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أواًل: خلفية ومنهجية عمل التقرير:

لت ســوريا إحــدى أهــم وجهــات المشــردين قســريًا مــن فلســطين منــذ عــام 1948 ومــا تــاله  شــكَّ

ــك نظــرًا لمــا القــوه مــن احتضــان وترحــاب مــن المجتمــع الســوري، هــذا  مــن موجــات لجــوء، وذل

ســاهم فــي انخراطهــم ضمــن هــذا المجتمــع واعتبارهــم جــزءًا ال يتجــزء منــه، وقــد اعتبرتهــم الدولــة 

الســورية علــى قــدم المســاواة مــع المواطــن الســوري فــي جميــع المجــاالت، مــا عــدا حــق االنتخــاب 

ــح لمجلــس الشــعب الســوري ولــإدارة المحليــة )مجالــس المحافظــات والمــدن( مــع  والترشُّ

االحتفــاظ بالجنســية الفلســطينية؛ للحفــاظ علــى حــق العــودة، وذلــك تحــت مظلــة مجموعــة مــن 

التشــريعات الســورية النافــذة الصــادرة وأبرزهــا المرســوم رقــم 260، الــذي أقــره الرئيــس الســوري 

شــكري القوتلــي فــي تمــوز 1956، والمرســوم 1311 الصــادر فــي تشــرين األول 1963، وُتشــير آخــر 

إحصائيــات وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الجئــي فلســطين فــي الشــرق األدنــى )أونروا(، 

إلــى وجــود قرابــة 552 ألــف الجــئ مســجل لديهــا فــي ســوريا، تقــوم بتوفيــر الصحــة والتعليــم واإلغاثــة 

والخدمــات االجتماعيــة لهــم. لكــن التقديــرات للعــدد الفعلــي لهؤالء الالجئين أكبر مــن ذلك، ونعتقد 

فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنــه كان مــن األفضــل منحهــم الجنســية  نظــرًا إلقامتهــم 

لســنوات طويلــة علــى األراضــي الســورية، وهــذا ال يمنــع احتفاظهــم بالجنســية الفلســطينية أيضــًا.

تــم إحــداث مؤسســة الالجئيــن الفلســطينيين العــرب، يطلــق عليهــا اســم الهيئــة العامــة لالجئيــن 

الفلســطينيين العرب حاليًا، بموجب المرســوم رقم 450 في كانون الثاني 1949 والتي أوكلت إليها 

مهمــة تنظيــم شــؤون الالجئيــن الفلســطينيين ومعونتهــم. ويبلــغ عــدد الالجئيــن الفلســطينيين 

المســجلين فــي الهيئــة حتــى تاريــخ 12/ أيــار/ 2020، 552974 شــخصًا، عملــت هــذه الهيئــة علــى مــدار 

70 عامــًا علــى اســتالم كل مــا يخصــص لفلســطينيي ســوريا مــن التبرعــات والهبــات مــن أي مصــدر 

كان ســواء أكانــت هــذه المــوارد عينيــة أم نقديــة وتوزيعهــا عليهــم وفــق مــا ترَتئيــه.

يتــوزع الالجئــون الفلســطينيون بشــكل رئيــس علــى ســبع محافظــات، إال أن الكتلــة األكبــر مــن 

الالجئيــن توجــد فــي دمشــق وتتكفــل األونــروا بتقديــم خدماتهــا للفلســطينيين فــي 12 مخيمــًا 

لالجئيــن الفلســطينيين، تســعة منهــا مخيمــات رســمية، وهــي: مخيــم النيــرب فــي مدينــة حلــب، 

ومخيــم حمــاة فــي مدينــة حمــاة، ومخيــم حمــص فــي مدينــة حمــص، ومخيمــات خــان الشــيح وخــان 

دنــون، وســبينة، وقبــر الســت )الســيدة زينــب(، وجرمانــا فــي محافظــة ريــف دمشــق، ومخيــم درعــا 

ــف  فــي مدينــة درعــا، وثالثــة غيــر رســمية، هــي مخيــم اليرمــوك جنــوب مدينــة دمشــق، الــذي كان ُيصنَّ

2012، ومخيــم الرمــل فــي محافظــة  كأكبــر تجمــع للفلســطينيين فــي دول الشــتات قبــل عــام 

الالذقيــة، ومخيــم عيــن التــل فــي مدينــة حلــب.

https://www.unrwa.org/ar/where-we-work/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.gapar.sy/ar/maham.html
http://www.gapar.sy/ar/maham.html
http://www.gapar.sy/ar/maham.html
http://www.gapar.sy/ar/statistics.html
http://www.gapar.sy/ar/statistics.html
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ــر  بعــد انــدالع الحــراك الشــعبي المطالــب بالحريــة والديمقراطيــة فــي آذار/ 2011، انحــاز قســم كبي

بــارزًا  مــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي ســوريا تجــاه المطالــب العادلــة، ولعــب بعضهــم دورًا 

فــي الحــراك الشــعبي، وعلــى اعتبارهــم جــزء مــن المجتمــع الســوري فقــد تعرضــوا لمــا تعــرض 

لــه المجتمــع الســوري الــذي طالــب بالتغييــر السياســي والحريــة مــن انتهــاكات فظيعــة علــى يــد 

النظــام الســوري بلغــت مســتوى الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب، ُيضــاف إلــى ذلــك أن 

الالجئيــن الفلســطينيين فــي ســوريا بشــكل عــام هــم فئــة هشــة فــي المجتمــع علــى اعتبــار كونهــم 

الجئيــن مشــردين تركــوا منازلهــم وأعمالهــم عندمــا تشــردوا مــن مدنهــم وبلداتهــم فــي فلســطين، 

ولهــذا فــإن وقــع االنتهــاكات عليهــم غالبــًا مــا يكــون أشــد.

وفــي هــذا التقريــر نســتعرض حصيلــة ألبــرز االنتهــاكات التــي تعــرَّض لهــا الالجئــون الفلســطينيون 

فــي ســوريا علــى يــد النظــام الســوري تحديــدًا، وســوف نســتعرض فــي تقريــر الحــق مــا تعــرض لــه 

الالجئــون الفلســطينيون فــي ســوريا علــى يــد بقيــة األطــراف، ولكــن النظــام الســوري هــو أكثــر مــن 

ارتكــب انتهــاكات بحــق الالجئيــن الفلســطينيين فــي ســوريا بفــارق شاســع عــن بقيــة األطــراف، 

وبمعــدل قرابــة 87 %، وبقيــة أطــراف النــزاع أقــل مــن 13 % وذلــك بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة 

ــة الحــراك الشــعبي فــي ســوريا حتــى تمــوز 2020، وباإلمــكان  ــذ بداي الســورية لحقــوق اإلنســان من

ــا،  ــر قــراءة منهجيــة عملن ــة توثيــق االنتهــاكات وأرشــفتها عب االطــالع بشــكل تفصيلــي علــى كيفي

ــر علــى مــا وثقنــاه مــن أحــداث وقعــت ضــدَّ مخيــم اليرمــوك وهــو أوســع  كمــا يشــتمل هــذا التقري

مخيمــات الالجئيــن الفلســطينيين فــي ســوريا. 

ــن فريقنــا  ــل الحــدَّ األدنــى مــن االنتهــاكات التــي تمكَّ ونعيــد التكــرار بــأنَّ مــا ورد فــي هــذا التقريــر ُيمثِّ

مــن توثيقهــا ضمــن المعاييــر الــواردة فــي منهجيــة عملنــا، لكــن الواقــع والحقيقــة هــو أكبــر مــن 

ذلــك بكثيــر، ومــن أبــرز الصعوبــات التــي واجهــت عملنــا طيلــة الســنوات التســع الماضيــة فــي توثيــق 

االنتهــاكات بحــقِّ الالجئيــن الفلســطينيين فــي ســوريا هــي عــدم قدرتنــا فــي كثيــر مــن األحيــان علــى 

التمييــز بيــن المواطــن الســوري والالجئيــن الفلســطينيين فــي ســوريا، وذلــك بســبب االندمــاج 

الكبيــر بينهمــا.

لــه الالجئــون  إلــى تســليط الضــوء علــى جــزء بســيط مــن حجــم مــا تعــرض  يهــدف هــذا التقريــر 

الفلســطينيون فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 وذلــك ســعيًا نحــو الحفــاظ علــى حقوقهــم، وتأريــخ ما حصل 

معهــم مــن نــزوح وتشــريد متكــرر، وفضح أبــرز مرتكبي االنتهاكات بحقهم، والعمل على محاســبتهم.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

“إن الالجئيــن الفلســطينيين فــي ســوريا بمــن فيهــم مــن نســاء وأطفــال، وبشــكل 

خــاص المختفيــن قســريًا والمشــردين منهــم بفعــل الهجمــات العشــوائية للنظــام 

الســوري وحليفــه اإليرانــي يعتبــرون واحــدة مــن الفئــات األكثــر هشاشــة فــي المجتمــع 

الســوري، ونضــع هــذا التقريــر بيــن يــدي منظمــة التحريــر الفلســطينية، والجامعــة 

ــعي نحــو محاســبة النظــام الســوري علــى كل هــذا  العربيــة، والمجتمــع الدولــي للسَّ

الكــم الهائــل مــن االنتهــاكات التــي مارســها بحــق الفلســطينيين على األراضي الســورية 

ــرض أن يكــون المســؤول األول عــن حمايتهــم.” حيــث يفت

ثانيــًا: أبــرز االنتهــاكات التــي تعــرَّض لهــا الالجئــون الفلســطينيون فــي 
ــه منــذ آذار/ 2011 وفــَق  ــد قــوات النظــام الســوري وحلفائ ســوريا علــى ي

قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان:

كمــا هــو حــال المجتمــع الســوري كان واقــع الالجئيــن الفلســطينيين فــي ســوريا فــكل مــن وقــف 

إلــى جانــب الحــراك الشــعبي المطالــب بتغييــر سياســي للنظــام الحاكــم فــي ســوريا منــذ خمســين 

قتــل  مــن  االنتهــاكات  أنمــاط  تعــرَّض ألبشــع  تعــددي،  ديمقراطــي  حكــم  نحــو  واالنتقــال  عامــًا 

وتعذيــب وإخفــاء قســري وحصــار وتجويــع وتشــريد قســري، ونهــب ممتلــكات وغيــر ذلــك مــن 

ــم الحــرب، وقــد كان  ــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائ أنمــاط االنتهــاكات التــي بلــغ بعضهــا مســتوى الجرائ

مــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي ســوريا الذيــن وقفــوا إلــى جانــب الحــراك الشــعبي نشــطاء بــارزون 

مــن فنانيــن وسياســيين وكــوادر إعالميــة وطبيــة، وفيمــا يلــي أبــرز اإلحصائيــات التــي ُتظهــر جانبــًا مــن 

االنتهــاكات التــي تعــرَّض لهــا الالجئــون الفلســطينيون فــي ســوريا بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة 

الســورية لحقــوق اإلنســان:
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ــد  ــى ي ــن الفلســطينيين فــي ســوريا عل ــرز االنتهــاكات بحــق الالجئي انفــو غرافيــك يســتعرض أب

قــوات النظــام الســوري منــذ آذار/ 2011 حتــى تمــوز/ 2020:

https://drive.google.com/file/d/1o7LeT7G06r2xOMPImzLaWTgQ9iLS98AO/view
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ألف: القتل خارج إطار القانون:

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل 3196 الجئــًا فلســطينيًا علــى يــد قــوات النظــام 

الســوري علــى األراضــي الســورية منــذ آذار/ 2011 حتــى تمــوز/ 2020 بينهــم 352 طفــاًل و312 ســيدة 

)أنثــى بالغــة(، ومــن بيــن الضحايــا 491 الجئــًا قضــوا بســبب التعذيــب فــي ســجون النظــام الســوري 

ومراكــز احتجــازه الرســمية وغيــر الرســمية.

