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مقدمة

شهد حّي التضامن الدمشـقي أحداثًا مروعة منذ اندالع الثورة السوریة عام ٢٠١١ ضد

سلطة النظام السوري، کـــمـا لم یشهده حّي آخر � سوریا بما حمله من انتهاکات

وجرائم بحق املدنیین، استمــرت لسـنــوات عــدة وبصورة شبه یومیة، منذ سیطرة

میـــلــیشیات شارع نسرین املتحالفة مع األجهزة األمنیة السوریة وتحدیدًا فرع ٢٢٧ 

التابع لشعبة املخابرات العسکریة. 

تکّشـــف بـعض هـذه الجرائم بعد نشر صحیفة الغاردیان البریطانیة تسجیل فیدیو 

إلحدى عملیات اإلعــدام املیداني التي کانت تنفذها میلیشیات النظام خارج نطاق 

القانون، والتي راح ضحــیــتــها مئات املدنیین من سکان الحي واملناطق املجاورة.

حي التضامن الذي کان جامعًا لــتــرکیبة سکانیة متعددة املذاهب واإلثنیات، تحول 

خالل النزاع السوري إلی ما یشـــبــه "الغــیتو"، حیث ُتنَّفذ فیه عملیات االنتقام من 

سکان الحي واألحیاء املحیطة � أســــس طــائفیة، زرع بذورها النظام وأججتها 

مجموعات موالیة له � "شارع نسرین"، هذه املیلــیــشیات کان لها الدور األبرز � 

الجرائم املرتکبة � الحي منذ آذار ٢٠١١ حتی یومنا هذا.

ذاق آالف الالجئین الفلسطــیـنیین واملواطنین السوریــیـن مــن سکان الحي ویالت 

الحرب، هجروا ونزحوا بسبب القـصف واالقتحامات، واملئات منهم قتلوا أو اعتقلوا أو 

أعدموا میدانیًا أو سجلوا � عداد املفقودین واملغیبین قسریًا.
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تســـتعرض مجمـــوعـــة العمل � هذا التقریر أوضاع الالجئین الفلسطینیین � 

حّي التضامن خالل الفترة املمـــتدة ما بین آذار مارس ٢٠١١ حتی عام ٢٠٢٢، بدءًا من 

أول مظاهرة خرجت ضد النظام وصــــوًال إلـــی التهجیر للشمال السوري وعودة الحّي 

کامًال إلی سیطرة سلطات النظام عام ٢٠١٨، وما تاله من عودة بعض العائالت النازحة 

إلی الحي.

ترصد املجـــمــوعة فیه أبرز األحداث األمنیة والعسکریة خالل تلك الفترة، کما تقّدم 

مجموعة من اإلحصائیات التي تخص الضحایا واملعتقلین واملفقودین الفلسطینیین 

من أبناء حّي التضــــامن ومخیم الیرموك الذین تعرضوا للخطف واإلخفاء القسري � 

هذا الحي. ویورد التقـــریــــر شهادات لبعض السکان عن االنتهاکات التي وقعت � 

املنطقة خالل سیطرة تلك املیلیشیات.
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تمهید

ُقِّدر عدد الالجئین الفلسطینیین إلی سوریة عام ١٩٤٨ ما بین ٧٥٠٠٠ و٨٥٠٠٠ الجئ، 

یرجع معظمـــهـم إلـــی سکان الجزء الشمالي من فلسطین، خاصة مدن حیفا ویافا 

وصفد والجلیل وطبریا.

وفــي إحصائیة خاصة لألونروا � سوریة بتاریخ ٤ تشرین الثاني/ نوفمبر ٢٠١٣ بلغ 

عدد الالجئین الفلسطینیین املسجلین لدیها ٥٦٤٬٦٩١ الجئًا یعیش نحو ٢٧٪ منهم 

� املخّیمات کمخیم الیرموك بدمشق والعائدین بحماة وحمص وغیرها، وعدد من 

التجــــمــعـــات املــنتشرة � األراضي السوریة کتجمع رکن الدین والقابون و� 

حّي التضامن.

 یحــظی الفلسطینیون منذ منتصف الخمسینیات من القرن املاضي بکافة الحقوق 

املدنــیة باستثناء الجنسیة السوریة وحق الترشح واالنتخاب، ما مّکنهم من ممارسة 

جمیع األعمال سواء � القطاع الحکومي أو الخاص دون أي تمییز أو معوقات. 
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حي التضامن - التأسیس 

اقترنت البـــذور األولی لحّي التضامن بنشوء مخیم الیرموك � منتصف خمسینیات 

القرن املاضــــــي، حیـــن اســتأجرت "الهیئة العامة لالجئین الفلسطینیین العرب" 

-التابعة حینها لوزارة الداخـــلیة- أراٍض مـــن املّالکین السوریین (آل الحکیم) تابعة 

ملنطقة شـــاغـــور بســاتـــین، ووزعت األراضي عــــام ١٩٥٤ – ١٩٥٥ � الالجئین 

الفلسطینیین وکان میالد مخــیــم الیرموك، ثم وزعت � الفلسطینیین عام ١٩٥٧ 

قطعة أرض أخرى تمثل الیوم جزءًا مــــن شارع فلسطین وضواحیه الشرقیة، وُیعرف 

بسجالت محافظة دمشق بـ مخیم فلســــطــیــن وأصــبح یطلق � املنطقتین 

منطقة ١٩٥٥ و١٩٥٧ باسم مخیــم الیــــرمـوك، وقدمــت حــــیـــنـها وکالــة الغوث 

مبلغ (٣٠٠ل. س) للعائلة الواحدة کمساعدًة عاجلة للبناء (لــکـــل غرفة یتم بناؤها) 

و� بعض األحیان کانت املساعدة عبارة عن ٣ أکیاس مــــن اإلســمـــنــت األسـود 

و ١٠ أعمدة من الخشب للسقف وجسر خشبي، وکانت حصة کل عائلة قدمت إلــــی 

املخیم منزًال أو قطعة أرض تسمی /نمرة/ ویقصد بها أرض أبعادها ٤×١٠م وبحسب 

عدد أفراد العائلة قد تکون للعائلة قطعتان.

األراضي الواقعة شرقي شارع فلسطین شکلت شریطًا سکنیًا ممتدًا من مدخل السوق 

شمــــاًال إلـــی مــوقف الساحة جنوبًا، الخریطة ١، وهذه املنطقة کانت النواة األولی 

ملخیم فلسطین وحـــّي التـــضامن جنوب دمشق املحاذي ملخیم الیرموك، وأطلق 

أهالي مخیم الیرموك تسمیة (ورا الـدور) علـــــی املزارع والبساتین التي أقیم علیها 

الحقًا حي التضامن.
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ومن أرض مخیم الیرموك وجواره املباشر کان املعسکر األول للفدائیین الفلسطینیین 

فـــي بســـاتین ما بات یعرف الحقًا بحّي التضامن ودف الشوك، شکل مخیم الیرموك 

فضاء دیمغرافیــــًا واحـــدًا مختلطًا � داخله ومحیطه بین الالجئین الفلسطینیین 

والسوریین، ومنه تمدد الالجــئــون إلـــی محیطه لتتوالی بعدها موجات النزوح إلی 

منطقتي الحجر األسود والتضامن التي قـــاربت من الناحیة الطبقیة بین حال الالجئ 

الفلسطیني والنازحین من سکان تلك العشوائیات الفقیرة.

وبـــنـــــی العدید من القادمین للحّي منازل متواضعة � أرض مستملکة من قبل 

مؤسسة اإلســـکــان فـي منطقة شرق شارع فلسطین بین منطقة الجسر أول مخیم 

الیرموك شماًال حتی املـــــنطقة املقابلة ملدرسة عائشة، والحقًا تم هدم غالبیتها 

وبنت املؤسسة أبنیة مکونة من عدد من الطوابق.

بعد نکسة یونیو/ حزیــران ١٩٦٧ بدأ آالف النازحین السوریین والفلسطینیین القادمین 

من الجوالن باالستقرار � األراضي الزراعیة � املنطقة الواقعة ما بین حي املیدان 

الدمشقي ومنطقة السیـــدة زینب جنوب دمشق، وبنوا فیها منازلهم عشوائیًا بدعم 

حکومي محدود. 
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حي التضامن 
مستوصف محمد الخامس

شارع فلسطین

النادي العربي الفلسطیني

املنطقة الصفراء الشریط السکني ١



بـمرور الوقت ازدادت أعداد الالجئین الفلسطینیین واملواطنین السوریین القادمیــن 

إلی املنطقة، وهو ما مهد لالعتراف الحقًا بالحي تحت مسمی "التضامن" ومـــخـیم 

فلسطین، وأدخلت الحکومة � السبعینیات خدمات متواضعة ومتدنیة للحي مــن 

صحة وکهرباء وماء وصرف صحي، وُقّسم إداریًا بین محافظة دمشق وریفها، ُوألحــق 

التابع ملحافظة دمشق بدائرة خدمات مخیم الیرموك.

� بدایة سبعینات القرن املاضي، اشترى عدد من فلــسطـیـنـیي مــخیم الیرموك 

أراٍض جنوب منطقة التضامن خلف معمل بسکویت غراوي (منطقة سیــنما الکرمل) 

حیث کانت املنطقة التزال زراعیة وخالیة من البناء، توالت عملیات شـــــراء األراضي 

واإلعمار، ومنها تشکلت أحیاء وحارات غالبیة عائالتها فلسطینیة، وأطلقت محافظة 

دمشق � هذه املنطقة مخیم فلسطین، مـع اإلشـــــارة إلـــــی أن وکالة األونروا 

ال تعترف به کمخیم وهو متداخل مع مخیم الیرموك، وخدمات األونـروا التي تقدمها 

� مخیم الیرموك شملت أیضًا الفلسطینیین املقیمین � حي التضامن.

أما سینما الکرمـــل التــي تقع ضمن حدود مخیم فلسطین فقد تأسست � بدایة 

الستینیات � شارع فلــــسطـــین � املکان الذي یشغل حالیًا صالة لیالینا، بینما 

تأسست سینما النجوم � منتصـــف الــسـتینیات عند موقف الساحة داخل حدود 

مخیم فلسطین أیضًا وُنقل قسم الشرطة فوقها.

تعاقبت عـــلی حــــــّي التضامن موجات نزوح داخلیة وخارجیة، شهد خاللها فورة 

عمرانیة معظمها غیر مــرخـــص من الدولة، ولعب السکن العشوائي و"الطبب" -أي 

االستحواذ � األراضي والتوســـع عـــــلیها – دورًا � ارتفاع أعداد الوافدین إلیها 

لتناسب أوضاعهم املعیشیة، کما وجد العدیــد مــن العاملین � مؤسسات الدولة 

األمنیة والعسکریة مکانًا مناسبًا لهم بحکم انتقالهم ألســـبــاب اقــتصادیة وأمنیة، 

و� الفترة بین عامي ١٩٨١ و١٩٩٤ کان الحّي من بین املناطق التي نشــــطت فیها 

الحرکة العمرانیة واستمر األمر إلی ما بعد األلفیة الجدیدة.

٠٦

معالم من املخیم. ذکریات من مخّیم الیرموك – خلیل صمادي\ ُرمان -٢٠١٧ ٤



یعتبر جّل سکــان حّي التضامن من منابت فقیرة ومسحوقة � اختالف طوائفهم 

وعرقیاتهم، قدمــوا من مدنهم وقراهم إما قسرًا کنزوح اآلالف منهم بسبب االحتالل 

اإلسرائیلي بعدما خسـروا أراضیهم وأرزاقهم � منطقة الجوالن املحتل، أو فالحین

 ترکوا أراضیهم طوعًا بسبـــب الــجــفاف وبحثًا عن حیاة أفضل وانخرطوا � سوق 

العمل � دمشق وریفها � األعمـــــال الحرة واملیاومة و� املعامل ومؤسسات 

الدولة املدنیة واألمنیة والعسکریة.

