق العــودة إلــى بيوتهــم فــي فلســطين.
ــاء  ــر / 2015شــارك العشــرات مــن أبن •  فــي يــوم 29/ تشــرين الثانــي – نوفمب
الســوري،  الجيــش  فيــه  طالبــوا  احتجاجــي  اعتصــام  فــي   ، اليرمــوك  مخيــم 
ــم،  ــى المخي ــروض عل ــدد المف ــار المش ــع الحص ــة برف ــادة العام ــات القي ومجموع
والــذي أدى إلــى حــدوث كارثــة إنســانية فيــه بســبب نفــاد جميــع المــواد الغذائيــة 
واألدويــة والمحروقــات منــه، فيمــا عبــر المعتصمــون عــن ســخطهم ممــا وصفــوه 
تجاهــل منظمــة التحريــر والفصائــل الفلســطينية لمصيــر مــن تبقــى مــن ســكانه 

ــه.  بداخل
•  يــوم 12/ 4/ 2016  أطلــق مــن تبقــى مــن أهالــي مخيــم اليرمــوك نــداًء عاجــاًل 
طالبــوا فيــه كل مــن تنظيــم »داعــش« وجبهة النصــرة بوقف القتــال بينهما لمدة 
6 ســاعات، وذلــك ليتمكــن المدنيــون العالقــون فــي أماكــن االشــتباك مــن الخروج 
إلــى أماكــن آمنــة، كــي يســتطيع األهالــي المحاصريــن التــزود باحتياجاتهــم. كمــا 
طالــب األهالــي الحكومــة الســورية والفصائــل الفلســطينية المواليــة لهــا بإعــادة 
ضــخ ميــاه الشــرب إلــى المخيــم، وعــدم اســتعمال الميــاه كســالح ضــد المدنييــن 
ــي ــن ف ــى المدنيي ــر إال عل ــم تؤث ــى أن هــذه السياســة ل ــاء. مشــددين عل األبري
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المخيــم، وأن حجــم االشــتباكات العنيفــة التــي يشــنها الطرفــان مــن ســتة أيــام 
ضــد بعضهمــا البعــض أثبتــت أنــه ال ينقصهــم أي ســالح أو عتــاد، ولــم يتأثــروا 

بالحصــار.
ــًا  أعربــت فيــه علــى  ــًا صحفي ــروا بيان ــة األون •  يــوم 2016/4/15 أصــدرت وكال
لســان المتحــدث باســمها كريــس غانيس، عن قلقهــا إزاء اآلثار اإلنســانية المترتبة 
عــن النــزاع المســلح العنيــف بيــن الجماعــات المســلحة المتطرفــة داخــل »مخيــم 
اليرمــوك« منــذ الســادس مــن نيســان/أبريل 2016 . ويــوم 2016/4/15 أصــدرت 
وكالــة األونــروا بيانــًا صحفيــًا  أعربــت فيــه علــى لســان المتحــدث باســمها كريــس 
غانيــس، عــن قلقهــا إزاء اآلثــار اإلنســانية المترتبــة عــن النــزاع المســلح العنيــف 
بيــن الجماعــات المســلحة المتطرفــة داخــل »مخيــم اليرمــوك« منــذ الســادس مــن 
نيســان/أبريل 2016 . وقــال غانيــس فــي تصريحــات نشــرها القســم اإلعالمــي 
لألمــم المتحــدة: »مــن المؤلــم أن نــرى فصــاًل آخــرًا مــن التوتــر الشــديد والمعانــاة 
المفروضــة علــى المدنييــن فــي مخيــم اليرمــوك«. وأوضــح »أن القتــال الضــاري 
المســتمر ال يســبب فقــط ســقوط ضحايــا مــن المدنييــن والوفيــات، ولكنــه يفاقــم 
أيضــًا بشــكل حــاد نقــص الغــذاء والميــاه الصالحــة لنحــو ســتة آالف أســرة داخــل 
ــة  ــال العدائي ــف األعم ــى وق ــة إل ــراف المعني ــروا« األط ــت »األون ــوك«. ودع اليرم
واالمتثــال اللتزاماتهــا بموجــب القانــون اإلنســاني الدولــي باحتــرام وحمايــة أرواح 