نستعرض فيما يلي أبرز حاالت القتل خارج نطاق القانون:

وســام أميــن الغــول، مــن أبنــاء مخيــم درعــا، أول ضحيــة فلســطيني ســوري فــي الحــراك الشــعبي 

موثَّــق فــي قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، قضــى فــي 23/ آذار/ 2011 إثــر إطــالق 

قــوات النظــام الســوري الرصــاص عليــه فــي أثنــاء إســعافه متظاهريــن مصابيــن.

محمــود الشــهابي، طالــب جامعــي، مــن أبنــاء مخيــم العائديــن بمدينــة حمــص، قتــل برصــاص قــوات 

النظــام الســوري قــرب الســاعة الجديــدة وســط مدينــة حمــص فــي 27/ كانــون األول/ 2011.

 

هبــة هــالل، تبلــغ مــن العمــر 23 عامــًا، قتلــت مــع جنينهــا جــراء هجــوم أرضــي لقــوات النظام الســوري 

علــى مدينــة دومــا فــي محافظــة ريف دمشــق، فــي 28/ آب/ 2012.

الطفلــة روعــة أبــو حمــدان، مــن أهالــي مخيــم اليرمــوك جنــوب دمشــق، قضــت فــي 13/ آذار/ 2017 

نتيجــة نقــص المــواد الغذائيــة والطبيــة بســبب حصــار قــوات النظــام الســوري للمخيــم ومنعهــا 

مــن الخــروج منــه لتلقــي العــالج. 

باء: االعتقال واالختفاء القسري والتعذيب:

2663 الجئــًا  عــن  يقــل  مــا ال  فــإنَّ  اإلنســان  الســورية لحقــوق  الشــبكة  بيانــات  بحســب قاعــدة 

االختفــاء  أو  االعتقــال  قيــد  يزالــون  ال  بالغــة(  )أنثــى  أطفــال و23 ســيدة   10 بينهــم  فلســطينيًا، 

ــى تمــوز/ 2020. ــذ آذار/ 2011 حت القســري فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري من

كمــا وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن 491 الجئــًا فلســطينيًا بينهــم 

3 أطفــال و27 ســيدة )أنثــى بالغــة( قضــوا بســبب التعذيــب فــي ســجون النظــام الســوري ومراكــز 

احتجــازه الرســمية وغيــر الرســمية. 
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نستعرض فيما يلي أبرز حاالت االعتقال أو االختفاء القسري:

مهنــد محمــد عمــر، صحفــي، مــن ســكان مخيــم اليرمــوك 

ــَد 
ِ
ول دمشــق،  مدينــة  جنــوب  الفلســطينيين  لالجئيــن 

فــي عــام 1985م، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم 

األربعــاء 29/ شــباط/ 2012 مــن مكتــب قنــاة العالــم فــي 

ــره مجهــوال.ً   ــزال مصي ــة دمشــق، وال ي مدين

علــي ســعيد الشــهابي، مفكــر ومــؤرخ، يعمــل مدرســًا 

للغــة اإلنكليزيــة، مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك جنــوب مدينــة 

ــَد فــي عــام 1955م. كان “علــي” معتقــاًل علــى 
ِ
دمشــق، ول

 .1991 نهايــة  حتــى   1982 عــام  منــذ  سياســية  خلفيــة 

عــاودت قــوات النظــام الســوري اعتقالــه يــوم اإلثنيــن 17/ 

ــى إحــدى نقــاط  ــاء مــروره عل ــون األول/ 2012، فــي أثن كان

اليرمــوك  مخيــم  مدخــل  عنــد  لهــا  التابعــة  التفتيــش 

الشــمالي، وال يــزال مصيــره مجهــواًل.

عــالء الديــن يوســف، طبيــب اختصــاص جراحــة عصبيــة، 

الفلســطينيين  لالجئيــن  اليرمــوك  مخيــم  ســكان  مــن 

جنــوب مدينــة دمشــق، يبلــغ مــن العمــر لــدى اعتقالــه 

60 عــام، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم الثالثــاء 

25/ كانــون األول/ 2012، لــدى مــروره مــن إحــدى نقــاط 

اليرمــوك  مخيــم  مدخــل  عنــد  لهــا  التابعــة  التفتيــش 

يــزال مصيــره مجهــواًل.  الشــمالي، وال 

علي سعيد الشهابي

عالء الدين يوسف

https://drive.google.com/file/d/1Fc783a6l6_wEDeK-IzC-RyZCCzgHeVlC/view
https://drive.google.com/file/d/1FPkM6RNHI_2JS1FiAv-jH6b79iWTYNh3/view
https://drive.google.com/file/d/1iGTqAl_1P59ebCioPeyuw-jK41Oaf6zr/view
https://drive.google.com/file/d/1GdYfsW40qpvMXM0bJ20IX3BZX0YhtQVR/view


8
مقتل 3196 فلسطينيا سوريا على يد قوات النظام 

السوري بينهم 491 بسبب التعذيب منذ آذار 2011 حتى 

تموز 2020 و49 ظهروا في صور قيصر

الهندســة  كليــة  فــي  جامعيــة  طالبــة  الــرزاق،  عبــد  ســلمى 

اليرمــوك  مخيــم  ســكان  مــن  دمشــق،  بجامعــة  المعماريــة 

عــام  ــدت 
ِ
ول الفلســطينيين جنــوب مدينــة دمشــق،  لالجئيــن 

 /30 األحــد  يــوم  الســوري  النظــام  قــوات  اعتقلتهــا  1990م، 

كانــون األول/ 2012 لــدى مرورهــا مــن إحــدى نقــاط التفتيــش 

التابعــة لهــا عنــَد مدخــل مخيــم اليرمــوك، وال يــزال مصيرهــا 

مجهــواًل.

الطفــل عبــد الرحمــن ســمير إدريــس، طالــب فــي المرحلــة اإلعداديــة )صــف تاســع(، مــن أبنــاء 

مدينــة دومــا فــي الغوطــة الشــرقية بمحافظــة ريــف دمشــق، ومقيــم فــي مخيــم اليرمــوك جنــوب 

مدينــة دمشــق، مــن مواليــد عــام 1997، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم الجمعــة 21/ أيلــول/ 

2012 فــي حــي الزاهــرة بمدينــة دمشــق قــرب المخبــز اآللــي االحتياطــي، وقامــت العناصــر بإهانــة 

والدتــه وضربهــا بينمــا كانــت تحــاول منعهــم مــن اعتقالــه، وفــي شــباط/ 2013 علمــت عائلتــه مــن 

معتقــل ســابق أنــه قــد رأى عبــد الرحمــن نهايــة أيلــول/ 2012 فــي فــرع أمــن الدولــة فــي قريــة نجهــا 

ــزال مصيــره مجهــواًل. جنــوب محافظــة ريــف دمشــق، والي

نستعرض فيما يلي أبرز حاالت الضحايا بسبب التعذيب:

باســل خرطبيــل، مهنــدس حاســوب وخبيــر معلومــات 

مفتوحــة  البرمجيــات  تطويــر  مجــال  فــي  متخصــص 

ــَد فــي عــام 1981م، 
ِ
المصــدر، مــن أبنــاء مدينــة دمشــق، ول

 /15 الخميــس  يــوم  الســوري  النظــام  قــوات  اعتقلتــه 

آذار/ 2012 مــن حــي المــزة غــرب مدينــة دمشــق وأمضــى 

مــدة احتجــازه بيــن ســجني صيدنايــا العســكري وعــدرا 

الشــبكة  حصلــت  مشــق.  ريــف  بمحافظــة  المركــزي 

 2017 آب/   /1 الثالثــاء  يــوم  اإلنســان  لحقــوق  الســورية 

علــى معلومــات مفادهــا أنَّ قــوات النظــام الســوري قــد 

باإلعــدام  حكــم  بحقــه  أن صــدَر  بعــَد  “باســل”  أعدمــت 

صــادر عــن محكمــة الميــدان العســكرية بدمشــق يــوم 

.2015 األول/  تشــرين   /5 اإلثنيــن 

سلمى عبد الرزاق

https://drive.google.com/file/d/1nrVsuvGuYsRKI0hVcYAJ-jXfkhjI3OtL/view
https://drive.google.com/file/d/1rLmhKTYNDkMhlil3QxgPvKdU51VFska4/view
https://drive.google.com/file/d/1f4suBwIxFdeTzk-C4WTOAI4oRT6XNRl3/view
https://drive.google.com/file/d/1cXYjCe31Z0Z0yvu7oEKzpmYWzkJDCg-t/view


9
مقتل 3196 فلسطينيا سوريا على يد قوات النظام 

السوري بينهم 491 بسبب التعذيب منذ آذار 2011 حتى 

تموز 2020 و49 ظهروا في صور قيصر

أحمــد حســين الصليبــي، مــن أهالــي مخيــم ســبينة فــي محافظــة ريــف دمشــق، اعتقلتــه قــوات النظــام 
حــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا علــى الطريــق 

ٕ
الســوري فــي 25/ كانــون األول/ 2014، لــدى مــروره علــى ا

الواصــل بيــن بلــدة الســبينة ومنطقة حوش الريحانية جنوب محافظة ريف دمشــق، ومنــذ ذلك الوقت 
نكار النظام الســوري احتجازه ٔاو الســماح ألحــد ولو كان 

ٕ
تقريبــاً وهــو فــي عــداد المختفيــن قســرياً؛ نظــراً ال

نسان على معلومات ُتشير 
ٕ
محامياً بزيارته، في 18/ حزيران/ 2020 حصلت الشبكة السورية لحقوق اال

لــى وفاتــه، ولدينــا معلومــات تفيــد ٔانــه كان بصحــة جيــدة حيــن اعتقالــه؛ ممــا يرجــح بشــكل كبيــر وفاتــه 
ٕ
ا

بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز. ونٔوكــد ٔان قــوات النظــام الســوري لــم تســلِّم جثمانــه لذويــه.