٠٧
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املوقع واملساحة

یقع حي التضــامـــن جنوب العاصمة دمشق، یحده شماًال حي الزاهرة وحي املیدان 

حیث یفصله عنهما شـــارع ابن بطوطة، ومن الغرب مخَّیم الیرموك ویفصلهما شارع 

فلسطین، ومـــن الـــشرق حـــي دف الشــوك ومن الجنوب والجنوب الشرقي مخیم 

فلسطین وبلدات ویلدا وببیال.

أما مخـــیم فلسطین فیـــمـــتّد مـن الجهة الغربیة لشارع عدنان املالکي إلی شارع 

فلسطین ومن دوار فلسطین إلی سیــنما النجوم وصوًال إلی بنایات الجمعیات إضافة 

إلــــی أراضــــي األونروا التـــي وزعتها عـــلی الفلسطینیین مــقابل النادي العربي 

الفلســـطیــني، وتتبع هذه املنطقة إداریًا لبلدیة الیرموك – محافظــــة دمـــشق، 

ومنطقة شرق شــارع عدنان املالکي تتبع إداریًا ملحافظة ریف دمشق، وکانت قیود 

الالجئین الفلسطینـــیـیـن ُتســجل � دوائر الدولة مخیم فلسطین – التضامن، ثم 

تبعت املنطقة بکاملها ملحافظة دمشق.

یبـــلغ إجــمـالي مساحة حي التضامن ککل (٢٢٢٫٥) هکتارًا، وتتربع منطقة التضامن 

� رأس قائمة التجمعات العشـــوائــیـــة � دمشق وریفها کأکبر مساحة سکن 

عشوائي حسب األحیاء، حیث تبلغ مساحة السکن العشوائي (١٤٧) هکتارًا ما نسبته 

(٢١٫٩)% من مساحة الحي، بحسب مدیریة التخطیط والتنظیم العمراني � دمشق  
٥

٥ تأثر حرکة الرکاب بالتوسع العمراني � دمشق – عدنان املصري ص ٤٦

UCHA

خریطة توضح حدود الحّي اإلداریة واملناطق املحیطة به
6



السکان والتوزع الدیموغرا�

یصنف الحّي علـی رأس قـــائـــمة التجمعات العشوائیة لدمشق وریفها والبالغة ٥٠ 

تجمعًا من حـــیث الـکثافة السکانیة بمعدل (٨٢٨) نسمة\ هکتار، وبلغ إجمالي عدد 

سکــان الحّي فـــــــي عام ٢٠٠٤ (١٨٧٥١٠) منهم (١٢١٣٠٠) یقـــطنون � املنطقة 

العشوائیة داخل الحّي، وفــــق بیانات مدیــــریة التخطیط والتنظیم العمراني � 

دمشق.  

وتقــــدر مصــــادر غیر رسمــــیة، عدد سکان الحي � عام ٢٠١٢ ما بین (٢٥٠) إلی 

(٤٠٠) ألف، یشکل الالجئون الفلسطیـــنیون منهم قرابة ٢٠٪، فیما تقدر مصادر من 

سکان الحي عدد الفلسطینیین بأنه یتجاوز الـ ٥٠ ألفًا.

ینتمي سکان حّي التضامن لعرقیــــات وطـــوائف عدیدة، حیث استوعب إلی جانب 

الالجئین الفلسطینیین، نازحي عام ١٩٦٧ من أبـــنـــاء الجوالن املحتل، ووافدین من 

املدن واملناطق السوریة األخرى کـــــدرعا ودیر الزور وإدلب ومــدن الساحل السوري 

وغیرها، إضافة إلی الترکمان واألکراد، أما طائفیًا، فغالبیة سکان الحّي من املسلمین 

السنة، وما تبقی منهم ینتمون للطائفة العلوّیة واملرشدیة والدرزیة واإلسماعیلیة، 

ویوجد � الحّي دور عبادة للعدید من تلك الطوائف.

تشـــّکل عـــدد من التجمعات داخل الحي � أسس مناطقیة وانتماءات طائفیة، 

کشارع نســـرین الذي ُسّمي � اسم صیدلیة مشهورة � املنطقة، إذ إن غالبیة 

سکانه من الـــطـــائفة العلویة، وُقدر عدد سکان شارع نسرین قبل عام ٢٠١١ بحدود 

ثالثة آالف مواطن، کمــــا ینـتسب دروز حّي شارع الجالء إلی قراهم التي نزحوا منها 

� الجوالن السوري أیضًا، وتجــــد حــارة األدالبة والدیریة نسبة إلی مدینة دیر الزور 

وحارة الترکمان وحارة الشوام.
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عـــــاش سکان حـــّي التضامن � اختالف أعراقهم وطوائفهم بتوافق وانسجام، 

تجمعهم أوضاع اجتماعـــیــة متقـاربة وأعمال مشترکة، ومع انطالق الثورة السوریة 

عام ٢٠١١ غدا الحّي مساحة متناقـــضـة، حیث شهد املجتمع انقسامات حادة ترکت 

آثارها العمیقة والقاسیة التي لم تنته إلی اآلن.

أما العائالت الفلسطـینـیة فـــي مخیم فلسطین وحّي التضامن فغالبیتهم من قرى 

قضاء الناصرة وقــضــاء حــیـفا وذوي أصول مغاربیة من أبناء فلسطین، وأبرز عائالت 

الحّي ومخیم فلسطین: عائلة السهلي واملصري وسلوم والدهشان وشهابي وحالوة 

وموسی وعودة وغیرهم من العائالت.

10

خارطة توضح نقاطًا مهمة � حي التضامن



األوضــــاع العامة 

للفلســــطینیین 

� الحــــي قبل 

اندالع االحتجاجات 

عـــــــــــام ٢٠١١
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یصَّنــف الالجئون الفلسطینـــیـون فــي مخیم فلسطین وحّي التضامن من الناحیة 

االقتصادیة ضمن الطبقة املتوسطة والفقـــیــرة، وعاشوا � الحّي کباقي األراضي 

السوریة بانسجام مع محیطهم بجمیع فئاته وطــوائـــفــه، یشارکون � أفراحهم 

وأتراحهم، وتشکل العائالت الفلسطینیة التي أقامت � الـــحــي امتـدادًا لعائالت 

مخیم الیرموك.

� املستوى الـتـعــلـیمي، کان الطالب الفلسطینیون � حّي التضامن یحصلون 

� التعلیم � مدارس األونروا الواقعة � حّي حطین جنوب دوار فلسطین:

12

مدرسة الجـــاعــونة للتــعلیم األســاسي الحلقة األولی لإلناث

مدرسة کـــوکــب للــتـعـلیم األســــاسي الحلقة األولی للذکور

مدرسة النقیب العربیة للتعلیم األساسي الحلقة األولی للذکور 

مدرسة کفر سبت للتعلیم األســـاسي الحــلـقة األولــی لإلناث 

إعدادیة البعـــث وثانویة البــعــث الحکومیة التي أنشئت � 

منتصف سبعینیات القرن املاضي.

 کما یدرس الطالب � مدارس األونروا � مخیم الیرموك وغیرها.

إضافة إلی أن املدارس الحکـومیـــة فــي الحي کمدرسة عائشة وأحمد مریود کانت 

مراکز امتحانیة ملـــئـات طلــبـــة الشهادتین اإلعـــدادیة والثــانــویة من الالجئین 

الفلسطینیین أبناء الحّي ومخیم الیرموك.



أما عـــلی املستوى الوطــني ودور الفــصائل الفلسطــینیة، کانت منطــقة مـخیم

 فلسطین تضم مکاتب لعدد من الفصائل الفلسطینیة، کالجبهة الشعبیة لتحـــریـر 

فلسطین، ومؤسسة "الشهید ماجد أبو شرار" التابعة لحرکة فتح االنتفاضة، ومکــتبًا 

لجبهة النضال الشعبي، وکان یقیم � الحـــي املئـــات مــن کــوادر التنظیمـــات 

الفلسطینیة املدنیة أو العسکریة.

کان أبناء حي التضامن من الالجئین الفلسطینــیـین یتفــاعـلون مع یومیات الحدث 

الفلسطیني � الداخل املحتل منذ نشأة الحي، إما من خالل الفعالیات العامة � 

مخیم الیرموك أو من خالل أنشطة الفصائل واملؤسسات الثقــافیة واالجـــتمــاعیة 

الفلسطینیة.  
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الحراك السلمي والعسکري � حّي التضامن

شهد حّي التــــضامن ومخیم فلسطین منذ اندالع االحتجاجات ضد السلطة السوریة 

جملة من االنتهاکات، تعرض خاللها الالجئون الفلسطینیون واملواطنون السـوریون 

من سکان الحي لعملیات القتل واالعتقال واإلخفاء القســـــــــري واإلعدام املیداني 

والتهجیر من املسـاکن ونهب املمتلکات، کما نال البنی التحتیة ومسـاکن املدنیین 

نصـیبها من التدمیر املتعمد من قبل میلیشــیات الحي التابعة للنظام، نتناول � 

هذا الباب أبرز أحداث الحي بین عامي ٢٠١١ – ٢٠٢٢.
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بین عامي ٢٠١١ – ٢٠٢٢ 



الحراك الشعبي ٢٠١١ -٢٠١٢

مع اندالع املظاهرات � عدد من املناطق السوریة، منتصف آذار\ مارس ٢٠١١، انحاز 

املئــات مـن أهـالي حــّي التضـامن للثورة ضد النظام خاصة أبنـاء الـجـوالن وحوران

ودیر الزور وإدلب املقیمین � الحي وبطبیعة الحال الالجئون الفلسطینیون الذیـن 

صاروا مکونًا أساسیًا من مکونات الحي بعد سنوات طویلة من العیش � املنــطقة 

واالنصهار � ترکیبتها االجتماعیة. انضم الحّي خالل النصف األول من عام ٢٠١١ إلی 

املناطق التي تنادي بتغییر النظام بدایة عـبر مـظاهـرات سلمـیة رفعــت عنــاوین 

وطنیة جامعة، وبدا أنها کان تتجنب أي خطاب طائفي أو شعارات دینیة.

ومثلما کان للمساجد دور کبیر فــــي انـطـالق املظــاهرات فــي الـمـدن واملناطق 

السوریة، کان ملساجد حّي التضامن الدور ذاته، حیث انطلقت املظاهرات من مسجد 

علــي بن أبـــي طـالـب فــي حــّي الســلیخة، ومــساجد الزبیر وعثمان بن عــفان 

وسعد بن الربیع، وترکزت تلك املظاهرات � شارع دعبول الذي یصل حّي الـتضامن 

بحي "دف الشوك" وحي "السلیخة" اللذان شهدا اضطرابات ووقوع قتلی وجـرحـــی 

بین املدنیین نتیجة عملیات القمع.

عملــت تلــك املظــاهـــرات � إشعال اإلطارات وقطع الطرق کنوع من االحتجاج، 

فبادرت قوات النظام واملجموعات املــوالیة لــهــا إلی استخدام الرصاص الحي � 

تفریقها، حیث سجل سقوط عشرات القتلی والجرحی من املدنیین.

فـــي الشهر الرابـــع من عام ٢٠١٢ سقط أوائل شهداء الحّي بحسب ما وثقه ناشطو 

الحـــراك السلمــي، وفــي الشـــهر الخامس أعلن ناشطو الحّي عن قضاء أول ضحیة 

برصاص قناص � حّي التضامن، لتتواصــل بعــدها عملیــات القنــص واستـهداف 

املتظاهرین باألسلحة الناریة وسقوط ضحایا مدنیین بینهم أطفال ونساء.
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انضمام فلسطینیي الحّي إلی الحراك الشعبي

انضم العدید من الالجئین الفلسطینیین � حــي التــضـامن ومخـــیم فلسطین إلی 

الحراك الشعبي � أصعدة مختلفة، منها املظاهرات والدعم اللوجــســتي والطبي 

والثقا� وصوًال إلی املجال العسکري واألمني.