المدنييــن فــي مخيــم اليرمــوك 
•  أعلــن وزيــر الدولــة لشــؤون المصالحــة الوطنيــة علــي حيــدر، فــي بيــان وزعــه 
المكتــب الصحفــي للــوزارة عقــب اللقــاء الــذي عقــده يــوم االثنيــن 31 – تمــوز/ 
يوليــو 2017 مــع وفــد مــن المبــادرة الشــعبية للمصالحــات فــي مخيــم اليرمــوك 
بمشــاركة مديــر مكتــب الدائــرة السياســية لمنظمة الترحيــر الفلســطينية  أنور عبد 
الهــادي فــي مقــر الــوزارة بدمشــق، أن األجــواء والظــروف فــي المنطقــة الجنوبيــة 
لدمشــق وبخاصة الحجر األســود ومخيم اليرموك لالجئين الفلســطينيين أصبحت 
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. وأعلــن مستشــار وزارة الدولــة لشــؤون المصالحــة الوطنيــة
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مبادرات ومفاوضات تحييد مخيم اليرموك بين الرفض والقبول

ــم  ــى مخي ــة للمصالحــة مهمتهــا الدخــول إل ــر أحمــد عــن تشــكيل لجن أحمــد مني
اليرمــوك وإجــراء المصالحــات، منوهــًا إلــى أنــه تــم االتفــاق معهــا علــى الســعي 
للتوصــل إلــى اتفــاق كامــل وخــروج المظاهــر المســلحة وعــودة الحيــاة إلــى 
ــة مــن دون خســائر، وأضــاف: »توجــد خطــة لخــروج  اليرمــوك ومؤسســات الدول
ــم بشــكل مباشــر،  ــاك تواصــل معه ــم، وســيكون هن ــاق معه المســلحين واالتف

ــة الســالح«. ــم مــن حمل ــاء المخي ــد مــع أبن وبالتحدي
ــادة  ــر فلســطين - القي ــة الشــعبية لتحري ــام المســاعد للجبه ــن  الع ــال االمي •  ق
العامــة طــالل ناجــي علــى هامــش اجتمــاع للقيــادة المركزيــة لتحالــف قــوى 
المقاومــة الفلســطينية الــذي عقــد فــي دمشــق يــوم 28 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 
ــن  ــل الفلســطينية وكل المعنيي ــات المختصــة الســورية والفصائ 2017، أن الجه
فــي الدولــة تعمــل مــن أجــل معالجــة ملــف منطقــة جنــوب دمشــق قبــل نهايــة 
عــام 2017، وأن مســلحي تنظيمــي داعــش و»جبهــة النصــرة« جاهــزون لتســوية 
أوضاعهــم، وأن الترتيبــات التــي الجاريــة هــي لتحديــد التوقيــت المناســب لهــذه 

التســوية.
ــر الفلســطينية فــي ســورية  ــرة السياســية لمنظمــة التحري ــر رئيــس الدائ •  أعتب
الســفير أنــور عبــد الهــادي يــوم 28 أيلول/ ســبتمبر 2017 أن العد العكســي إلنهاء 
أزمــة مخيــم اليرمــوك قــد بــدأ بالفعــل، منوهــًا إلــى أن هنــاك بعــض األفــكار، 
والوســائل التــي ســيتم العمــل بهــا إلخــراج اإلرهابييــن والمســلحين مــن مخيــم 
ــره.  فيمــا رأى أميــن ســر  اليرمــوك وكل منطقــة جنــوب دمشــق علــى حــد تعبي
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 جــرى 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 قبل 
ذلــك »قبــل عمليــة االنشــقاق« كان نابعــًا من سلســلة مــن االتصــاالت التي أبدى 
عــدد كبيــر مــن مســلحي التنظيــم وقبلهــا مســلحو »النصــرة« بتســوية أوضاعهــم 
واســتعداد البعــض للخــروج مــن المنطقــة، حيــث قدمــوا قوائــم بخصــوص ذلــك.
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ــى أن مجموعــات داعــش الموجــودة فــي الحجــر األســود ومســلحي  «. منوهــًا إل
النصــرة فــي مخيــم اليرمــوك جاهــزة لتســوية األوضــاع، وأن مســلحي “داعــش 
ــاق التســوية ســيتم  ــم وأن اتف ــل مــن المخي ــزون للرحي ــدؤوا يتجه والنصــرة ” ب
تنفيــذه علــى مرحلتيــن تتضمــن خــروج مســلحي جبهــة النصــرة وتنظيــم داعــش 
ــم بأســماء  ــم الجماعــات المســلحة قوائ ــد تقدي ــك بع ــب، وذل ــة وإدل باتجــاه الرق
المســلحين الراغبيــن بالخــروج تجــاه شــرق ســورية والراغبيــن بتســوية أوضاعهــم 

داخــل المخيــم«.