- الضحايــا مــن الالجئيــن الفلســطينيين متواجــدون فــي صــور قيصــر وفــي شــهادات الوفــاة عبــر دوائر 
الســجل المدني:

عين عن تحليل صور قيصر من أجل التعرف  أصدرت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تقريرين موسَّ
ــا مــن تحديــد قرابــة 900 هويــة ألشــخاص  علــى هويــة أكبــر قــدر ممكــن مــن أصحــاب الصــور، وقــد تمكنَّ
ظهــروا ضمــن صــور قيصــر، ضمــن عملنــا علــى هــذه القضيــة منــذ نهايــة عــام 2014 حتــى اآلن، وكان مــن 

بيــن هــؤالء 49 ضحيــة يحملون الجنســية الفلســطينية من المقيمين علــى األراضي الســورية.
كمــا أصدرنــا ثالثــة تقاريــر عــن قضيــة قيام النظام الســوري بتســليم األهالي شــهادات وفــاة ألبنائهم 
المختفيــن قســرياً، وذلــك عبــر دوائــر الســجل المدنــي، وبلغــت حصيلــة الحــاالت التي وثقنا فيها اســتالم 
األهالي شــهادات وفيات ألبنائهم منذ نيســان/ 2018 حتى اآلن ما ال يقل عن 968 حالة بينهم 9 أطفال 

و2 ســيدات، وكان من بين هؤالء 37 شــخصاً من الالجئين الفلســطينيين.

 نستعرض فيما يلي أبرز الحاالت:

محمــد نــزار أبــو عمــر، فلســطيني ســوري، طالب جامعــي في كلية 

اآلداب قســم اللغة العربية في جامعة تشــرين بمدينة الالذقية، 

مــن ســكان منطقــة الرمــل الجنوبــي بمدينــة الالذقيــة، مــن مواليد 

عــام 1985 مــن ســكان منطقــة الرمــل الجنوبــي بمدينــة الالذقيــة، 

تولــد عــام 1985، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم الخميــس 

2/ آب/ 2012 إثــر مداهمــة مــكان عملــه فــي منطقة الرمل الجنوبي 

بمدينــة الالذقيــة، قامــت والــدة محمــد يــوم الســبت 1/ شــباط/ 

2014 بمراجعــة فــرع الشــرطة العســكرية فــي حــي القابــون شــمال 

شــرق مدينــة دمشــق وتــم إعطاؤهــا وثيقــة وفــاة علــى أنــه متوفــى فــي مشــفى تشــرين العســكري 

بمدينــة دمشــق بتاريــخ 13/ تمــوز/ 2013 إثــر جلطــة قلبيــة، وخــالل عــام 2016 تعــرف عليــه ذووه مــن خــالل 

 نعتقد 
ٍ
صور قيصر المســربة لضحايا التعذيب وعلى جســده ورقة كتب عليها الرقم )1620( ورقم ثان

أنــه يرجــع لمركــز االحتجــاز الــذي قتــل فيــه )215( ويعــرف بفــرع المداهمــات وتابــع لقوى األمن العســكري 

فــي مدينــة دمشــق.

محمد نزار أبو عمر 

http://sn4hr.org/arabic/2019/10/21/11639/
http://sn4hr.org/arabic/?p=4945 
http://sn4hr.org/arabic/?p=12364
http://sn4hr.org/arabic/?p=10142
http://sn4hr.org/arabic/?p=10142
http://sn4hr.org/arabic/?p=10341
http://sn4hr.org/arabic/?p=12364
https://drive.google.com/file/d/1Sub0QOXBQpJVkI4AkUBw_P23w9VF2YBb/view
https://drive.google.com/file/d/1Myy7iDryn9lPnf00n200oEOfkL3BqXqC/view
https://drive.google.com/file/d/1bkPXVl_J8kiOUBRenUB5xsqplFzof05n/view
https://drive.google.com/file/d/1Myy7iDryn9lPnf00n200oEOfkL3BqXqC/view
https://drive.google.com/file/d/1NE0Td19PQP0w5R4BMBZK7Nv5-VfoDTzO/view
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صالــح منصــور صالــح شــاكوش، فلســطيني ســوري، مــن ســكان مخيــم خــان الشــيح لالجئيــن 

الفلســطينيين غــرب محافظــة ريــف دمشــق، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم الثالثــاء 19/ 

ــه مســجل فــي دائــرة الســجل المدنــي  أيــار/ 2015، وقــد علــم ذووه يــوم األحــد 21/ نيســان/ 2019، أنَّ

ــح الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنــه قــد توفــي  علــى أنــه قــد توفــي بتاريــخ 9/ آذار/ 2016، وترجِّ

بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري فــي مدينــة دمشــق.

تاء: التشريد القسري:

علــى غــرار األســباب التــي دفعــت قرابــة ســتة مالييــن ونصــف المليــون ســوري للتشــريد القســري 

فقــَد نــزح الالجئــون الفلســطينيون فــي ســوريا مــن أماكــن إقامتهــم بســبب عمليــات االعتقــال 

والتعذيــب، والقصــف، والحصــار، والدمــار، الــذي طــال أغلــب المخيمــات الفلســطينية فــي المناطــق 

التــي خرجــت عــن ســيطرة النظــام الســوري؛ جــراء عمليــات القصــف العشــوائي، كمخيــم اليرمــوك 

ودرعــا وحنــدرات وخــان الشــيح.

تجمــع مدنييــن ومقاتليــن مــن مناطــق جنــوب دمشــق، تجهيــزًا لنقلهــم إلــى شــمال ســوريا إثــر اتفــاق تشــريد 

قســري تــم التوصــل إليــه بيــن فعاليــات المنطقــة وقــوات النظــام الســوري- 6/ أيــار/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1rtAbehlxz0xT9q1aQ2bOc-VHwUL5o01X/view
https://drive.google.com/file/d/1OjHl4gEIsTTALdk8CWZ8BveRjt5MnOjp/view
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لجــأ قســم مــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي ســوريا إلــى الهــروب واللجــوء خــارج ســوريا ســواء إلــى 

دول الجــوار وعلــى وجــه الخصــوص إلــى لبنــان أو إلــى دول أوروبــا عــن طريــق الهجــرة غيــر النظاميــة 

بت فــي مقتــل العشــرات منهــم غرقــًا. فيمــا لجــأ آخــرون إلــى مراكــز إيــواء تابعــة  عبــر البحــار، التــي تســبَّ

لألونروا أو للنظام الســوري أو لمنظمة التحرير الفلســطينية وجميعهم كانوا في مناطق خاضعة 

لســيطرة قــوات النظــام الســوري. بينمــا اختــار قســم مــن المشــردين النــزوح إلــى المناطــق الخارجــة 

ــز وجودهــم  عــن ســيطرة النظــام الســوري واإلقامــة فــي مخيمــات فــي شــمال غــرب ســوريا، وقــد تركَّ

فــي مخيمــي ديــر بلــوط والمحموديــة، وقــد أصدرنــا تقريــرًا حــول معانــاة أهالــي مخيــم ديــر البلــوط.

ــف الجــئ فلســطيني مــن المســجلين لديهــا فــي  ــة 400 أل ــى أن قراب ــروا إل ــات األون ُتشــير إحصائي

ســوريا نزحــوا علــى األقــل مــرة واحــدة -مــع نــزوح بعضهــم عــدة مــرات- حيــث يوجــد حاليــًا مــا يصــل 

إلــى 280 ألــف الجــئ فلســطيني مــن ســوريا نزحــوا داخــل ســوريا، فيمــا لجــأ قرابــة 120 ألــف آخريــن 

إلــى بلــدان مجــاورة.

ُيعتبــر المشــردون قســريًا أكثــر فئــات المجتمــع فقــرًا، وهــم تحــت تهديــد جــدي باإلصابــة بفيــروس 

كورونــا المســتجد؛ نظــرًا لضعــف إمكانــات الفحــص الطبــي، والكثافــة الســكانية المرتفعــة فــي 

المخيمــات.

ثالثــًا: قســم مــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي ســوريا تــورَّط إلــى جانــب 
النظــام الســوري فــي ارتــكاب انتهــاكات ترقــى إلــى جرائــم ضــدَّ اإلنســانية 

وجرائــم حــرب:

لقــد وقــف جــزء مــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي ســوريا إلــى جانــب النظــام الســوري ماديــًا ومعنويًا، 

ودعمــوا القمــع الوحشــي الــذي قــام بــه، وبــرروا االنتهــاكات التــي قــام بهــا تحــت حجــج وهميــة 

غوغائيــة ال تســتحق اإلشــارة إليهــا، ألنــه ال يمكــن تحــت أيــة ذريعــة تبريــر االنتهــاكات الفظيعــة 

لحقــوق اإلنســان، التــي وصــل بعضهــا إلــى مســتوى الجرائــم ضــدَّ اإلنســانية، بــل إنَّ بعضهــم لــم 

يكتفــي بمجــرد دعــم النظــام الســوري سياســيًا وإعالميــًا وفنيــًا، فقــد شــاركت بعــض الفصائــل 

المســلحة الفلســطينية علــى الصعيــد العســكري إلــى جانــب قــوات النظــام الســوري فــي عمليــات 

ــي  ــل قــوات النظــام الســوري، وبالتال القصــف العشــوائي واالقتحــام وكل مــا ُطلــب منهــا مــن قب

فقــد تورَّطــت وأصبحــت شــريكة ومســاهمة فــي ارتــكاب مئــات االنتهــاكات ضــدَّ المجتمــع الســوري 

وبحــق الالجئيــن الفلســطيين فــي ســوريا، الذيــن طالبــوا بعمليــة تغييــر سياســي، ويرقــى كثيــر منهــا 

إلــى جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب، ومــن أبــرز تلــك الفصائــل المتورطــة بارتــكاب جرائــم ضــدَّ 

اإلنســانية وجرائــم حــرب فــي ســوريا:

http://sn4hr.org/arabic/?p=10034
https://www.unrwa.org/ar/syria-crisis
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ســت 	  “الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين – القيــادة العامــة” بزعامــة أحمــد جبريــل، التــي تأسَّ

فــي 24/ نيســان/ 1968.