شارك العدید من اإلعالمیین والناشطین الفلســطـینیین � الحراك � حّي التضامن، 

ووثق العدید منهم أحداث الحّي وأعمال القصف والتــهـجــیر، وصوروا مقاطــع تنـقل 

أوضاع األهالي وأنشؤوا صفحات إعالمیة � مواقع التواصل االجتماعي، کما دعمـــوا 

الحراك لوجستیًا. 

ویبرز من األسماء "نیراز سعید" و"حــســان حسان" من أبناء مخیم الیرموك اللذان قضیا 

الحقًا تحت التعذیب � سجون النظام الـســوري، وغــیــرهم من األسماء التي ما تزال 

� قید الحیاة داخل وخارج سوریة أو معتقلون � السجون السوریة.

أما � املستوى الطبي فقد ساهم أطباء وممرضون فلســـطیــنــیون فــي معالجة 

جرحی املظاهرات السلمیة، ومنهم من ساهم � معالجة مقاتلي املعارضــة إلــــی 

جانب عملهم العسکري واألمني ضد قوات النظام کالطبیب "حسان إبراهیم مصطفی" 

من سکان حّي التضامن وهو مختص أذن أنف حنجرة، وتولی إدارة مـشفــی البــاســـل 

خالل حصار النظام ملخیم الیرموك واملنطقة الجنوبیة، وساهم العدید من الالجئــین 

الفلسطینیین � فتح وتجهیز مشاٍف میدانیة � حّي التضامن والعدید مــنــهــــم 

قضی � ید قوات النظام السوري.

١٦

الناشط نیراز سعید 



الحراك العسکري ٢٠١٢ -٢٠١٤ 

مع تصـاعــد عــنـف النــظــام والـدفــع بعجلة الثورة لعسکرتها بدأت بذور تشکیل 

مجموعات شعبیة مسلحة � حّي التضامن وحي السلیخة کرد فعل � عملیات 

القمع، حیث استهدفت مجموعات غیر منظمة من قبل األهالي عناصر اللجان وقتلوا 

أعدادًا منهم منذ األشهر األخیرة لعام ٢٠١١ قــبــل أن تــنــظم صفوفها وتصبح أکثر 

تنظیمًا.

ومن أهم تـلك املجموعات التي عملت � حّي التضامن: کتیبة علي بن أبي طالب 

کانت تـــــتبع للواء الفـــرقان، کتائب شهداء األقصی، ألویة الفرقان، وأحفاد الرسول، 

والصحابة، ولواء اإلسالم، کتــائــــب الشیخ أحمد یاسین، لواء العز بن عبد السالم ثم 

جبهة أنصار اإلسالم، لواء شهداء دمشـــق، لـواء أبابیل حوران، لواء أمهات املؤمنین، 

جبهة النصرة.

١٧



انضمام الفلسطینیین إلی الحراك العسکري

ساهـــم انضـــمام عـــدد مــن العناصر املنشقة من الجیش السوري وجیش التحریر 

الفلسطیني � حي التضامن بتعزیز املجموعات املسلحة، ما لبثت أن تحولت إلی 

کتائب وألویة، ومع مرور الوقت عززت قدراتها العسکریة واملالیة.

کما شّکل الالجئون الفلسطیـنیون من أبناء حّي التضامن ومخیم الیرموك مجموعات 

عسکریة، وکان لهم مشارکة فاعــلــة عــلی األرض بحکم الخبرة العسکریة السابقة 

التي تلقوها � الفصائل الفلسطینیة.

18



املجموعات الفلسطینیة املسلحة � حّي التضامن
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أسسـها الجئون فلسـطینیون منتصــف ٢٠١٢، أبرز کوادرها األخوة 

سمیر ورأفت البرناوي وأبو همام دحمان، تولی سـمیر قیادة اللواء، 

وهو من موالید عام ١٩٧٥، الحقًا توسطت الجبهة الشعبیة لتحریر 

فلســــــــطین – القیادة العامة لـ سمیر وأخیه فادي -من موالید 

عام ١٩٧٦- لتســویة وضعهما األمني، وسّلمتهما لألمن الســـوري 

بتــاریـــخ ٢٠\٠٩\٢٠١٢ وإلـــی اآلن ال یـــعــلــم مــصـــیرهــمـا.

 فــیـمـا قضی أخــوهــما رأفــت املـلقب أبو العبد أثناء محاولته 

ومجموعة من املعارضة املســــلحة اقتحام قســــم التضــــامن 

بتاریخ ١٥\٠٧\٢٠١٢، ثم اعتقلت األجهزة األمنیة الشــــقیق الرابع 

شــــادي البرناوي- موالید عام ١٩٨١- من مخیم الیرموك عام ٢٠١٢

ی ص ق أل ا ء  ا د ه ش ة  ب ی ت کتیبة شهداء األقصیک



 أبرز کوادرهم الطبیب الفلسطیني "حسان إبراهیم مصطفی" من 

سکـــان حـــّي التــضامن وهو مختص أذن أنف حنجرة، عمل � 

الجانب العسکري والطبـــي وتـــولـــی إدارة مشفی الباسل خالل 

األحداث، أصیب برصـــاصـــة قناص وتوفـــــي بــعـد عـــامــیـن 

یوم ٢٥/٠٣/٢٠١٦ بعد معانــــاة مع العالج السریري، غالبیة کوادر 

املجموعة من الالجئین الفلسطینیین.

نائبه الالجئ الفلسطیني املــعــروف بـ أبو عبد الله العیلوطي، 

الحقًا سحب تنظیم "داعش" أسلحـــة املــجـموعة بعد سیطرته 

� املنطقة لعدم مبایعتها للتنظیم.

کتیبة الذاکرین

قائدها أبــــو همـــام دحـــمان وهو � األصل فلسطیني ملقب 

"أبو همام تضامن"، وهم مـــن بقــــــایا تشکیل "شهداء األقصی"، 

ضمت األلویة عشــــرات الالجئین الفلسطینیین، وشکل الالجئون 

الفلسطینیون قرابة ثلثي األلویة.

لواء شهداء دمشق

أجرى مصالحة الحقًا واعتقل من قبل األمن السوري ولم ترد 

معلومات عن مصیره.

کتیبة الفلسطیني باسل اللوباني

20
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کتیبة الفلسطیني بالل العیلوطي

قائدها الالجئ الفلسطیني" حسن شــمــا" أبو عدي، قضی خالل 

مواجهات مع قوات النظام � حّي التضامـــن بدایة الشهر الرابع 

من عام ٢٠١٣

کتیبة الشهید یاسر عرفات

 بایع الحقًا تنظیم "داعش" بعد سیطرته � املنطقة.

کتیبة الفلسطیني أبو إبراهیم الدهشان

من أوائل املجموعــــات املسلحة � الحّي، قائدها الفلسطیني 

املدعو أبو النور، ضمت العدید من الفلســــــطینیین، شارکت مع 

کتیبة "شهداء األقصـــــی" � عدد من العملیات العســـــکریة.

کتیبة سیف الحق
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 مســؤولها الالجئ الفلسطیني "عصام عزام" أبو العبد – تـــو� 

الحقًا � ترکیا.

کتیبة البراق

من ســـکـــان شـارع املغاربة � مخیم الیرموك، کان أحد عناصر 

الجبهة الشعبیة لتـــحریــر فلــسطین -القیادة العامة وعمل سرًا 

مع فصائل املعارضة.

مجموعة ماهر الجبالي



الکتائب واملجموعات الفلسطینیة
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التي شارکت � عملیات داخل حّي التضامن و� أطرافه:

بقیادة أبو ربیع کرعونة، عملت � مخیم الیرموك وکانت تسیطـر 

� بعض الکتل � محیط شارع فلسطین � حي التضــامـــن، 

� أبریل ٢٠١٧ قتل قائدهم أبو ربیع � انفجار داخل أحد األنفاق 

الفاصلة بین شارعي فلسطین وحي التضامن.

کتیبة مجاهدي فلسطین (الکراعین)

أسســها أبو جعفر مأمون الجالودي، � أوائل مارس – مارس ٢٠١٣،  

مــن عــــناصر فلسطینیة کانت تنتمي لفصائل مختلفة محسوبة 

� حماس وفـــتــح االنتفاضة وفتح وغیرها، باإلضافة إلی أعداد 

من السوریین. 

کتائب أکناف بیت املقدس

أّسســـها أبو هاني شّموط، وخلیل الزغموت أبو هاشم، شارکت � 

عملیات � حي سلیخة ومؤازرات ملجموعات املعارضة � الحّي.

لواء العهدة العمریة
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بقیادة الفلسطیني "أبو جهاد زعطوط، الحقًا بایع تنظیم "داعش" 

بعد سیطرته � املنطقة.

الزعاطیط

بقیادة املقدم الرکن محمد عاشور، لـــــم تســـتمر طویًال واندمج 

املقاتلون � مجموعات أخرى، ومنهم من أجـــرى تـســــویة مع 

النظام.

مجموعة منشقة من جیش 

التحریر الفلسطیني



أبرز األحداث األمنیة والعسکریة � حّي التضامن
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خرجت أول مظاهرة � حّي التضامن بتاریخ ١٥\٠٣\٢٠١١ من مسجد عثمان بن عفان، 

ثم تالها خروج املظاهرات السلمیة غیـــر املنظمة من املساجد والساحـات، وخـالل 

العامین ٢٠١١ و٢٠١٢، استمر خروج املظاهرات وقوبلت بدایة بالهراوات وبنادق الصـید 

غیر القاتلة، ثم استخدمت اللجان الرصاص الحّي ضد املتظاهرین مما خّلف عشـــرات 

القتلی والجرحی، وباملقابل کان سقوط الضحایا وقودًا الستمرار الحراك وخاصة أیــام 

الجمعة کما � کل أنحاء البالد، وتـــسـریعـــًا للــعــمـل العسکري ضد قوات النظام 

ومجموعات شارع نسرین.

االقتحام األول للحي � شهر آب ٢٠١١

اقتحم األمن العسـکري ومجموعات شارع نسـرین حّي التضـامن � رمضــان، الشــهر 

الثامن من عام ٢٠١١ ووفقًا لشـهادات حّیة، کان املشــرف � الحملة الضــابط � 

الحرس الجمهوري "عصــــــــام زهر الدین" الذي قتل بانفجار لغم � دیر الزور شرقي 

سوریة � أکتوبر/ تشــرین األول ٢٠١٧، وبســبب ضعف قدرات مجموعات املعارضة 

انســـحبت تجاه منطقة عســــالي ملدة شهر من الزمن، ثم عادت إلی الحّي، وقامت 

قوات النظام ومجمـوعات شارع نسرین بحرق ممتلکات ومنازل املشارکین � الحراك 

أعسکریًا کان أم مدنیًا، من بینهم عشـرات املنازل التي تعود لالجئین فلسـطینیین.

شباب عزل یحاولون قطع الطریق � اآللیات 
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االقتحام الثاني 

یوم الجمعة ٠٤\٠٥\٢٠١٢ التي سمیت � تقویم الثورة الســــوریة "جمعة إخالصنا 

خالصنا"، اقتحمت قوات األمن السـوري بمسـاندة مجموعات موالیة لها حّي التضـامن 

مدججة باملدرعات الثقیلة، وأطلقوا الرصــــــاص الحّي � املدنیین، ما أدى � 

وقوع ســبعة قتلی بینهم أطفال وأکثر من ٢٠ جریحًا وقرابة ١٥٠ معتقًال، وتم إعدام 

أحد الجرحی أمام ذویه، وداهموا املنازل القریبة من مســـجد الزبیر ومشـــطوا شارع 

دعبول ابتداء من مسجد سعد بن الربیع إلی مسجد علي بن أبي طالب وفرضوا حظر 

التجوال فیه، وصاحب ذلك تکسـیر للمحال التجاریة وإطالق نار عشـوائي � الحارات 

الفرعیة ونشـــــر قناصة بالتزامن مع تحلیق املروحیات � سماء الحّي، کما تمرکزوا 

بالقرب من ناحیة الزاهرة عند الفرن اآللي وقاموا بحملة اعتقاالت عشوائیة.

و� الشهر السادس من عام ٢٠١٢ خرجت مظاهرة من مسجد "أویس القرنـي"، أمـــا 

� الشهر السابع من نفس العام حّول األهالي حدیقة الحریة ملقبرة لدفن ضحـایــا 

القصف واملظاهرات.

اغتیال مسؤول أمن مخیم الیرموك التابع لفرع فلسطین 

بتاریخ ٢٨\٠٦\٢٠١٢، أعلنـت املعـــارضة املسلحة عن قتلها املساعد األول � فرع

فلسطین ومسؤول أمن مخیم الیرموك "عمـاد سریة" (أبو محمد) واثنین من مرافقیه 

بعد إطالق الرصاص علیهم � کـــافـتیریا الینابیع � شارع فلسطین الفاصل بین 

حي التضامن ومخیم الیرموك. تم نقله إلی مشــفـی فـایــز حـــالوة ثم إلی مشفی 

املجتهد حیث أعلن عن وفاته، وبحسب بیان املعارضة جاءت العملــیــة ردًا عـــلی 

مقتل أحد کوادرها "نبیل اللّکود" � حي التضامن.

وعرف عماد سریة بوحشیته � التعامل مع املتظاهرین وشارك � عملیات القمع 

منذ الیوم األول حیث قام قبل اغتیاله بأسابیع قلیلـة بحملة تکسیر ألقفال املحالت 

التجاریة التي شارکت باإلضراب � شارع الیرموك وشــارع لوبیة وشارع فلسطین � 

مخیم الیرموك. 
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اقتحام مخفر التضامن – ومعرکة "برکان دمشق"

� سیاق معرکة ما یسمی "برکـــان دمشق" التي أعلنت عنها املعارضة املسلحة، 

حاولت املجموعات العسکریة التابــعــة للمعارضة � الحي یوم ١٣\٠٧\٢٠١٢ فرض 

حصار � مخفر التضامن، تزامن ذلك مـــع محــاولـة قوات النظام ومجموعات شارع 

نسرین اقتحام الحّي، وبعد یومین اقتحمت املعارضــة القـــسم بعد انشقاق العقید

"محمود البردان" رئیس القسم مع عدد من العناصر، واعتقلت املعارضة ضابطًا برتبة 

عقید وعدد من العناصر األمنیة ُوأحرق املبنی وعدد من السیارات التابعة له، وقضی 

خاللها الشاب الفلسطیني "رأفت برناوي".

و� هذا الیوم وضع النظام آلیات عسکریة فـي محیط املرکز الثقا� الفلسطیني 

وحارة ثانویة البعث "الیرموك" لقصف حّي التضامــن وســـوق الثـالثاء مع إغالق کلتا 

الحارتین وإطالق النار � أي شيء یتحرك، کما شوهدت أرتال عــسـکـریة وحافالت 

محملة بجنود من قوات النظام متجهة إلی حّي التضامن.
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تأمین انشقاق مجموعة من جیش التحریر الفلسطیني

یــوم ١٨\٠٧\٢٠١٢ انشقت مجموعة من کتیبة املهام الخاصة التابعة لجیش التحریر 

الفلســطیــني املتمرکزة � منطقة قطنا بریف دمشق عبر أحد العناصر الذي کان 

� تواصل مـــع مجــمـوعة کتـــائــب "شهــداء األقــصی" وفصائل املعارضة � 

حّي التضامن.

کان � رأس املجمـــوعة املقدم الرکن "محمد عاشور"، وضمت ٣٣ عنصرًا یحملون 

٣١ بندقیة، ووصلت املجــمـوعــة إلــــــی حّي التضامن وتم تأمینها من قبل کتیبة 

"شهداء األقصی"، وشارکت املجموعة � عدد من العملیات العسکریة � الحّي.

حي التضامن تحت النار

للمــرة األولـــی، قصفت قوات النظام السوري حّي التضامن بتاریخ ١٥\٠٧\٢٠١٢، حیث 

استهدفته وحـــّي دف الشــوك بقذائف املدفعیة ما أدى إلی وقوع ٥ قتلی بینهم 

طفل وإصابة عشرات املدنییـــن وأضـرارًا مادیة � املمتلکات، کما تم قصف معمل 

بینیتون وبعدها استهدف الحي بالرشاشات الثقیلة.

وحاولت أکثر من ٢٠ دبابة تابعة لجــیــش الـنـظــام وعشرات العناصر اقتحام الحي، 

وانتشرت قوات النظام بشکل کثیف عند دوار فلسطیـــن وشـــارع فـلـسطـین، فیما 

وّجهت تنسیقیات الحي نداء للمناطق املحیطة لصّد الهجمة، فتـــحرك عـــشــرات 

املقاتلین من املعارضة املسلحة ملؤازرة مقاتلي التضامن، وجرت اشــتباکات عنیفة 

استهدفت املعارضة خاللها العدید من دبابات وآلیات للنظام، وحاول الــعـدیــد من 

سکان الحّي إغالق الطرق ملنع دخول قوات النظام.
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نزوح سکان الحي إلی مخیم الیرموك

مع تـوتر الوضع األمني � الحّي وتساقط قذائف الهاون والدبابات ووقوع اشتباکات 

عنیفة امـتدت نحو أحیاء دمشق الجنوبیة، نهر عائشة والزاهرة واملیدان، نزح خالل 

الساعات األولــی مــــن القصف أکثر من ألفي مدني من حیي التضامن واملیدان إلی 

مخیم الیرموك، وألول مــرة تـجـــري حاالت نزوح داخل العاصمة دمشق، وتتالی نزوح 

األهالي کلما تعرضت املنطقة للقصف، وبــلــغ عــدد املـهـّجرین من الحّي أکثر من 

١٠٬٠٠٠ نسمة.

احتضان أهالي مخیم الیرموك للنازحین

فتح أهــالي مخیم الیرموك عددًا من املدارس واملساجد الستقبال العائالت النازحة 

من حي الـتـضـــامــن واملــناطق املحیطة، وتم تأمین مستلزمات اإلسعافات األولیة 

للجرحی، بعد مناشدات عدة أطلـــقــها ناشطون � األحیاء الساخنة لتأمین أدویة

 والتبرع بالدم للمصابین، وعّمم الناشطون حینها عن تجهیز مساجد 

عبد القادر الحسیني، جامع فلسطین، مــســـجـد صــــالح الدین، جـــــامع الرجولة، 

جامع الصفدي، ومسجد إبراهیم الخلیل ومدارس الوکالة عامة وخاصة فـــي شــــارع 

املدارس إضافة إلی مسبح الباسل قرب املدینة الریاضیة.

وبمــبادرات ذاتیة ساعد الکبار والصغار من أهالي املخیم � تأمین حوائج النازحین، 

وتوجهـــوا بـــالُفـرش واألغـطــیة والوسائد والطعام واملالبس إلی مراکز اإلیواء � 

املدارس واملساجد والحدائق، وخــالل فترة وجیزة کانت تلك املراکز مؤمّنة ومجهزة 

الستقبال النازحین من أحیاء جنوب دمشق، وتطوع العشرات من أبناء املخیم للعمل 

� تأمین احتیاجاتهم وتخفیف آثـــــار الحــرب والنــزوح، وبادر العدید من أصحاب 

املحال التجاریة والصیدلیات إلی إرسال املواد والدواء للنــازحین واستنفر العدید من 

األطباء واملمرضین للعالج وتقدیم العون.
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کمـا نـــظـم نــاشطو املخیم طواقم شبابیة تسهر � خدمة النازحین لیًال ونهارًا، 

وشکلوا فرقًا طبیـة لعالج الجرحی واملصابین الفارین من تحت القصف، ولعبت عددًا 

من الهیئات دورًا مهـــمـًا فــي رعایة النازحین خاصة األطفال والنساء من بینها: 

"هیئة فلسطین الخیریة" والهیئـــة الخیــریـة الـفلسطینیة" ومؤسسة جفرا لإلغاثة 

والتنمیة، حیث نظموا نشاطات � الدعم النفســـي وغـیرها للنازحین إلی املخیم، 

وحمالت التوعیة الصحیة.

فیما قضی وُفقد عدد مـــن فلــسطینیي مخیم الیرموك خالل تقدیمهم املساعدة 

للنازحین من بینهم الشاب الفلسطیني "محمد سعید أبو راشد" امللقب حمادة الذي 

قضی یوم ١٦\٠٧\٢٠١٢ برصاص األمـــن الســـوري فــــي حـّي التضامن، وُفقد الشاب 

"جهاد الکفري" � حّي التضامن خالل مساعداته ألهالـــي الحــّي فـــي الهرب إلی 

املخیم.

النازحون � إحدى مدارس مخیم الیرموك 
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االقتحام الثالث � شهر آب ٢٠١٢ وسیطرة املعارضة 

یوم ٠٢\٠٨\٢٠١٢ شــــــّنت الفرقة الرابعة التابعة لجیش النظام والحرس الجمهوري 

حملة عســـکریة � حّي التضـــامن واستقدمت تعزیزات عســـکریة تمثلت بنحو 

٢٠ حافلة تحمل عناصر أمنیة وعســـکریة وعربات بي إم بي ورشاشات ثقیلة وعدد 

من الدبابات وفرضت حصـــــارها � الحي، ودارت اشتباکات عنیفة مع مجموعات 

املعارضة، وبدأت قوات النظام بقصـف جوي ومدفعي وقصـف بالدبابات وتمشــیط 

الحي بالرشــاشــات الثقیلة ما أحدث دمارًا وخرابًا � املنازل، وحاولت اقتحام الحي 

من الجهتین الشـــمالیة والجنوبیة ومع فشــــل تقدمها صّعد النظام من قصــــفه 

واستهدف مسجد عثمان بن عفان ما أدى إلی تدمیره وعدد من املنازل، واستهدفت 

بدورها مجموعات املعارضة دبابتین وحافلة لعناصر األمن وعربة عســـکریة، وُسّجل 

بعدها انســــحاب جزئي من الحّي، وقضـــــی � العملیة ٤ ضحایا من أبناء الحي.

و� الیوم التالي سجلت محاولة اقتحام للنظام من جهة مسـجد عبد الله بن الزبیر 

ونفذت إعدامات میدانیة ألکثر من ١٢ مدنیًا وعملیات ســــــــرقة ونهب للممتلکات.

استمرت املعرکة ٧ أیام بین النظام ومجموعات املعارضة، ثم انســــحبت املعارضة 

من حّي التضــامن وعادت إلیه یوم ١٤\٠٨\٢٠١٢، وتعرض الحي لدمار وخراب کبیرین 

ِّجر معظم أهالي  بعد العملیات األمنیة لجیش النظام � األسابیع املاضـیة، کما ُه

الحي جراء االشتباکات
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اقتحام حاجز مسجد أمهات املؤمنین وتحریر املعتقلین

یــــوم ٠٥\٠٩\٢٠١٢، اقــتـحـــمت مجموعات املعارضة املسلحة من بینهم عشرات 

الالجئین الفلسطینیین من سکــــان حـــّي التـــضامن ومخیم الیرموك حاجز مسجد 

"أمهات املؤمنین" الذي یتمرکز بین مناطق مخیم الیرموك وحّي التضامن وبلدة یلدا 

جنوب دمشق، قتل خاللها عدد من عناصر النظام. 

وقال أحــــد املقاتــلــیــن الفلــسطــینیین إنه تم تحریر ١٣ امرأة من بینهم الجئات 

فلسطینیات وشابین وطفل ورضیع کانــــــوا معتقلین لدى الحاجز، فیما أشار ممرض 

فلسطیني کان ضمن الجهاز الطبي إلی تــعــــرض بعض النساء والطفل لالغتصاب، 

وأنهم حاولوا إنقاذ الطفل لکنه تو� بسبب عـــمـلــیات االغتصاب من قبل عناصر 

الحاجز األمني.