حركة “فتح – االنتفاضة” وقوات “الصاعقة” – الجناح العسكري لحزب البعث الفلسطيني.	 

حركة “فلســطين الحرة”، وقد نشــرت على حســابها على موقع التواصل االجتماعي فيســبوك 	 

صــورًا لمقاتليهــا علــى جبهــات إدلب ونعــت العديد منهم.

“جبهة النضال الشعبي الفلسطيني”	 

“قوات الجليل”	 

“لواء القدس” الفلسطيني	 

“جيــش التحريــر الفلســطيني” الــذي قاتلــت قواتــه إلــى جانــب قــوات النظــام الســوري علــى عــدة 	 

جبهــات وقتــل المئــات منهــم.

مــه لهــم المجتمــع الســوري علــى مــدى عقــود وتحولــوا إلــى أداة قمــع  ــر هــؤالء لمــا قدَّ لقــد تنكَّ

إضافيــة يحرِّكهــا النظــام الســوري ويرتكــب مــن خاللهــا مزيــدًا مــن االنتهــاكات والجرائــم. 

والغوطــة  الشــرقية  حلــب  ســيناريو  ُيكــرر  الســوري  النظــام  رابعــًا: 
دمشــق: جنــوب  اليرمــوك  مخيــم  فــي  الشــرقية 

ُيعــدُّ مخيــم اليرمــوك أكبــر تجمعــات الالجئيــن الفلســطينيين فــي ســوريا، وهــو واحــد مــن المخيمــات 

الثالثــة غيــر الرســمية فــي ســوريا، وقــد تــم إنشــاؤه فــي عــام 1957، يبعــد عــن مركــز مدينــة دمشــق 

قرابــة 8 كــم، يحــده مــن الشــرق حــي التضامــن الدمشــقي ومن الجنــوب حي الحجر األســود ومنطقة 

يلــدا التابعــة إداريــًا لمحافظــة ريــف دمشــق. قبــل انــدالع الحــراك الشــعبي فــي آذار/ 2011 كان يقيــم 

فــي المخيــم قرابــة 160 ألــف الجــئ فلســطيني. 

مــرَّ مخيــم اليرمــوك بالمراحــل ذاتهــا التــي مــرت خاللهــا المناطــق التــي طالبــت بتحقيــق انتقــال 

سياســي، بــدءًا مــن المظاهــرات الســلمية، ثــم مــع انتقــال الحــراك الشــعبي إلــى مرحلــة النــزاع 

المســلح، ثــم تعــرض للحصــار والتجويــع الجماعــي، والقصــف، لســنوات، ثــم مصالحــة إجباريــة 

تفضــي إلــى تشــريد قســري، وهــذه المراحــل هــي التــي مضــت بهــا الغالبيــة العظمــى مــن المناطــق 

التــي خرجــت عــن ســيطرة النظــام الســوري، وهــي تــدل علــى مــدى إهمــال وخــذالن المجتمــع الدولــي 

للشــعب الســوري، حيــث اســتغرق االنتقــال بيــن كل مرحلــة وأخــرى شــهورًا عديــدة ولــم يفعــل 

المجتمــع الدولــي شــيئًا؛ ممــا مهــد الطريــق أمــام النظــام الســوري لالنتقــال للمرحلــة التاليــة، ولــو 

أنَّ المجتمــع الدولــي مــارس ضغطــًا حقيقيــًا منــذ المرحلــة األولــى، مرحلــة المظاهــرات الشــعبية 

ــر علــى الشــعب الســوري مئــات آالف الضحايــا ومالييــن المشــردين، ولهــذا فــإن  الســلمية، لوفَّ

https://www.facebook.com/ww.hora.co/posts/140371720781798
https://www.facebook.com/ww.hora.co/posts/122158369269800
https://www.unrwa.org/ar/where-we-work/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A
https://www.unrwa.org/ar/where-we-work/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A
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النظــام الســوري لــم يشــعر يومــًا مــن األيــام أنــه بحاجــة ألن يقــوم بــأي تغييــر سياســي حقيقــي، 

وفيمــا يلــي تسلســل زمنــي موثَّــق ألبــرز األحــداث التــي مــرَّ بهــا مخيــم اليرمــوك والتكتيــك الــذي اتبعــه 

ــي لحقــوق اإلنســان: ــون الدول ــي اإلنســاني والقان ــون الدول النظــام الســوري وهــو مخالــف للقان

ــون  ــى كان ــات الحــراك الشــعبي حت ــذ بداي ــم اليرمــوك من اســتمرت المظاهــرات الســلمية فــي مخي

األول/ 2012 عندمــا بــدأ ظهــور بعــض العناصــر مــن فصائــل مســلحة معارضــة للنظــام الســوري، 

ولكــن المظاهــرات الشــعبية اســتمرت أيضــًا.

فــي 10/ تمــوز/ 2012 فرضــت قــوات النظــام الســوري حصــارًا جزئيــًا علــى المخيــم عبــر إغــالق جميــع 

مداخلــه باســتثناء المدخــل الشــمالي، وفــي 17/ تمــوز/ 2013 تــم إغــالق المدخــل الشــمالي للمخيــم 

ــن منــع دخــول أيــة مــواد غذائيــة أو مســاعدات  ليــرزح المدنيــون تحــت حصــار مطبــق وكامــل تضمَّ

إنســانية، لقرابــة 18 ألــف فلســطيني داخــل المخيــم وفــق إحصائيــات األونــروا، كمــا تــم قطــع الميــاه 

والكهربــاء عــن المخيــم كوســيلة ضغــط إضافيــة علــى األهالــي. وقــد أصدرنــا فــي ذلــك الوقــت 

تقريــرًا حــول اســتخدام النظــام الســوري للميــاه كســالح حــرب فــي مخيــم اليرمــوك.

بعــد أشــهر طويلــة مــن الحصــار، وفــي كانــون الثانــي 2014 ســمح النظــام الســوري لألونــروا بإدخــال 

المســاعدات وتوزيعهــا علــى المدنييــن واســتمرت فــي عملهــا بالتــوازي مــع اســتمرار حصــار النظــام 

الســوري للمخيــم، ومنــع أهلــه المدنييــن مــن الخــروج والدخــول منــه وإليــه.

 

ــن فــي نيســان/  نهايــة عــام 2014 بــدأ ظهــور عناصــر تابعــة لتنظيــم داعــش فــي المخيــم، الــذي تمكَّ

2015 مــن إحــكام ســيطرته علــى قرابــة 75 % مــن مســاحة المخيــم، واتجــه إلــى تطبيــق سياســته فــي 

التضييــق علــى الســكان كمــا فــي بقيــة المناطــق التــي كان يفــرض ســيطرته عليهــا.

ــف عملهــا فــي المخيــم جــراء تدهــور الوضــع األمنــي فــي  فــي نيســان/ 2015 أعلنــت األونــروا عــن توقُّ

المنطقــة، تزامــن ذلــك مــع إغــالق هيئــات إغاثيــة عــدة مكاتبهــا فــي المخيــم نتيجــة تعرضهــا ألنمــاط 

عــدة مــن االنتهــاكات مــن قبــل عناصــر التنظيــم، والمخاطــر المرتفعــة التــي باتــت تهــدد العامليــن 

بســبب االشــتباكات بيــن تنظيــم داعــش وهيئــة تحريــر الشــام ومقاتلــي المعارضــة مــن جهــة، 

وقذائــف وبراميــل النظــام الســوري مــن جهــة أخــرى، إضافــة إلــى تداعيــات الحصــار المطبــق الــذي 

كان ال يــزال مســتمرًا علــى المنطقــة، وقــد أصدرنــا تقريــرًا حــول األوضــاع اإلنســانية فــي المخيــم فــي 

ذلــك الوقــت.

http://sn4hr.org/arabic/2014/09/20/2096/
http://sn4hr.org/arabic/2015/04/05/3827/
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فــي منتصــف عــام 2015 تــمَّ فــك الحصــار جزئيــًا عــن المخيــم مــن جهــة بلــدة يلــدا المجــاورة للمخيــم 

مــن الجهــة الجنوبيــة الشــرقية، بعــد أن أعلــَن عــن اتفــاق تســوية بيــن فصائــل المعارضــة المســلحة 

المســيطرة علــى البلــدة وقــوات النظــام الســوري، وبموجــب هــذا االتفــاق بقيــت الســيطرة علــى 

 فصائــل فــي المعارضــة المســلحة، التــي بدورهــا ســمحت بإدخــال المــواد والســلع، 
ِ
البلــدة بيــد

ودخــول األهالــي وخروجهــم مــن المخيــم وإليــه عبــر البلــدة، وبقــي الحــال علــى هــذا النحــو حتــى تشــرين 

األول/ 2017.

فــي تشــرين األول/ 2017 قامــت فصائــل المعارضــة المســيطرة علــى يلــدا بإغالقهــا وســاعدت 

النظــام الســوري فــي إطبــاق حصــار كامــل علــى منطقتــي مخيــم اليرمــوك والحجــر األســود بذريعــة 

محاربــة تنظيــم داعــش.

 

فــي نيســان/ 2018 بــدأ النظــام الســوري مــع حليفــه الروســي حملــة عســكرية واســعة علــى المخيــم، 

مســتخدمًا مختلــف أنــواع األســلحة، وتحــت وطــأة قصــف قــوات الحلــف الســوري الروســي الجــوي، 

والحصــار المطبــق علــى األهالــي، وســيطرة تنظيــم داعــش مــن الداخــل، ُأجبــَر األهالــي علــى الخضــوع 

إلــى اتفــاق تســوية، تــمَّ إبرامــه بعــد مفاوضــات عقــدت فــي بلــدة يلــدا بيــن ممثليــن عــن األهالــي 

مــن المخيــم وبيــن النظــام الســوري وبإشــراف روســي، ونــصَّ االتفــاق علــى خــروج كافــة المدنييــن 

ــدون، مــع تســوية وضــع مــن أراد  ــث يري ــى حي ــم إل ــة 4 آالف مــن المخي ــن يقــدر عددهــم بقراب والذي

دخــول مناطــق النظــام الســوري، ومــن لــم يــرد يتجــه إلــى الشــمال الســوري، وبــدأت عمليــة التهجيــر 

وإفــراغ المخيــم مــن ســكانه مطلــع أيــار/ 2018.