االقتحام الرابع 

یــــوم ٠٩\٠٩\٢٠١٢ اقتحمــــت قـــوات النــظـــام السوري ومجموعات شارع نسرین 

حّي التضامن وبلدة یلدا بعد اشتباکات عنیفة، مما خّلف قتلی وجرحی � صفوف 

املدنیین، ونّفذت قوات النظام خالل االقتحام عـــشــرات اإلعدامات املیدانیة بحق 

السکان ومن بینهم الجئون فلسطینیون، بعد یوم مـــن االقــتــــحام أعلنت القوات 

املسلحة السوریة أنها استکملت مهمتها � إعادة األمن واالستقـــرار إلی منطقتي 

دف الشوك والتضامن، بعد مالحقة "املسلحین" � منطقة سوق الـثـالثاء وصـــوًال 

إلی جامع أمهات املؤمنین.

انسحبت � إثرها مجموعـــات املـعارضة املسلحة إلی حّي الحجر األسود ثم إلی 

منطقة غزال والذیابیة والحسینیة ثـــم إلـــی قـــریة "الشیخ عمر" � ریف دمشق 

والغوطة، ثم عادت املجموعات � الشهر العاشر مــــن عام ٢٠١٢، وبعدها لم تخرج 

مجموعات املعارضة من املنطقة حتی تهجیرهم إلی شمال سوریة عام ٢٠١٨، و� 

یوم ٠٥\١١\٢٠١٢ أعلنت قوات املعارضة املسلحة سیطرتها � حي التضامن تالها 

محاوالت فاشلة من قبل النظام القتحام املنطقة.
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تفخیخ صنادیق اإلغاثة � مرکز ماجد أبو شرار

بعد عودة مجموعات املعارضة املسلحة إلی حّي التضامن أواخر عام ٢٠١٣ تقــّدمت 

� عدة محاور وسیطرت مرة أخرى � قسم التضامن واملنطقة املحیطة بــــه، 

ومن جملة ما سیطرت علیه مرکز "مؤسسة الشهید ماجد أبو شرار" الذي کان تــحـت 

سیطرة مجموعات شارع نسرین وتتخذه مرکزًا لعملیاتها � املنطقة "مفرزة أمنیـة"

� املرکز وجد مقاتلو املعارضة أسلحة وذخائر، وقرابة ٢٥٠ کرتونة من املساعدات 

اإلغاثیة التي کانت مخصصة ألهالي مخیم الیرموك، حیث ُیرجح سرقتها من قــبـــل 

میلیشیات نسرین.

وقال شاهد عیان إن إحــدى الکراتین انفجرت بأحد املقاتلین خالل نقلها من املرکز، 

وبعد فحص بقیة الکراتیـــن تبـّیــن أن بعضها کانت مفخخة من قبل عناصر النظام 

السوري.

استمرت عـــملــیات الکـــر والفــر � الحي بین مجموعات املعارضة وقوات النظام 

السوري ومجموعات شارع نســـرین، کــمـا تواصل القصف باملدفعیة من أبراج القاعة 

وراجمات الصواریخ املتمرکزة � فرع فلــســـطــین، واالشتباکات الیومیة � عدة 

محاور � حّي التضامن.

� شهر فبرایر\ شباط ٢٠١٣ سیــطرت مجموعات املعارضة � حاجزي "العاتقي" 

و"الشهباء" بحي التضامن، فیما دارت اشتباکات عنیفة شبه یومیة � محیط بلدیة 

الیرموك وقسم التضامن الذي عاد تحت سیطرة النظام.

� الشهر السابع من عام ٢٠١٣ أعلــنــت الــمـعـارضــة املسلحة عن إطالق معرکة 

"عــــاصفـة الجــنــــوب" للسیطرة � مخیم الیرموك وحي التضامن، حیث تمکنت 

بتاریخ ١٠\٠٧\٢٠١٣ من السیطرة � حاجز � شارع فلسطین و� مبنی األحوال 

املدنیة � مخیم الیرموك.

إحدى املؤسسات التربویة التابعة لحرکة فتح -االنتفاضة � مخیم فلسطین – الیرموك، تعرض املرکز للنهب 8

وسلب ممتلکاته ولضرر کبیر جراء القصف

8
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فـــي سبـتمبر\ أیلول ٢٠١٣ حاولت املعارضة املسلحة اقتحام منطقة شارع نسرین، 

و� ١٦\٠٩\٢٠١٤ استهدفـــت قــــوات النظام بعد منتصف اللیل أحد محاور جبهة 

التضامن بغازات الکلور الّسامة ما أدى إلصــابات � صفوف املعارضة بحاالت اختناق 

وانعدام الرؤیة، وتّمت معالجتهم � النقــطة الطبیة � املنطقة رغم إمکانیاتها 

املتواضعة.

� شهر نـــوفــمبر\ تشــریــن ثـاني ٢٠١٣ دارت اشتباکات عنیفة � محور شارع 

السبورات وسط الحي، تقدمت خاللــهـــا املعارضة وسیطرت � عدد من الحارات 

واستعادت سیطرتها � مرکز الغاز ودشـــمة امللك املطلتان � بلدیة الیرموك، 

وعملیات قنص باتجاه مدارس إسکندرون عــلـــی تــخــوم شارع نسرین و� عدة 

جبهات للحي بالتزامن مع استهداف الحي بعدد من قذائف الهاون.

� ٠٧\١١\٢٠١٤، أعلنت املعارضة عن تشکیل مجلس شــــورى الـتضامن املؤلف من 

مجلس عسکري ومجلس مدني وهیئة شرعیة.

8
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تفخیخ وتفجیر املنازل

عمدت میلیشـــیــات شـــارع نسرین واألجهزة األمنیة � االنتقام من املتظاهرین 

وعناصر املعارضة بتفجیر منـــــازلـهـم، حیث بدأت � الشهر التاسع من عام ٢٠١٢، 

و� منتصف الشهر بلغ األمن العسکري والفرق العسکریة السوریة ومجموعات شارع 

نسرین أهالي منطقة الطبب � حـــّي التـــضــامن بقرار إخالئها، استعدادًا لتدمیر 

املنازل وإقامة منطقة عسکریة � مکانها، وباشــرت قوات النظام بتفخیخ البیوت 

� منطقة سلیخة والطبب وبدأ األهالي یسمعون أصـــوات تــدمیـر البیوت بشـکل 

واضح � املنطقة، بشکل خاص � مخیم فلسطین املالصق للتضـــامــن، وقـبل 

تفجیر املنازل کانت املیلیشیات تعمد لسرقة املمتلکات وتعفیشها.

استمرت عملیات الهدم إلی ما قبل سیطرة املعارضة � الحّي، ودمـــرت قــــوات 

النظام � إثرها مئات املنازل � حي سلیخة ووثقت کامیرات الناشطین الدمـــار 

الکبیر الذي أصاب منطقة الطبب وحي سلیخة، ویقدر عدد املنازل املدمرة بحوالـي 

ثلثي مساحة حي السلیخة.

� ٠٥\١٠\٢٠١٢ فّجر النظام مســجد علي بن أبي طالب، وتواصلت عملیات التفجیر 

طوال فترات الحراك � حـــــي التضامن، کما فجر النظام املنازل � أطراف الحّي 

لفصله عن العاصمة دمشق، ووفــقًا لناشطین � الحّي تم توثیق هدم ٥١ بناء منذ 

بدایة عام ٢٠١٥ حتی الشهر التاســع من العام نفسه. ووفقًا لهیومان رایتس ووتش، 

تبین صور القمر الصناعي التي حللتهـا أن املباني � مساحة تقاس بـ ١٥٬٥ هکتارًا 

� حي التضامن جنـــوب دمـــشــــق قد هدمت � موجتین: � توقیٍت ما بین

 ٨ سبتمبر/ أیلول و٢٩ نوفمبر/ تشرین الثاني ٢٠١٢، وتوقیٍت ما بین ٤ فبرایر/ شباط 

و١ یولیو/ تموز ٢٠١٣.

 املوقع اإللکتروني ملنظمة هیومن رایتس ووتش \ عملیات الهدم بحي التضامن – دمشق10

9

10

 املوقع اإللکتروني الدرر الشامیة – ٢٣\٠٩\9٢٠١٥
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مجزرة جامع عبد القادر الحسیني 

یوم ١٧/١٢/٢٠١٢ استهدفت طائرات النظام السوري مسجد عبد القادر الحسیني الذي 

کان مرکزًا إلیواء مئـات النازحــین من حّیي التضـامن والحجر األسود، أودت بحیاة أکثر 

من ١٥٠ وجرح املئات بینهم العدید من أبناء مخیم الیرموك.

� إثر املجزرة ودخول قوات املعارضة للمـــخــیم وانتشار الشائعات بدخول قوات 

النظام للمخیم نزح آالف الالجئین الفلسطینیین من مخیم الیرموك، ونزح املئات من 

فلسطینیي حي التضامن للمرة الثانیة أو الثالثة إلی خارج املخیم.

منطقة الطبب قبل وبعد التدمیر 
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الحصار 

نهـایــة عــام ٢٠١٢ کــان بدایــة مــعاناة طویلة ال ینساها من شهدها من أبناء حي 

التضامن، کما یقول أحد أبناء الحّي، حیــث بدأ النظام بإحکام سیطرته � مداخل 

مخیم الیرموك الذي شکل رئة للمنطقة الجــنـوبــیة، حیــث بـــدأ الحصار � تاریخ 

١/١/٢٠١٣، و� شباط ٢٠١٣ منع النظام إدخال الخبز، وُقطعت الکــهربــاء عــن الحّي 

بدءًا من تاریخ ١٣/٠٤/٢٠١٣ و� تموز عام ٢٠١٣ أغلق النظام السوري حاجز مخـــیــم 

الیرموك الذي کان منفذًا لدخول املواد الغذائیة واألدویة وغیرها إلی املخیم وحــي 

التضامن والحجر األسود وغیرها، و� أغسطس ٢٠١٣ أعلنت أحیاء دمشق الجنوبــیة 

أحیاء منکوبة مخیم الیرموك – الحجـــر االسود – التضامن – القـــدم – العـــســـالــي 

– یلدا – ببیال –بیت سحم – السبینة – الــبویضة –السیدة زینب – الذیابیة – حجیرة – 

الحسینیة.

ثم قطعت املـــیاه والـکــهرباء واالتصاالت عن املنطقة ومنع دخول وخروج السکان 

منها بشکل نهائي � منتـــصــف عــام ٢٠١٣، وبالتزامن مع إغالق حاجز الحسینیة 

وغیرها من املناطق املحیطة، ارتفعت أســعــار الـمــواد وأخرى اختفت من األسواق.

 یقول أحد املدنیین � حي التضامن" � تلك الفترة کنا کــــل یوم نــودع أقاربنا 

وأطفالنا وشیوخنا من شبح الجوع بسبب فقدان املواد الغذائیة ولذلك الحصار نتائج

 ال یصدقها عقل، إذ کان یبحث األهالي عن الطعام فــــي حــاویــات القمــامة و� 

البساتین یبحثون عن الحشائش حتی البعض أکل لحم القطط والکالب.

انتهی الحصار � شهر شباط ٢٠١٤، وتم توقیع اتفاق هدنة بین النـظام واملعارضة 

� بلدات جنوب دمشق و� إثرها فتح معبر ببیال الذي أعاد الحیــاة للمحاصرین، 

ثم أغلق املعبر إثر اشتباکات � جبهـــة البیرقدار، وعاد شبح الجوع وغالء املواد 

� املنطقة، وعاش األهالي معاناة الحصــار إلی أن فتح معبر ببیال بشروط محددة 

یتحکم � فتحه وإغالقه األمن السوري.
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عانی سکان التضــــامن البالغ عددهم حینها قرابة ٤ آالف کما أهالي مخیم الیرموك 

من حصار جائر قضی � إثره العشــرات من سکان الحي، وبلغ عدد املدنیین الذین 

قضـوا بسـبب نقص الدواء � حّي التضـامن ٥٠ شخصـًا، وأصیب العشــرات بأمراض 

عدیدة کالیــرقان والتهاب الکبد ونقص الغذاء وبعض األمــراض األخــرى والخطیــرة.