دمــار فــي األطــراف الغربيــة مــن مخيــم اليرمــوك، إثــَر القصــف المتواصــل لقــوات النظــام الســوري 

علــى المخيــم - تــم نشــر الصــورة فــي نيســان/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1edp7quAEmeD7DgapxZxoVfllMSQNc-R-/view
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فــي 21/ أيــار/ 2018 أعلــن النظــام الســوري ســيطرته علــى مخيــم اليرمــوك بعــد اتفــاق مــع تنظيــم 

داعــش تــمَّ علــى إثــره نقــل عناصــر التنظيــم إلــى ريــف محافظــة الســويداء، فيمــا دخــل النظــام 

 مــن أي مدنــي.
ٍ

الســوري المخيــم خــال

الســيطرة علــى األراضــي والممتلــكات، وعمليــات نهــب واســعة قامــت بهــا قــوات النظــام 

الســوري تصــبُّ فــي عمليــة التغييــر الســكاني لمخيــم اليرمــوك: 

مــارس النظــام الســوري ضــدَّ مخيــم اليرمــوك المراحــل والتكتيــكات ذاتهــا التــي مارســها مــع بقيــة 

المناطــق مثــل: أحيــاء حلــب الشــرقية، الغوطــة الشــرقية، وغيرهــا، والتــي تشــمل بعــد قصــف 

وحصــار ثــم تشــريد األهالــي، تأتــي مرحلــة الســيطرة علــى األراضــي والممتلــكات ونهــب محتوياتهــا، 

وذلــك مــن أجــل تأديــب ســكان المنطقــة ألجيــال، والقيــام بأكبــر عمليــة تغييــر ســكاني وتمزيــق 

ــة األساســية  ــه الحاضن ــة المناطــق بكون ــز عــن بقي ــم اليرمــوك يتمي ــة، ولكــن مخي للمجتمــع ممكن

لالجئيــن الفلســطينيين فــي ســوريا ويحمــل رمزيــة ومكانــة فــي ضميــر ووجــدان كافــة الســوريين 

تجــاه الفلســطينيين المشــردين.

ــق النظــام الســوري كافــة “القوانيــن” والمراســيم، التــي تخالــف أبســط مبــادئ القانــون الدولــي  طبَّ

لحقــوق اإلنســان، وهــي عبــارة عــن قــرارات تنتهــك حــقَّ المواطــن، وُتشــرعن عمليــة الســطو علــى 

الممتلــكات، ومــن أبرزهــا:

المرســوم التشــريعي 63 عــام 12012 لمصــادرة أمــالك “اإلرهابييــن”، ذلــك بحســب تعريــف النظــام 

ــة،  لإرهابييــن وهــم كل مــن طالــب بتغييــر حكــم العائلــة ونقــل ســوريا نحــو الديمقراطيــة والحداث

وقــد اســتولت وزارة الماليــة علــى ممتلــكات مئــات الناشــطين فــي الحــراك السياســي بحجــة دعــم 

اإلرهــاب، ونقلــت ملكيتهــا للدولــة، واســتولى علــى بعــض منهــا أفــراد وميليشــيات داخــل النظــام 

الســوري وبشــكل خــاص ضمــن األجهــزة األمنيــة.

المرســوم التشــريعي 66 عــام 22012، هــدَف إلــى تنظيــم المناطــق المدمرة، واقتصــر على منطقتين 

فــي محافظــة دمشــق، أمــا القانــون رقــم 10 الــذي ظهــر فــي عــام 2018 فقــد شــمل األراضــي 

الســورية كافــة.

1  الجمهورية العربية السورية، مجلس الشعب، المرسوم التشريعي 63 لعام 2012،  

2    الجمهورية العربية السورية، مجلس الشعب، المرسوم التشريعي 66 لعام 2012، 

&http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5576&cat=16218

http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5588&cat=4300&

http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5576&cat=16218&
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5588&cat=4300&
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ــة بإنشــاء شــركات قابضــة،  المرســوم التشــريعي 19 عــام 32015، ســمح لمجالــس اإلدارة المحلي

وبنــاًء علــى هــذا القانــون تأسســت شــركة دمشــق الشــام القابضــة عــام 2016 التــي يديرهــا محافــظ 

دمشــق.

ــجالت العقاريــة المغلقــة  المرســوم التشــريعي 11 لعــام 42016، هــدَف إلــى إيقــاف العمــل فــي السِّ

بســبب الحــرب فــي األراضــي الســورية كافــة.

ــجالت العقاريــة، لكنــه طلــب مســتندات  المرســوم التشــريعي 12 لعــام 52016، هــدَف إلــى أتمتــة السِّ

ــَد بســبب تدميــر 
ِ
ملكيــة وأوراق ثبوتيــة معقــدة، متجاهــاًل أنَّ قســمًا كبيــرًا مــن هــذه الوثائــق قــد ُفق

المنــازل الــذي قامــت بــه طائــرات النظــام الســوري الحربيــة.

المرســوم التشــريعي رقــم 3 لعــام 62018، هــدف إلــى إزالة أنقاض المنــازل المدمرة، وهناك صعوبة 

قــت أوراق ملكيتهــا بفعــل  ــرت وتمزَّ بالغــة فــي أن يثبــت أصحــاب هــذه المنــازل ملكيتهــا بعــد أن تدمَّ

القصــف الجوي.

القانــون رقــم 10 لعــام 72018، تــمَّ تعديلــه الحقــًا بالقانــون رقــم 42 لعــام 82018 يهــدف إلــى إنشــاء 

مناطــق تنظيميــة فــي كامــل ســوريا دون أن يحــدد مــا طبيعــة تلــك المناطــق، أي أنــه بإمــكان النظام 

ــون، وهــذا يشــمل  ــم أي منطقــة يريدهــا فــي ســوريا بحجــة وجــود هــذا القان الســوري إعــادة تنظي

الممتلــكات الســكنية والتجاريــة.

قرارات متعلقة بمخيم اليرموك على وجه الخصوص:

لــم يكتفــي النظــام الســوري بالقوانيــن والمراســيم التعســفية الســابقة، بــل إنــه قام بإصــدار قرارات 

وبالغــات تعســفية خاصــة بمخيــم اليرموك، ومــن أبرزها:

3      الجمهورية العربية السورية، مجلس الشعب، المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015، 

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=14416&ref=tree&

4  الجمهورية العربية السورية، مجلس الشعب، المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2016،  

5  الجمهورية العربية السورية، مجلس الشعب، المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2016،  

.https://bit.ly/309T8q9 ،2018 6  الجمهورية العربية السورية، مجلس الشعب، المرسوم التشريعي رقم 3 لعام

7  الجمهورية العربية السورية، مجلس الشعب، القانون رقم 10 لعام 2018، 

https://bit.ly/3g7Uwze ،2018 8  الجمهورية العربية السورية، رئاسة مجلس الوزراء، القانون رقم 42 لعام

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=16255&ref=tree

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=17322&ref=tree

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5516&cat=19313

&

&

&

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=14416&ref=tree&
http://www.pministry.gov.sy/contents/13440/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-/3/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2018-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D9%84%D8%AE%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%A7
http://www.pministry.gov.sy/contents/14227/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-42-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-10-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2018-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-66-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2012%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=16255&ref=tree&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=17322&ref=tree&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5516&cat=19313&
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فــي 11/ تشــرين الثانــي/ 2018 أصــدرت رئاســة مجلــس الــوزراء قــرارًا بتكليــف محافظــة دمشــق 

بتأهيــل مخيــم اليرمــوك جنــوب العاصمــة. وحــلِّ بلديــة اليرمــوك علــى أن تحــل محافظــة دمشــق 

بــداًل عنهــا بحجــة االســتفادة مــن قــدرات المحافظــة فــي ســبيل إعــادة تأهيــل المخيــم لتســهيل 

عــودة أبنــاء المخيــم إليــه. 

ــف مجلــس الــوزراء وزارة األشــغال العامــة واإلســكان بإنجــاز مخططــات  فــي 2/ تمــوز/ 2019 كلَّ

مراعــاة  خاللهــا  مــن  يتــم  اليرمــوك،  ومخيــم  والقابــون  وبــرزة  جوبــر  لمناطــق  جديــدة  تنظيميــة 

خصوصيــة كل منطقــة وفقــًا لمقوماتهــا العمرانيــة والصناعيــة والحرفيــة وذلــك ضمــن خطــة 

الحكومــة إلعــادة إحيــاء كافــة المناطــق التــي أحكمــت ســيطرتها عليهــا.

ــه  ــوزراء الســوري الســابق، أّن ــن عمــاد خميــس، رئيــس مجلــس ال ــون األول/ 2019 أعل فــي 10/ كان

ســيتم اإلعــالن عــن المخطــط التنظيمــي لمنطقتــي اليرمــوك والقابــون فــي 2/كانــون الثانــي/ 2020 

بعــد دراســة أفضــل الخيــارات المتاحــة، لتجــاوز اآلثــار الســلبية التــي خلفتهــا الحرب، وتحقيــق الجدوى 

االقتصاديــة واالجتماعيــة وتحســين الواقــع التنمــوي فــي المناطــق، وفــق قولــه.

فــي 1/ حزيــران/ 2020 نفــى ســمير جزائرلــي، عضــو المكتــب التنفيــذي لمحافظــة دمشــق رئيــس 

لجنــة اســتالم مخيــم اليرمــوك، فــي تصريــح صحفــي مــا يشــاع عــن الطلب مــن المواطنيــن الراغبين 

فــي العــودة إلــى مخيــم اليرمــوك تســجيل أســمائهم فــي جامــع الوســيم، وأكــد أنــه فــي حــال تأميــن 

المخيــم ســيتم اإلعــالن عــن ذلــك بشــكل رســمي.

فــي 9/ حزيــران/ 2020 كشــف المهنــدس حســين مخلــوف، وزيــر اإلدارة المحليــة، خــالل جلســة 

لمجلــس الشــعب أن محافظــة ريــف دمشــق ســتقوم بإزالــة األنقــاض فــي حــي الحجــر األســود 

جنــوب دمشــق لتأميــن عــودة األهالــي إليــه والعمــل جــار إلعــادة أهالــي مخيــم اليرمــوك إليــه؛ وتــم 

ــاك  ــة وهن ــم بصــورة حضاري ــم المخي ــر ســرعة لتنظي ــار أحــد الســيناريوهات األقــل تكلفــة وأكث اختي

إجــراءات تتعلــق بتصديــق مخططــه التنظيمــي.

 

ل أكبــر عقبــة أمــام أي شــكل مــن  إنَّ هــذه القــرارات التعســفية وعمليــات النهــب والســرقة ُتشــكِّ

ل عــودة فعليــة منــذ 21/ أيــار/  أشــكال العــودة اآلمنــة والطوعيــة ألهالــي المخيــم، ولهــذا لــم نســجِّ

2018 تاريــخ ســيطرة النظــام الســوري عليــه حتــى اآلن، كمــا إنَّ بيع ممتلــكات األهالي وحرق منازلهم 

وكتابــة عبــارات طائفيــة عليهــا، وتصويــر مقاطــع مصــورة مــن قبــل عناصــر فــي جيــش النظــام 

ل تحريضــًا ضــدَّ  الســوري يتحدثــون فيهــا بعبــارات تحمــل تمييــزًا طائفيــًا؛ جميعهــا ممارســات ُتشــكِّ

ــروا مــن أراضيهــم، وتــزرع أحقــادًا يحتــاج الشــعب الســوري ســنوات طويلــة بعــد  الســكان الذيــن ُهجِّ

https://www.alwatanonline.com/%d9%84%d8%a7-%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d8%b4%d8%a7%d8%b9-%d8%b9%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%ba%d8%a8%d9%8a%d9%86/
https://sana.sy/?p=1163650
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ــرًا مفصــاًل يســتعرض نمــاذج  ــا تقري ــًا للتعافــي منهــا. وقــد أصدرن رحيــل الســلطات الحاكمــة حالي

عــن عمليــات النهــب التــي قــام بهــا النظــام الســوري وحلفــاؤه.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع عمــار القدســي9 ، مديــر مركــز توثيــق الالجئيــن 

الفلســطينيين فــي الشــمال الســوري، وهــو مــن أهالــي مخيــم اليرمــوك، وأخبرنــا عــن واقــع المخيــم: 

“لقــد عاصــر المخيــم أحداثــًا عــدة منــذ بــدء الحــراك فــي آذار/ 2011، كان أشــدها علــى المدنييــن 

ــاه  الحصــار المطبــق الــذي فرضــه النظــام الســوري علــى المنطقــة، وتزامــن مــع قطــع للمي

والكهربــاء واالتصــاالت؛ مــا أجبــر األهالــي علــى تنــاول لحــم القطــط والــكالب فــي ظــلِّ انعــدام 

المــواد الغذائيــة. وكان دورنــا كناشــطين إعالمييــن فــي حينهــا التجييــش اإلعالمــي للضغــط 

علــى المجتمــع الدولــي لفــكِّ الحصــار عــن المخيــم كونــه تجمــع للفلســطينيين، ونجحنــا فــي 

القســري  التشــريد  اتفــاق  “إثــر  المخيــم” أضــاف عمــار:  األونــروا  ذلــك ودخلــت مســاعدات 

الــذي تــمَّ التوصــل إليــه مــع النظــام الســوري برعايــة روســية، خرجــت مــن المخيــم فــي 5/ أيــار/ 

2018 باتجــاه ريــف حلــب الشــمالي، لــم يكتفــي النظــام الســوري بإخراجنــا مــن المخيــم بــل قــام 

بعمليــات تعفيــش ونهــب لممتلكاتنــا، وكان منزلــي مــن ضمنهــم، تمكنــت مــن التعــرف علــى 

قطــع مــن أثــاث بيتــي عــن طريــق صــور تــم نشــرها علــى وســائل التواصــل االجتماعــي تظهــر 

عناصــر قــوات النظــام الســوري أثنــاء تعفيشــهم لهــا”.

9    عبر اتصال هاتفي في 6/ حزيران/ 2020

نهــب قــوات النظــام الســوري ألثــاث المنــازل فــي شــارع اليرمــوك، عقــب ســيطرتها علــى المخيــم، 

يظهــر فــي الصــورة أثــاث منــزل الناشــط عمــار القدســي- تاريــخ النشــر: حزيــران/ 2018

http://sn4hr.org/arabic/?p=12067 
https://drive.google.com/file/d/1VCtOr6UutJ5dCP0ooNuFDxhOHA0mSo8q/view
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تحدثنــا إلــى عــز باشــق التضامــن10 ، ناشــط إعالمــي مــن أبنــاء حــي التضامــن الدمشــقي، الــذي كان 

شــاهدًا علــى عشــرات االنتهــاكات التــي مارســتها األطــراف الفاعلــة فــي مخيــم اليرمــوك: “عانــى 

الفلســطينيون كغيرهــم مــن الســوريين مــن بطــش النظــام الســوري، ونظــرًا لكــون مخيــم 

اليرمــوك مــن أكبــر التجمعــات واصطــفَّ قاطنــوه إلــى جانــب الســوريين فــي حراكهــم الســلمي 

ثــم العســكري فقــد أمعنــت هــذه القــوات فــي االنتقــام منــه أكثــر مــن بقيــة المخيمــات تدميــرًا 

وقتــاًل وتجويعــًا. لــم يعانــي أهالــي المخيــم مــن بطــش النظــام الســوري وميليشــياته فقــط 

بــل عمــل تنظيــم داعــش علــى التضييــق علــى األهالــي وقــد قامــوا باعتقالــي علــى خلفيــة عملــي” 

أضــاف عــز أنــه اســتمرَّ فــي نقــل االنتهــاكات الحاصلــة داخــل المخيــم والمناطــق المجــاورة له بشــكل 

يومــي رغــم التضييقــات التــي واجههــا مــن قبــل تنظيــم داعــش والفصائــل المســلحة أيضــًا إلــى أن 

تــمَّ تهجيــره قســرًا مــن المخيــم باتجــاه الشــمال الســوري فــي 5/ أيــار/ 2018.

فــي خطــوة حدثــت مؤخــرًا فــي مســيرة تعامــل النظــام الســوري التعســفي مــع مخيــم اليرمــوك، 

جمــاع علــى المصــور التنظيمــي 
ٕ
وفــي 25/ حزيــران/ 2020 وافــق مجلــس محافظــة دمشــق باال

الجديــد لمنطقــة اليرمــوك، والــذي يقســم المنطقــة إلــى ثــالث وحــدات عقاريــة ويتعامــل معــه 

كحــي دمشــقي، وينــزع عــن المنطقــة اســم المخيــم. ووفــَق مــا ورد فــي االجتمــاع أنــه بنــاء علــى هــذا 

المخطــط يمكــن ألهالــي قرابــة 40 % مــن مســاحة المنطقــة العــودة إليهــا فيمــا ســيتم إزالــة قرابــة 

60 % مــن أبنيــة المخيــم، وبنــاء أبــراج وحدائــق بــداًل عنهــا.

ثنــا عنــه، وضمــن نســق المراســيم  هــذه الخطــوة تأتــي ضمــن ســياق التسلســل الزمنــي الــذي تحدَّ

التنظيــم والبنــاء علــى نحــو ينتهــك حقــوق  التــي ُتشــرعن عمليــة إعــادة  والقوانيــن التعســفية، 

الســكان بشــكل واســع، وعلــى الرغــم مــن أن إعــالن محافظــة دمشــق عــن المخطــط التنظيمــي 

فــي 29 مــن حزيــران قــد ســمح لألهالــي بتقديــم اعتراضــات خــالل شــهر مــن تاريخــه، لكــن حــال 

أهالــي مخيــم اليرمــوك مشــابه ألحــوال أهالــي الغوطــة الشــرقية ومــا يماثلهــا مــن المناطــق، فهــم 

يخشــون مــن العــودة فــي ظــلِّ بقــاء األجهــزة األمنيــة التــي مارســت عمليــات االعتقــال والتعذيــب 

منــذ تســع ســنوات ومــا زالــت علــى حالهــا دون أيــة تغييــرات، وعــدا عــن مخاطــر االعتقــال والتعذيــب 

ــح  ــم قــد أصب ــي المخي ــرًا مــن أهال ــي ربمــا يتعرضــون لهــا، فــإنَّ قســمًا كبي واالختفــاء القســري الت

الجئــًا خــارج األراضــي الســورية، ومــدة شــهر غيــر كافيــة أبــدًا للعــودة.

10 عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك في 9/ حزيران/ 2020  

http://www.damascus.gov.sy/Home/HomeNews/NewsView/Id/490
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فــي 7/ تمــوز/ 2020 نشــر موقــع االقتصــادي مــا ورَد علــى لســان معمــر الــدكاك، مديــر الدراســات 

الفنيــة فــي محافظــة دمشــق خــالل جلســة مجلــس المحافظــة المنعقــدة فــي اليــوم الســابق، أن 

ان المخيــم لــن يحصلــوا علــى ســكن بديــل نتيجــة تنظيــم المنطقــة وفــق المرســوم التشــريعي  ســكَّ

5 لعــام 1982 بينمــا ســيكون لهــم أســهم تنظيميــة، إضافــة إلــى كل ذلــك، فــإن المرســوم التشــريعي 

المذكــور، ذكــر التعويــض وفــق مســاحة البنــاء وليــس األبنيــة والشــواغل الـــُمشادة عليــه، وتوزيعهــا 

إلــى أســهم بيــن المالكيــن، وهــذا يعنــي خســارة المالكيــن لنســبة كبيــرة من مســاكنهم، وهــذه عملية 

ســرقة تقــوم بشــرعنتها أجهــزة النظــام الســوري وهــي تخالــف مبــادئ بينهيــرو بشــكل صــارخ.