طفل من ضحایا الحصار 
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مجزرة علي الوحش

یوم ٠٥\٠١\٢٠١٤ تدفق آالف املــــحاصرین � بلدات جنوب دمشق نحو معبر علي 

الوحش الــذي أشـــاع الـنـظام حــینــها عن فتحه للمحاصرین الراغبین بالخروج إلی 

العاصمة دمشق عبر بلدة حجیرة، فقتــلــت املجـموعات املوالیة للنظام أعدادًا من 

املحاصرین � طریق علي الوحش واعتقلت أکثـــــر مـن ١٥٠٠ مدني بینهم قرابة 

٥٠ مدنیًا من أبناء حّي التضامن ال یزال مصیرهم مجهوًال.



هدنة املعارضة وسیطرة داعش � الحي
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وّقعت خالل هذه املرحلة فصائـل املعارضة اتفاق هدنة مع السلطات السوریة تالها 

اقتحام تنظیم داعش للمنطقة الجــنــوبــیة وشمـلت مخیم الیرموك وحّي التضامن 

وغیرها.

اتفاق الهدنة بین املعارضة والسلطات السوریة

وقعت مجموعات املعارضة املـسلـــحة فـــي بلدات جنوب دمشق اتفاق هدنة مع 

النظام، افتتح بموجبه حاجز "ببیال – سیدي مقـــداد فـــي عــام ٢٠١٤، ونـصت بنود 

االتفاق � سماح قوات النظام بإدخال املواد الغذائیة إلی املنطقة عـــبـر حــاجز 

"ببیال – سیدي مقداد" مقابل تعهد فصائل املعارضة بعدم استهداف طریق مــطـار 

دمشق الدولي، لکن تحکم النظام بتوقیت فتحه وإغالقه وحرکة دخول البـــضــائـع 

جعل املنطقة تعیش بشروط النظام.

شهد العام ٢٠١٦ خروقات عدیدة لالتفاقــیـة التي توافق علیها النظام مع املعارضة، 

من جانب مجموعات شـــارع نـسرین � التضامن، حیث استهدفت املنطقة وفّجرت 

مبان عدیدة � سیاق معرکتها مع املجموعات املسلحة � الحّي. 

یوم ١٧\٠٧\٢٠١٤ دارت اشتباکات عنیفة بین مجموعات املـعارضة املسلحة وتنظیم 

"داعش" جنوب دمشق، انسحب � إثرها تنظیـم داعــش من یلدا ومخیم الیرموك 

نحو حّي التضامن، وأصدرت الهیئة الشرعیة التابعة لجنوب دمشـــق بیانًا ضد فصیل 

تنظیم الدولة ووصفت أفعاله بأنها عدوان وبغي � املجاهدین والــمرابطین � 

الجبهات.

یوم ١٠\٠٣\٢٠١٥ خــرجــــــت مظاهرات � الجنوب الدمشقي تطالب جبهة النصرة 

وداعش باالنسحاب من الجنوب الدمشقي، بسبب التصرفات السیئة للتنظیمین بحق 

األهالي وتعدیهما � مجموعات املعارضة املسلحة.

 بین عامي ٢٠١٤ – ٢٠١٨ 
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تنظیم داعش یقتحم حّي التضامن

صبـاح األول من نیسان\ إبریل ٢٠١٥ اقتحم تنظیم داعـش مخــیم الیرموك بالتنسیق 

مع جبهة النصرة � املخیم، فیما بایعت مجموعات مسلحة فـــي حـــي الـتضامن 

تنظیم الدولة، وجرت خالل االقتحام اشتباکات عنیفة مع کتائب أکناف بیت املقدس 

تراجعت � إثرها نحو شارع لوبیة، وأسفر االقتحام عن سیطرة التنظیم عـلی أجزاء 

واسعة من جنوب دمشق، ونزوح آالف الالجئین الفلسطینیین والناشطین مــن مخیم 

الیرموك وحّي التضامن إلی بلدات یلدا وببیال، وبعضهم تمکن من النزوح عـــبــر ممر 

بیت سحم إلی مرکز إیواء � مدرسة زینب الهاللیة بمنطقة شمال التضامن التــــي 

تسیطر علیها قوات النظام ومجموعات شارع نسرین.

کما جرت اشتباکات عنیفة بین مجموعات املعارضـــة وداعـش والنصرة � منطقة 

محیط دوار فلسطین، � محاولة من جبهة النصرة الستعادة أبنیة � سوق الثالثاء 

کانت خسرتها، وغدا حّي التضامن تحت سیطرة تنظیم داعش. 

فیما شهدت فصائل املعارضة انشقاقات � صفوفها حـــیــث بــــایــع جـــزء مـن 

"لواء العز بن عبد السالم" � حّي التضامن تنظیم داعش، وانـــشــقـت عنه کتیبة 

"التضامن املوحدة" إضافة إلی عدد من الکتائب، وأعلنت انسحابها نــحـــو بلدة یلدا 

بسبب رفضها االنضمام لداعش، کما اقتحم تنظیم داعش کتیبة "املجـــــاهدین لله

" � حّي التضامن لنیتها االنشقاق عن لواء العز. 
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أوضاع حّي التضامن � ظل سیطرة داعش

فرض تنـــظیــم داعـــش قوانینه وأحکامه � أهالي حّي التضامن کما � مخیم 

الیرموك، و� املستوى العسکري واألمني تعّرض القسم الذي سیطر علیه التنظیم 

� حّي التضامن لدمٍار کبـــیر، وشهد الحّي اشتباکات وعملیات عسکریة عنیفة مع 

میلیشیات شارع نسرین.

- یونیو/ حزیران ٢٠١٥ شـــّن تــنـــظـیم داعــش هجــومــًا � املنطقة الشمالیة 

لحّي التضامن وحاصر شارع نسرین من ثالثة محاور، وحــاول الدخول إلی شارع نسرین 

لکن تم إسناد میلیشیات شارع نسرین من قبل طــیــران النـــــظـام الــذي قــــصـف 

حّي التضامن ومخیم الیرموك بـ ٦ برامـیل، ُقــتـل خــالل الـعملــیة عــدد من عناصر 

میلیشیات نسرین.

- � یولیو /تموز ٢٠١٧ أحـــدث تـنـظـیم داعـش فرعًا أمنیًا یتبع للفرع األمني الذي 

أحدثه التنظیم رقم "٣" ملتابعة منطقة التضامـــن الجـدیـد، وهـــو یختص بالقضایا 

واملوقوفین � خلفیة أمنیة.

- � دیسمبر\ کانون الثاني ٢٠١٧ شّن تنظیم داعش هجومًا مباغتًا � حاجز تابع 

لقوات النظام ومجموعات شارع نـسرین بحي التضامن جنوب دمشق، وأعلن سیطرته 

� عدد من کتل األبنیة � الحــــي، وأسر عنصرین من عناصر شارع نسرین وقطع 

رأسیهما وجال فیهما وسط مناطق سیطرته جنوب دمشق، ثم فاوض النظام تنظیم 

داعش لتسلیم الجثتین مقابل إفراج النظام عن معتقالت � سجونه.
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أما � مستــوى الــتـــعلـیم، فــقـد أغلق تنظیم داعش � أیلول/ سبتمبر ٢٠١٦ 

املدارس جنوب دمشق خاصة � مخــیـم الــیرموك، وحصر التدریس � مدرستین 

إحداهما للذکور وأخرى لإلناث وفقا ملنـــاهــج یـضـعـهـا وتـختلف عن املناهج التي 

تدرسها وزارة التربیة التابعة للنظام أو تلك التابعة للمعارضة.

وفـــي شهر أغسطس\ آب ٢٠١٧ أعلن تنظیم “داعش” منع املدرسین القاطنین � 

مناطق ســیـطــرتـــه � جنوب دمشق، التدریس خارجها اعتبارًا من العام الدراسي 

الجدید ٢٠١٧- ٢٠١٨م، ووزع التـنظیم تعمیمًا ورقیًا یمنع التدریس خارج املناطق التي 

یسیطر علیها � جنوب دمشق وهي الحجر األسود ومعظم مخیم الیرموك ومعظم 

حي التضامن وحي الزین وحي العسالي وجزء من حي القدم.

تعمیم تنظیم داعش جنوب دمشق
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نزوح املدنیین من حّي التضامن 

فـــي دیــســمـبر\ کــانون الثاني ٢٠١٧ جرى قصف متبادل بین قوات النظام السوري 

ومیلیشیات شارع نسریــن مــن جهة وتنظیم داعش من جهة أخرى، حیث استهدف 

النظام جنوب حّي التضامن بـالصـواریــــخ واملدفعیة بعد هجوم داعش � نقاط 

عسکریة للنظام ومیلیشیات شارع نسریــن، ومــن جــانبه استهدف التنظیم مناطق 

سیطرة النظام شمال حّي التضامن.

إثر االشتباکات العنیفة والقصف نزحـت مئات العائالت من مناطق سیطرة النظام � 

حي التضامن باتجاه مناطق أکثر أمنــًا � العاصمة دمشق، إضافة إلی نزوح لألهالي 

القاطنین � القسم الخاضع لسیطـــرة داعـــش فـــي حــّي التضامن باتجاه مخیم 

الیــــرمـــوك، کــمــا خــّلـــف القصف سقوط ضحایا وجرحی بین املدنیین بینهم أم 

فلسطینیة وابنتها.



سیطرة النظام � حّي التضامن واتفاق التهجیر   ٢٠١٨
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وفد روسي یجتمع باملعارضة

یوم ١٩\٠٤\ ٢٠١٨ اجتـــمع وفد روسي مع فصائل املعارضة املسلحة "شــام الرسول

 ولواء اإلسالم وأبابیل حوران" جنوب دمشق، وهو جزء من اجتماعات عدیــدة عقدت 

بین الروس واملعارضة، وأعلنت مصادر النظام أن االجتماع کان لرسم الوفـد الروســـي 

الحدود الفاصلة بین الفصائل وبین تنظیم داعش وملعرفـــة نــقاط تمرکز عــنـاصـر 

التنظیم لالستهداف الدقیق ملواقع التنظیم. 

وفیما یلي نشرت صحیفة روسیة خارطة یظهر فــیها مناطق سیطرة تنظیم داعش 

� مخیم الیرموك والحجر األسود والقدم والعسالي باللــون األســـود، وعـــلی یمین 

الخارطة بلدات ببیال ویلدا وبیت سحم التي تســیـطــر علـیها فصائل املـــعـارضــة 

املسلحة، ویالحظ أن الخریطة � هذه البلدات تحتوي عــلـی یــد تــابـعة للنظام 

السوري وتصافح یدًا تابعة لفصائل املعارضة کداللة � املصالحة الــتـي تشهدها 

هذه البلدات منذ مطلع العام ٢٠١٤، کما تظهر الخارطة فصائل فلسطیـــنـیـة موالیة 

للنظام السوري � خطوط التماس مع تنظیم داعش � شارع الثالثین وشـــــمال 

حّي التضامن ومحور بلدیة الیرموك.
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الحملة العسکریة 

یوم ١٩\٠٤\٢٠١٨ بـــدأ النــظـام حــمــلة عسکریة واسعة استهدفت مخیم الیرموك 

وحي التضامن والحجر األسود، استخدم خـــاللــهـا الصـــواریـخ والطائرات واملدفعیة 

وغیرها، مما خّلف دمارًا کبیرًا � حّي التضامن وبقیة املناطق. 