الصــور والمقاطــع  الســورية لحقــوق اإلنســان بحســب تحليــل  الشــبكة  أخيــرًا ُتشــير تقديــرات 

المصــورة التــي لدينــا مــن المخيــم، والتــي تشــمل حقبــة تســع ســنوات إضافــة إلــى صــور أقمــار 

صناعيــة حصلنــا عليهــا، ُتشــير تقديراتنــا إلــى أنَّ 80 % مــن مبانــي المخيــم متضــررة مــا بين دمار شــبه 

كلــي أو جزئــي، ومــع الحديــث عــن مخططــات تنظيميــة غيــر واضحــة فــي ظــلِّ عــدم الســماح بعــودة 

مــن يرغــب مــن الالجئيــن الفلســطينيين إلــى المخيــم وخــوف آخريــن مــن العــودة خشــية االعتقــال، 

ــوف علــى مصيــر ممتلــكات فلســطينيي ســوريا، وفقــدان مخيــم اليرمــوك خصوصيتــه  هنــاك تخُّ

وتحويلــه إلــى مشــاريع يعــود ريعهــا إلــى النظــام الســوري.

لقــد بــات مــن المؤكــد أنَّ الســلطات الســورية وضعــت هــذه القوانيــن والمراســيم التعســفية التــي 

ــر نهــب األراضــي  ــدوالرات عب ــن ال ــات ماليي ــى كســب مئ ــمَّ ذكــره ســابقًا إل ــى مــا ت تهــدف إضافــة إل

والممتلــكات، وعبــر عمليــات إعــادة اإلعمــار فــي حــال بــدأت فــي ظــلِّ هــذه القوانيــن البربريــة، ولــن 

يكــون هنــاك أي حــلٍّ لقضيــة التشــريد القســري لمالييــن الســوريين، ولنهــب ممتلكاتهــم إال بعــد 

تحقيــق تغييــر سياســي يحقــق الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان والمحاســبة.

دمــار فــي مخيــم اليرمــوك جنــوب مدينــة دمشــق، إثــَر العمليــات العســكرية لقــوات النظــام 

الســوري قبــل إحكامهــا الســيطرة عليــه – تاريــخ النشــر: أيــار/ 2018

https://aliqtisadi.com/1811459-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%
https://drive.google.com/file/d/1zR_0GXuWRnxwH0LPMR1tOl3fqULz9lhu/view
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خامسًا: االستنتاجات والتوصيات:

لقــد ارتكــب النظــام الســوري علــى مــدى الســنوات الماضيــة منــذ آذار/ 2011 حتــى اآلن أنماطــًا 

ل بعضهــا جرائــم  متنوعــة مــن االنتهــاكات بحــق الالجئيــن الفلســطينيين فــي ســوريا، وقــد شــكَّ

ضــدَّ اإلنســانية وبشــكل خــاص جريمــة اإلخفــاء القســري والتعذيــب والتشــريد القســري والتــي 

تشــكل وفقــًا للنظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )المادتــان8-2-ب-7 و8-2-هـــ-8( جريمــة 

حــرب، كمــا أن النظــام الســوري وحليفيــه اإليرانــي والروســي قــد ارتكبــوا جريمــة التشــريد القســري 

ضمــن إطــار واســع النطــاق، وهــذا يشــكل خرقــًا فظيعــًا التفاقيــات جنيــف ويرقــى إلــى جرائــم ضــّد 

اإلنســانية )المــادة 7-1- د(، كمــا ارتكــب النظــام الســوري انتهــاكات ترقــى إلــى جرائــم حــرب، وبشــكل 

خــاص: عمليــات القصــف عديــم التمييــز والــذي اســتهدف أحيــاء ســكنية مدنيــة ومراكــز حيويــة، 

وســاهم فــي تشــريد الســكان قســريًا، وكذلــك عبــر جريمــة الحصــار.

كمــا ُتعتبــر عمليــة الســطو علــى الممتلــكات عبــر تشــريع قوانيــن تخالــف القانــون الدولــي لحقــوق 

اإلنســان وتنتهــك أبســط حقــوق المواطــن الســوري فــي الملكيــة، عقبــة أساســية أمــام عــودة 

الســكانية  بالتركيبــة  تالعــب  ومحاولــة  قســري  إخــالء  عمليــة  إلــى  وترقــى  والنازحيــن،  الالجئيــن 

واالجتماعيــة، وتفريــغ لرمزيــة ومكانــة مخيــم اليرمــوك وغيره مــن مخيمات الالجئين الفلســطينيين.

وقــد أعلنــت األونــروا فــي النــداء الطــارئ 2020 بشــأن أزمــة ســوريا اإلقليميــة الــذي أصدرتــه فــي 31/ 

كانــون الثانــي/ 2020 أن 91 % مــن أســر الالجئيــن الفلســطينيين فــي ســوريا تحــت خــط الفقــر، فيمــا 

ال يــزال 40 % منهــم فــي حالــة نــزوح مســتمر نتيجــة النزاعــات والدمــار الــذي طــال مســاكنهم.

التوصيات:

إلى مجلس األمن الدولي:

إصــدار قــرار ُملــزم يمنــع ويعاقــب علــى جريمــة التَّشــريد القســري، ويجبــر علــى وقــف عمليــات 	 

إلــى  اآلمنــة  بالعــودة  النازحيــن قســرًا  حــقِّ  علــى  بشــكل صريــح  وينــصُّ  القســري،  التهجيــر 

منازلهــم، وجبــر مــا وقــَع عليهــم مــن أضــرار، وذلــك عبــر عمليــة انتقــال سياســي تضمــن الكرامــة 

واالســتقرار وفقــًا لجــدول زمنــي صــارم ال يتجــاوز ســتة أشــهر.

إلــزام النظــام الســوري بإيقــاف عمليــات االســتيطان واالحتــالل التــي يقــوم بهــا فــي المــدن 	 

انها، والتركيــز علــى قضيــة الالجئيــن الفلســطينبين فــي ســوريا. واألحيــاء التــي ُيهجــر ســكَّ

ُد األراضــي الســورية، ويــؤدي إلــى 	  ُد اإلقليــم وُيهــدِّ إنَّ تدميــر المبانــي والتَّشــريد القســري ُيهــدِّ

زعزعــة األمــن واالســتقرار، وإنَّ إحــالل الســلم واألمــان في ســوريا من صلب مهام ومســؤوليات 

وقــدرات مجلــس األمــن.

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/2020_syria_ea_ar_03_02_2020_final.pdf
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يجــب إحالــة الملــف الســوري إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحاســبة جميــع المتورطيــن، 	 

ويجــب التوقــف عــن اســتخدام الفيتــو مــن قبــل روســيا كونهــا طــرف فــي النــزاع الســوري، 

وكذلــك حظــر اســتخدام الفيتــو عنــد ارتــكاب الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب. 

ــالم وتطبيــق مبــدأ مســؤولية حمايــة المدنييــن، لحفــظ أرواح الســوريين 	  إحــالل األمــن والسَّ

هــب والتخريــب.  وتراثهــم وفنونهــم مــن الدمــار والنَّ

توســيع العقوبــات لتشــمل النظــام الســوري والروســي واإليرانــي المتورطيــن بشــكل مباشــر 	 

فــي ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــدَّ اإلنســانية ضــدَّ الشــعب الســوري.

إلى المجتمع الدولي:

ــي 	  ــر المبان ــات تدمي ــر عملي ــرة إث ــة كبي ــي غرامــات مالي ــل النظــام الروســي واإليران يجــب أن يتحمَّ

والمنشــآت الحيويــة فــي ســوريا وتنعكــس تلــك المبالــغ فــي تعويــض الضحايــا المشــردين 

داخليــًا وخارجيــًا، وترميــم المنــازل والمحــالت التجاريــة التــي ســاهم النظامــان فــي تدميرهــا.

فــي ظــلِّ انقســام مجلــس األمــن وشــَلله الكامــل، يتوجــب التَّحــرك علــى المســتوى الوطنــي 	 

ــى ذلــك فــي حمايتــه مــن عمليــات  ــعب الســوري، ويتجلَّ واإلقليمــي إلقامــة تحالفــات لدعــم الشَّ

ــعي  عيــد اإلغاثــي. والسَّ مــة علــى الصَّ القتــل اليومــي ورفــع الحصــار، وزيــادة جرعــات الدعــم المقدَّ

إلــى ممارســة الواليــة القضائيــة العالميــة بشــأن هــذه الجرائــم أمــام المحاكــم الوطنيــة، فــي 

ــة لجميــع األشــخاص المتورطيــن. محاكمــات عادل

السياســي 	  االنتقــال  بتطبيــق  األطــراف  إللــزام  والضغــط  السياســي  االنتقــال  دعــم عمليــة 

ضمــن مــدة زمنيــة ال تتجــاوز ســتة أشــهر كــي يتمكــن مالييــن المشــردين مــن العــودة اآلمنــة 

والمســتقرة إلــى منازلهــم.

يجــب عــدم التوقــف عنــد فــرض عقوبــات علــى النظــام الســوري بــل ال بــدَّ مــن أن تشــمل تلــك 	 

العقوبــات حليفيــه اإليرانــي والروســي وبــدون ذلــك فلــن تكــون هنــاك فعاليــة للعقوبــات علــى 

النظــام الســوري الــذي يتلقــى دعمــاً كبيــراً مــن حلفائــه ويســتمر بالتالــي فــي ارتــكاب االنتهــاكات.

دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــرارًا وتكــرارًا فــي عشــرات الدراســات والتقاريــر 	 

 ،”)ICRtoP( وباعتبارهــا عضــو فــي “التحالــف الدولــي مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة

إلــى تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة )R2P(، وقــد تــمَّ اســتنفاذ الخطــوات السياســية عبــر 

ــات لوقــف  ــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيان ــم خطــة الســيد كوفــي عن ــة ث ــة الجامعــة العربي اتفاقي

ــدَّ بعــد تلــك المــدة مــن اللجــوء إلــى الفصــل  األعمــال العدائيــة واتفاقــات أســتانا، وبالتالــي ال ب

تــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، ومــا  الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة، الــذي أقرَّ

زال مجلــس األمــن ُيعرقــل حمايــة المدنييــن فــي ســوريا. 
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غــط علــى مجلــس األمــن بهــدف إحالــة الملــف فــي ســوريا إلــى المحكمــة الجنائيــة 	  تجديــد الضَّ

الدوليــة، وقــد طالبــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن يتــم توســيع اختصــاص المحكمــة 

لتقبــل األراضــي التــي يرتكــب عليهــا جرائــم ضــد اإلنســانية أو إبــادة بغــض النظــر عــن مصادقــة 

الدولــة أو اإلحالــة مــن مجلــس األمــن.

ــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة والمحاســبة فــي ســوريا عبــر الجمعيــة العامة لألمــم المتحدة 	  السَّ

ومجلــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام مبــدأ الوالية القضائيــة العالمية.