 یوم ٢٣\٠٤\٢٠١٨ قتل تنظیم داعش ٤٠ عنصرًا "للدفاع الوطـــنـي" عـــلـی جبــهة 

حي التضامن، ما أدى إلی نشوب خالفات داخلیة بین صفوف املجموعات املوالـــیـة 

للنظام � شمال حّي التضامن، وأکدت مصادر إعالمیة تابعة لتنظیم "داعش" فـــي 

حینها مقتل ٣٧ عنصرًا من النظام، ونشرت فیدیو إلعدامها عناصر تابـعـیـن لألمــــن 

السوري.

إبرام اتفاق بین النظام وتنظیم داعش 

� یـــوم ٢٠\٠٥\٢٠١٨، خــــرج تـنظیم داعش من جنوب دمشق باتفاق مع النظام 

وتسلمت "قوات الدفاع الوطني" املنــاطــق الــتـي کــانــت خــارج سـیـطـرتها � 

حّي التضامن.



47

التهجیر إلی الشمال السوري 

بتاریخ ٠٣\٠٥\٢٠١٨ انطلقت أولی قوافل التهجیر التي تقّل املهجرین الفلسطینیین 

والسوریـیــن من املنطقة الجنوبیة نحو الشمال السوري، تنفیذًا لالتفاق بین القوات 

الروسیة والنــظـام من جهة وفصائل املعارضة السوریة املتواجدة � بلدات جنوب 

دمشق.

تجاوز عـــــدد املهجرین ٩ آالف شخص، توجهوا إلی مناطق درع الفرات حیث توزعوا 

� مخیمــات دیــر بــلـوط، وشبــیران، وإعـزاز، إضافة ملخیمات مدینة الباب وهي 

مخیمات جدیدة احتوت خلیطًا فلسطینیًا سوریــــًا من سکان مخیم الیرموك وجنوب 

دمشق، وتوجهت القافلة الرابعة نحو مدینة إدلب، وجــمیع القوافل دخلت إلی بلدة 

الباب، فیما انقسمت القافلة السابعة إلی قسمین أحدهــما اتجه إلی محافظة إدلب 

واآلخر إلی مدینة جرابلس شمال شرق مدینة حلب.
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أوضاع املهجرین شمال سوریة

یعانـــي مهـجرو منطقة التضامن وجنوب دمشق من سوء أوضاع معیشیة وإنسانیة 

داخل املخیمــــات شــمـال ســوریـــة وخارجها، وتفتقد غالبیة املخیمات للخدمات 

األساسیة والدعم اإلغاثي، ویعیشون � خیام ال تقي حرًا وال بردًا، ففي فصل الشتاء 

تغرق األمطار خیامهم وتحول املخیـمـات -وإن کــانت کرافات- إلی طرق موحلة من 

الصعب العبور من خاللها أو تکون مرتــعـًا لـلـعب األطـــفال، کما ترتفع درجات حرارة 

الخیام � فصل الصیف ومن الصعب الجلوس داخلها خــالل النهار أو النوم بداخلها، 

ویتوزع مهجرو حي التضامن � مخیم الصداقة والبل ومخـیم النهر و� مدن إدلب 

وعفرین وریفهما.

أما خارج تلك املــخـیـمات یــواجه املهجرون معاناة � ارتفاع إیجار املنازل وارتفاع 

أسعار املواد الغذائیة وغیرها، حیث یتعاملون باللیرة الترکیة وهو ما زاد من صعوبات 

معیشتهم، إضافة إلی صعوبة املواصالت والتنقل بین املناطق، وإیجاد مصدر دخل.

کما یشکو املهجرون من جنــــوب دمشق من تجاوزات فصائل املعارضة � الشمال 

السوري وحاالت االعتقال التعسفي للمهجرین.
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شکلت محافـظة دمشق لجنة لدراسة الوضع � حي التضامن برئاسة عضو املکتب 

التنفیذي فیصــل سرور، وعضویة کل من «طارق نحاس وجمال إبراهیم وبشار الفطنة 

وجمال یوسف وحـــمــدي حیدر»، وقـــامــت بــأکــثـر مـن جـولة � الحي، وبتاریخ 

٢٦ / ٩ / ٢٠١٨ صدر تقریر لجنة محافظة دمشق املکلفة بدراســـة واقــع املـنطقة، 

وأقرت أن ٩٠ % من حي التضامن ال یصلح للسکن لدماره، وأن ١٠ % فقط یمکـــــن أن 

تسّلم ملالکیها، ما یعني حرمان أکثر من ٢٥٠٠٠ أسرة وأکثر من ٢٠٠٠٠٠ شـخص مــن 

منازلهم، حیث انتهی التقریر إلی وجود ٦٩٠ منزًال صالحًا للسکن یمــکــن لألهـــالــي 

العودة إلیها، ریثما یتم تنظیم کامل منطقة التضامن وفق القانون رقــم ١٠ والذي قد 

یستغرق بین ٤ إلی ٥ سنوات.

وقال رئیس اللجنة فیصل سرور إن باقي البیوت غیر صالحة للسکن وال یمکن ترمیمها 

� الوقت الحالي، واألرض تبــقی ملکًا لصاحبها ولکن لن نسمح له بإعادة بناء منزله 

� اعتبار أنه بیت مخالف.

وأوضح، أن مصیر األرض هناك سیخضع للقانون رقم ١٠، وأضاف: "حتی البیوت الصالحة 

للسکن التي سیتم تسلیمها ألصحابها ستخضع للقانون ١٠ وأصحابها سیقیمون فیها 

ریثما ینتهي تنظیم املنطـقة بالکامل، األمر الذي ربما یستغرق من ٤ إلی ٥ سنوات"، 

مشیرًا إلی أن کامل منطقة التضامن ستخضع للتنظیم.

ورفض األهالي � قسم التضــامــن الجــنـوبــي ومـنه مخیم فلسطین" تقریر لجنة 

املحافظة واعتبروه غیر موضوعي وجاء مجحفًا بحــــق املهجرین، وطالبوا بـإلغائه، 

وتشکیل لجنة جدیدة تقوم بدراسة املنطقة بشکل کــامل بکل نزاهة وإصدار تقریر 

یظهر الوقائع الحقیقیة � املنطقة، ووقعوا عریضة للطــــعن فــي قرارات اللجنة 

وتقریرها.

وأشار األهـالي أن ما یؤکد صحة أقوالهم أن البیوت التي تم تقییمها من اللجنة بأنها 

صالحة للسکن هي بمحاذاة بعضها البعض وال تتجاوز بضع حارات، إضافة إلی ذلك ما 

تم توثیقه من املهجرین من صور تدل � الوضع الجید لکثیر من األبنیة وقابلیتها 

للترمیم والسکن فیها.

إعادة النازحین ومعوقات اإلقامة ٢٠١٨ – ٢٠٢٢ 
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ویکشف ناشطون أن القـسـم املمتد من شارع فلسطین التابع ملخیم الیرموك غــربًا 

وحتی الجادات املحاذیة ملنطقة الطبب شرقًا، بمسافة تقدر بنــحـو ٤٠٠ م، ومـــن 

ساحة النجوم شماًال وحتی دوار فلسطین جنوبًا بمسافة تصل إلی ٥٠٠ م، طاله دمار 

جزئي ویمکن ترمیم املنازل فیه، وتقدر مساحته بأکثر من نـصف مســاحــة الجـــزء 

الجنوبي من الحي، � حین إن القسم املمتد من منطقة الطبب غربًا وحتی شارع 

دعبول شرقًا املحاذي ملنطقة سلیخة التابعة إداریًا لبلدة ببــیـال بـمــســـافة تقدر 

بـ٣٠٠ م، ومن شارع فرن «أبو تربة» شماًال حتی قوس یلدا جــنـوبــًا بمسافة تـــقـدر

 بـ٤٠٠ م، کانت فیه نسبة الدمار أکبر.

وبذلك تقدر نسبة املنازل التي یمکــن ترمیمها � القسم الجنوبي فقط من الحي 

والواقعة � جزئه الغربي بأکثر من ٦٠ بــاملئة، � حین تصل نسبة املنازل التي 

طالها دمار شبه کامل وتقع � قسمه الشــرقــي إلی نــحو ٤٠ باملئة، ما یعني أن 

نسبة الدمار شبه الکلي طالت ما یقارب ٢٠ باملئة من منــازل الحــي، � اعتبار أن 

القسم الشمالي من الحي الذي تقدر مساحته بأکثر من ٦٠ من املساحة الکلیة للحي 

کان تحت سیطرة الدولة ولم یطله أضرار سوى أضرار القذائف التي کـــان "اإلرهابیون" 

یطلقونها علیه، والحیاة فیه طبیعیة. 
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الخدمات والبنیة التحتیة

بتاریخ ٣١ / ٠٥ / ٢٠٢٠ صدر قـرار یحمل الرقم / ٣١٩١ / عن محافظ دمشق "عادل أنور 

العلبي" ینص � تشکیل لجــنـة مــؤلفة من رئیس مجلس املحافظة خالد الحرح 

وعضوین من املکتب التنفیذي وعضوین من مجلس املحافظة ومدیر النظافة ومدیر 

الصیانة ومدیر التنظیم والتخطیط وعضو مــجمـوعة املتابعة واملسؤول االقتصادي 

وأربع أعضاء ممثلین عن أهالي حي التضامن.

وحدد القرار مهمة اللجنة بالتنسیق مع الجهـــات املختصة املسؤولة عن املنطقة، 

مهمتها إعادة تأهیل املناطق التالیة تمهیدًا لعـــودة السکــان إلــیـهــا: حــول فرن 

أبو ترابي، حول فرن األمین، حول جامع الحمزة، محیط فــرن أبـــو نزیر، حول معــمـل 

البسکویت، جنوب جامع عثمان بن عفان، بستان الزراعي، شارع املـــالـــکـي، بــنــاء 

اإلسکان، کما نص القرار � أنه یحق للجنة التنسیق مع من تراه مناسبًا. 

وبحسب وفد املهجرین الذي تکللت جهوده بهذا القرار الذي رسخ حق العـودة رسمیًا 

إلی کافة أحیاء "القسم املحرر من حي التضامن" بدون ترقیم أو تقسیم، وفعًال بدأت 

محافظة دمشق برفع أنقاض األبنیة من شوارع القسم الجنوبي من الحّي لکن بقیت 

أعمال إعادة تأهیل الخدمات خجولة.

حیث یعاني جنوب حّي التضامن وضــــعًا خدماتیًا سیئًا، فال وجود للکهرباء واملاء أو 

املواصالت وغیرها، کما تتراکم أکوام الردم فــي الـحــــارات مع استمرار أعمال إزالتها 

ببطء، ویشکو األهالي من إهمال محافظة دمشق � الـعـمـل بــفـاعلیة باملنطقة 

التي تعاني أصًال من ضعف � الخدمات، أما � شمال حّي التضامــن الـتـــي کانت 

تحت سیطرة مجموعات "الدفاع الوطني" فالحال أفضل من جنوبه.
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النظام یضع شروطًا أمام عودة سکان حي التضامن

 محافظة دمشق تسمح ألهالي التضامن بالعودة إلی بیوتهم – صوت العاصمة\ ١٤\٠٩\11٢٠٢٠

11

وضعت محافظة دمــشـق شــروطًا للراغبین بالحصول � موافقة العودة إلی حّي 

التضامن وهي:  استخراج ترخیـــص ترمیم العقار من بلدیة املیدان قبل قیام صاحب 

املنزل بأي عملیة ترمیم، بما فــي ذلك ترکیب عداد املاء والکهرباء، وتعُّهِد الشخص 

بإزالة األنقاض وترحیلها من منــزلــه خالل مدة أقصاها ٦٠ یومًا، وحصوله � براءة 

ذمة من مؤسسات املاء والکهرباء والهـاتف واملالیة من املحافظة، ویتعّهد الشخص 

باإلقامة � العقار أو التصرف به بشکل قانوني (بیعًا أو إیجارًا)، وذلك � مسؤولیة 

صاحب العقار الشخصیة من “دون تحمل أي جهة حکومیة ملسؤولیة تبعات السالمة 

اإلنشائیة للعقار

� شهر سبتمبر\ أیلول ٢٠٢٠ سمحت محافظة دمشق لألهالي النازحین من حــــي 

التضامن الدمشقي، بالعودة إلی بیوتهم الصالحة للسکن تدریجیًا، وفق شروط وأعداد 

محددة، وأعلــنت أن هــنـاك ٥٠٠ اســم حـصـلوا � موافقات للعودة وستعلن عن 

٥٠ اسمًا کل یوم، وخالل العام ٢٠٢٢ یتواصل تسلیم املنازل الصالحة للسکن ألصحابها 

� دفعات بعد استکمال شروط العودة والســکـن والــترمیم، � حین ینتظر آالف 

املهجرین املوافقات من قبل األمن السوري.