 	

إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:

المســاعدة علــى العمــل فــي بنــاء قاعــدة بيانــات مركزيــة للمســاكن والعقــارات فــي ســوريا، 	 

المســاكن واألراضــي  وعيــة ورد  الطَّ العــودة  برامــج  التَّعويــض وتنفيــذ  نيــل  بهــدف تحقيــق 

والعقــارات وفقــًا لـــ “مبــادئ األمــم المتحــدة بشــأن ردِّ المســاكن والعقــارات لالجئيــن والنازحيــن 

-مبــادئ بينهيــرو” والتأكيــد علــى أن تشــمل مســاكن وممتلــكات الالجئيــن الفلســطينيين فــي 

ســوريا.

إعــداد تقريــر خــاص عــن تدميــر المبانــي والمحــالت والمراكــز الحيويــة فــي مخيمــات اللجــوء 	 

الفلســطيني وإبــالغ مجلــس األمــن الدولــي بمــدى جديــة وحساســية قضيــة تدميــر الممتلــكات.

:COI لجنة التحقيق الدولية المستقلة

ــن الفلســطينيين 	  ــكات وتشــريد الالجئي ــر الممتل ــعة عــن انتهــاكات تدمي ــن فقــرة موسَّ تضمي

 2020 أيلــول/  فــي  القــادم  التقريــر  واإليرانيــة ضمــن  والســورية  الروســية  القــوات  قبــل  مــن 

والقيــام بــكل مــا يلــزم مــن أجــل التحقيــق فــي مــدى تعمــد روســيا والنظــام الســوري تدميــر أكبــر 

قــدر ممكــن منهــا.

إلى المبعوث األممي إلى سوريا:

تســليط الضــوء ضمــن إحاطــة مجلــس األمــن الدولــي القادمــة علــى تدميــر القــوات الروســية 	 

والســورية لعشــرات آالف المبانــي الســكنية فــي مخيمــات اللجــوء الفلســطيني واضطــرار 

أهلهــا للتشــرد القســري.

إدانــة مرتكبــي الجرائــم والمجــازر والمتســببين األساســيين فــي خــرق قــرارات مجلــس األمــن 	 

بشــكل واضــح.

ــا ويجســد 	  الدعــوة إلــى اإلســراع فــي تطبيــق تغييــر سياســي ديمقراطــي يعيــد حقــوق الضحاي

ــة. ــة االنتقالي ــادئ العدال مب
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إلى منظمة التحرير الفلسطينية:

متابعــة االنتهــاكات التــي قــام بهــا النظــام الســوري بحــق الالجئيــن الفلســطينيين فــي ســوريا 	 

والعمــل علــى محاســبته وإدانتــه فــي كافــة المحافــل العربيــة والدوليــة.

االهتمــام بشــكل أكبــر بقضايــا الالجئيــن الفلســطينيين فــي ســوريا وبشــكل خــاص عمليــة 	 

والممتلــكات  األراضــي  بحــق  الســوري  النظــام  بهــا  يقــوم  التــي  الواســع  والنهــب  الســطو 

ســوريا. فــي  الفلســطينيين  لالجئيــن  التابعــة  والمســاكن 

إلى منظمة األونروا:

الضغط على كافة أطراف النزاع لحماية أمن وسالمة الالجئين الفلسطيين في سوريا.	 

تأميــن وصــول المســاعدات اإلنســانية إلــى المشــردين قســريًا مــن الالجئيــن الفلســطينيين 	 

فــي ســوريا والموجوديــن فــي مخيمــات النــزوح شــمال غــرب ســوريا علــى اعتبــار أنهــم يعانــون 

مــن أســوأ الظــروف المعيشــية وفــي ظــلِّ وجــود تهديــد حقيقــي النتشــار فيــروس كورونــا 

المســتجد بينهــم.

إلى النظام السوري:

لالجئيــن 	  التابعــة  والممتلــكات  األراضــي  علــى  والســيطرة  النهــب  عمليــات  عــن  التَّوقــف 

الفلســطينيين فــي ســوريا فهــم جــزء مــن المجتمــع الســوري قبــل ســيطرة عائلــة األســد علــى 

الســلطة.

واالختفــاء 	  والتعذيــب  القتــل  عمليــات  عــن  ســوريا  فــي  الفلســطينيين  الالجئيــن  تعويــض 

بحقهــم. مورســت  التــي  المنــازل  وتدميــر  القســري 

إلى النظام الروسي:

التَّوقــف عــن اســتخدام الفيتــو فــي مجلــس األمــن علــى اعتبــار ذلــك مخالفــًا لميثــاق األمــم 	 

المتحــدة ألن روســيا طــرف أساســي فــي النــزاع الســوري إلــى جانــب النظــام الســوري.

إعــادة إعمــار وترميــم المبانــي الســكنية والمحــالت التــي قامــت القــوات العســكرية الروســية 	 

ــي تشــردوا فيهــا. ــا طــوال المــدة الت بتدميرهــا، وتعويــض الضحاي
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سادسًا: مرفقات:
صــور نشــرتها وكالــة ســمارت لألنبــاء فــي 12/ نيســان/ 2016 ُتظهــر دمــارًا فــي مخيــم حنــدرات 

لالجئيــن الفلســطينيين شــمال مدينــة حلــب، إثــر عمليــات القصــف المتواصلــة مــن قبــل النظــام 

الســوري وحلفائــه علــى المخيــم.

صــورة ُتظهــر الدمــار فــي أحــد المنــازل فــي مخيــم خــان الشــيح فــي الغوطــة الغربيــة غــرب محافظــة 

ريــف دمشــق، إثــر هجــوم جــوي للنظــام الســوري وحلفائــه فــي 1/ آب/ 2016.

تصويــر جــوي بثتــه مؤسســة نبــأ اإلعالميــة فــي 10/ تمــوز/ 2017 ُيظهــر حجــم الدمــار فــي مخيــم درعــا 

لالجئيــن الفلســطينيين فــي مدينــة درعــا، إثــر عمليــات القصــف المتواصلــة مــن قبــل قــوات النظــام 

الســوري وحلفائــه علــى المخيــم، والتــي كان أعنفهــا فــي حزيــران/ 2017

صــورة تــم نشــرها علــى شــبكة اإلنترنــت فــي نيســان/ 2018 ُتظهــر حجــم الدمــار فــي أحــد المناطــق 

فــي األطــراف الغربيــة مــن مخيــم اليرمــوك جنــوب مدينــة دمشــق، إثــَر عمليــات القصــف المتواصلــة 

التــي اســتهدفت المخيــم قبيــل إعــالن النظــام الســوري الســيطرة عليــه.

صــور تــم نشــرها علــى شــبكة اإلنترنــت فــي أيــار/ 2018 ُتظهــر حجــم الدمــار فــي منطقــة التقــدم 

وشــارع العروبــة فــي مخيــم اليرمــوك جنــوب مدينــة دمشــق، إثــَر عمليــات القصــف المتواصلــة التــي 

ــه. اســتهدفت المخيــم قبيــل إعــالن النظــام الســوري الســيطرة علي

https://drive.google.com/file/d/1wBnUjuq-k1BSELXdXtM6hVzPTodmnQwk/view
https://drive.google.com/file/d/17vFs5gJlRk5yaxn_DJFuzXFdBBXfN-z4/view
https://drive.google.com/file/d/1eCEXSR8xcRC1nWiID-nZBnaSMHe6_xam/view
https://drive.google.com/open?id=1edp7quAEmeD7DgapxZxoVfllMSQNc-R-
https://drive.google.com/file/d/1zR_0GXuWRnxwH0LPMR1tOl3fqULz9lhu/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EZOtpxWxDDRNoawl9NwXC5IBO4UHdgTpGgunU99H8kD3NA?e=sKeFDF
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صــورة نشــرها موقــع العربــي الجديــد فــي 6/ أيــار/ 2018 ُتظهــر تجمعــًا لمدنييــن ومقاتليــن مــن 

مناطــق جنــوب دمشــق -بعضهــم مــن أهالــي مخيــم اليرمــوك- فــي منطقــة يلــدا، تجهيــزًا لنقلهــم 

إلــى مناطــق فــي شــمال ســوريا، عقــب اتفــاق جــرى فــي نيســان/ 2018 بيــن وفــد مــن أهالــي المخيــم 

وقــوات النظــام الســوري بإشــراف روســيا. 

صــورة تــم نشــرها علــى شــبكة اإلنترنــت فــي أيــار/ 2018 ُتظهــر عمليــة نهــب عناصــر تابعــة لقــوات 

النظــام الســوري أثــاث منــازل فــي شــارع المــدارس شــرق مخيــم اليرمــوك جنــوب مدينــة دمشــق، 

عقــب ســيطرة هــذه القــوات عليــه.

ــران/ 2018 ُتظهــر حجــم الدمــار فــي شــارع ثانويــة  صــورة تــم نشــرها علــى شــبكة اإلنترنــت فــي حزي

اليرمــوك للبنــات امتــداد شــارع جــالل كعــوش فــي مخيــم اليرمــوك جنــوب مدينــة دمشــق، إثــَر 

عمليــات القصــف المتواصلــة التــي اســتهدفت المخيــم قبيــل إعــالن النظــام الســوري الســيطرة 

عليــه.

https://drive.google.com/file/d/1OjHl4gEIsTTALdk8CWZ8BveRjt5MnOjp/view
https://drive.google.com/file/d/17qgCv1IisYlpOR-5mByGtUwggd_uL4Rm/view
https://drive.google.com/file/d/1MY3UX4XEKBJ311UI3ngRc8593olL40aG/view
https://drive.google.com/file/d/1PkiGD0C7A0sYQ_hbv-bSykwJQLFOk_lu/view
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صــورة تــم نشــرها علــى شــبكة اإلنترنــت فــي حزيــران/ 2018 ُتظهــر عمليــة نهــب عناصــر تابعــة لقوات 

النظــام الســوري أثــاث منــازل فــي شــارع اليرمــوك الرئيــس مــن الجهــة الغربيــة لمخيــم اليرمــوك 

جنــوب مدينــة دمشــق، عقــب ســيطرة هــذه القــوات عليــه.

شكر وعزاء
خالــص الشــكر والعــزاء لجميــع األهالــي والنُّشــطاء الفلســطينين، الذيــن أغنــت مســاهماتهم هــذا 

التَّقريــر بشــكل فعــال.

https://drive.google.com/file/d/1VCtOr6UutJ5dCP0ooNuFDxhOHA0mSo8q/view
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