ویشکو األهالي من عرقلة قوات النظام لعودتهــم کما حدث خالل الشهر السابع � 

العام ٢٠٢٢، حیث نصبت قوات األمن حواجزها فـــي شـــارع دعـــبول ومنعت دخول 

األهالي، وأبقت قوات النظام � حاجز ببیال کمدخل وحید للمنــطـقـة مـع إخضاع 

جمیع املارة لعملیات تفتیش.

و� إشارة هامة، ترفض قوات النـظام منح موافقات العودة أو زیارة منازل املصنفین 

لدیها بـ "اإلرهابیین" وهم املشارکین � الحراك والتي أحرقت منازلهم سابقًا، و� 

الرغم من نزوحهم وعدم تواجدهم فـــي املنطــقـة إال ان النــظام یحرم ذویهم من 

عودتهم أو التصرف بها، وأکد فلسطینیون من أبناء الحّي أن العـــدیــد مـن مــنــازل 

الالجئــیـن الفلســطـیـنـیـین فــي مـخـیم فلـسطین مصنفة لدى النظام بممتلکات 

اإلرهابیین وال یمکن التصرف بها أو حتی ترمیمها.
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ظاهرة "التعفیش"

11

کحـال مخــیـم الـیرموك وحّي الحجر األسود، تعرض حّي التضامن للسرقة والتعفیش 

من قبل قوات النــظــام وما یسمی "الدفاع الوطني" بعد انسحاب تنظیم داعش من 

املنطقة عام ٢٠١٨، فیما تتواصل حتی اآلن أعمال التعفیش والسرقة من قبل عناصر 

موالیة للنظام ومجموعـــــات محــمـیـة وتعمل لحساب األمن السوري.

وذکر شهود عیان أن األجهزة األمنیة الـسوریــة نصبت خالل الشهر السابع � العام 

٢٠٢٢ حواجزها � شارع دعبول ومناطق أخــرى فـي الحــّي ومنعت دخول األهالي، 

وجرت خاللها أعمال هدم للمباني املدمرة جزئیًا لسحب الحــدید منها، وأّکد األهالي 

دخول “جرافات” للمساهمة � عملیات الهدم، وآالت لتجلیس الحـدیـد املسـتـخرج 

قبل نقله خارج املنطقة عبر تجار الخردة املتعاونین مع األمن العسکري.
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املیلیشیات املوالیة � حي التضامن

(میلیشیات شارع نسرین – الدفاع الوطني)

بدایة التشکیل: 

� معرض ردها عـلی املـظاهرات التي أخذت بالتوسع � دمشق عام ٢٠١١، قامت 

األجهزة األمنیة التابعة للنــظـام بـتـشــکیل میلیشیات مسلحة ذات صبغة طائفیة، 

وأطلقت یدها للمشارکة � قمع املتظـاهرین العزل � حّي التضامن وبعض أحیاء 

مدینة دمشق وریفها، کحي الزاهرة وحـــي الـمـیــدان وحي القدم وحي نهر عیشة 

وحي العسالي وبلدات یلدا وببیال والحجر األسود.

 تشکلت هذه املیلیشیات � الشــهــر الخامس مــــن عـــام ٢٠١١، وکان قوامها من 

املدنیین املتطوعین، واملوظفین الحــکــومــیـین وعناصــر حـزب البـعث، وینتمي 

غالبیتهم للطائفة العلویة، استخدموا بدایًة الهراوات وأسلحة الصید فــــي عمـلیات 

القمع قبل أن یتم تدریبهم وتزویدهم باألسلحة الخفیفة واملتوســطة وعــدد مــن 

السیارات املحملة بالرشاشات الثقیلة، والحقًا زودوا براجمات الصواریخ ومدافع الهاون. 

وتفید مصادر املجموعة بأن عناصر میلیشیات شارع نسرین کانوا � البدایة یحملون 

بطاقات أمنیة صادرة عن شعبة املخابرات الجویة، قبل أن یتم تنظـــیمها وهیکلتها 

من قبل الفرع ٢٢٧ (فرع املنطقة) التابع لشعبة املخابرات العسکریة ورفدها ببعض 

الضباط والعسکریین املتقاعدین. 

ُقدر عدد عناصر میلیشیات شارع نســریـن � بدایة التشکیل بـ ١٥٠ عنصرًا، ثم ازداد 

عددهم بعد إطالق سراح معتقلین جنائــیـین مــن سجن عدرا، ضمن تسویة أدارتها 

األجهزة األمنیة � أن ینضموا إلی قوات النظام للمـشـارکـة � قمع املتظاهرین.

منحت مجموعات حي التضامن أو ما صار یعرف فـــي دمــشــق بــ "شبیحة نسرین" 

صالحیات واسعة من قبل األجهزة األمنیة ألسباب ُیـعــتـقـد أنــهـا طائفیة، ونشرت 

حواجزها ضمن الحي واملناطق املجاورة، وأطلق النظام یدها لقمــع السکان دون أیة 

ضوابط.
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وارتکبوا انتهاکات واسعة بدأت منذ منتصف العام ٢٠١١، وتصاعدت بشکل کبیر خالل 

أعوام ٢٠١٢- ٢٠١٣- ٢٠١٤، وشملت: القتل خارج القانون، االعتقال التعسفي، التعذیب، 

االغتصاب والعنف الجنسي، اإلخفاء القسري، سرقة املمتلــکـات، اخـتطـاف املدنیین 

بدافع طلب الفدیة، ترویج وتجارة املخدرات، الدعارة واالتجار بالجنس.

ومن أبرز قیادات میلیشیات حـي التـضامـن و"الدفاع الوطــنـي" املدعو "فادي أحمد" 

واملعروف بـ فادي صقر - إیاد سکیف - أبـــو حنین - علــي إبراهیم - صــالــح الراس 

املعروف بـ أبو منتجب وحکمت اإلبراهیم املعروف بـ أبو علي حکمت، عـالء عــناق، 

محمد خیر سلیمان مدیر مکتب األمن � الحي، واملدعوة "منــار العــفــیف" وأخیها 

"عمار عفیف".

التحق بهذه املیلیشیات املئات من الشباب وعدد من النساء، وقــدر عددهم باآلالف 

بینهم قرابة ١٨٠٠ مطلوبًا جنائیًا منتصف عام ٢٠١٢، وفــق مصادر مـجـموعة العــمل، 

وقدمت إحدى "الجمعیات الخیریة" املحــسوبـة � النظــام � منطقة باب توما 

أربعة آالف بندقیة کتبرع ملجموعات شارع نسرین.

ومع انخراطها الواسع � القتال مع النظام وتــوسع أعمالها اإلجرامیة، عـمل النظام 

� تنظیمها، وضمها ملا یسمی بـ "قوات الدفاع الوطني".

کان لهذه املیلیشیات األولویة � الحصول عــلی املواد التموینیة والغاز والکهربــاء 

واملساعدات، وکانوا معفیین من دفع فواتیر الکهرباء والـــمـاء والـهاتــف، کـما حّول 

عناصرها عشرات املنــازل فــي منــاطــق سیطرتها شمال حّي التضامن إلی بــیوت 

للدعارة وتجارة الجنس واملخدرات.

إضافة إلی تلك اللجان املسلحة برزت أیضا لجان "حي األسد" � أطراف حي القدم 

ذي األغلبیة العلویة، وشارکت � قمع املظـــاهرات فــي حّي التـضامن وغیرها من 

املناطق � دمشق وریفها.

حاجز برکة التابع ملجموعات شارع نسرین  
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العالقة بین میلیشیات نسرین واألجهزة األمنیة السوریة

یعد أبناء الطائــفة الـعـلویـــة املـنحدرین من الجوالن السوري أقل شأنًا ومکانة � 

أوساط النظام وأجهزته األمنیة باملقارنة مع غیرهم من أبناء الطائفة املنحدرین من 

قرى الساحل السوري، وکان هذا أحد أســـباب توتر العالقة بین "قوات الدفاع الوطني

" � حي التضامن والعدید من األجهزة األمــنـیـة، کمــا کان یزعم عناصر میلیشیات 

حي التضامن بتخلي قوات النظام عنهم � مواجهة املــعـارضــة املـسـلـحة � 

مرحلة من املراحل، إضافة إلی املکانة التي نالتها تلك اللجان من العالقة الخــاصــة 

التي تربط بین متزعمها "فادي صقر" بالرئیس السوري.

باتت أعمال میلیشیات شارع نسرین -الذین صاروا یعرفــون فــي دمشــق بـ "شبیحة 

التضامن"- تدر � متزعمیها عوائد مالیة ضخمة، ساهمت � توتیر العــالقـة مـع 

األجهزة األمنیة، حیث صارت تنافسها � أعمال الخطف وابتزاز املواطنین ونـهــــب 

ممتلکاتهم وتجارة املخدرات والسالح. ووصلت األمور بین الطرفین إلی حد املواجهة 

املسلحة � بعض األحیان.

� الشـــهر الثامن من عام ٢٠١٣ رفض "أبو منتجب" (أحد متزعمي میلیشــــیات 

الحي) طلب األجهزة األمنیة تبادل جثة جندي سوري کانت بحوزة الجیش الحر مـع 

عدد من املعتقلین املحتجزین � الحي، ولم تستطع األجهزة األمنیة أو الجیش 

إلزامه بقرار التبادل.

وکان أوج املواجهة بین الطرفین � الشهر الثامن من عام ٢٠١٤، حیث وقع اشتباك 

مسلح بین قوات الدفاع الوطني ومیلیشیات شارع نسرین من جهة، وعناصر من فرع 

الدوریات التابع لشــــعبة املخابرات العســـــکریة من جهة أخرى، استخدمت خالله 

األسلحة الرشاشة وقذائف الهاون، وخلف قتلی وجرحی � صفوف الطرفین. 

اعتقل فرع الدوریات � إثرها عددًا من عناصر میلیشیات الحي، کما شّنت قــــوات 

النظام هجومًا � هذه املیلیشـیات لتسـلیم مطلوبین کانوا تحت حمایتها، ودارت 

بین الجانبین اشتباکات عنیفة انتهت بوساطة أمنیة من القصـر بعد تســلیم بعض 

املطلوبین وتسویة أوضاعهم.
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وفیما یخص العالقة مع الفصـائل الفلسـطینیة املحسـوبة � السـلطة السـوریة، 

کانت عالقة میلیشــیات حي التضــامن مع املجموعات املســـلحة التابعة للجبهة 

الشــــــعبیة -القیادة العامة وفتح االنتفاضة یســـــــودها التوتر، وُسجل وقوع عدة 

مشـاحنات بین الجانبین بسـبب إساءة عناصر شارع نســرین لالجئین الفلســطینیین 

ووصفهم بالخونة والعمالء، واختطاف املیلیشــیات لعناصر ومســؤولین � القیادة 

العامة وفصـائل فلسـطینیة أخرى، باإلضافة إلی أن تبعیة الجبهة الشــعبیة القیادة 

العامة والفصائل الفلسطینیة لفرع فلسطین الذي یتبع لشعبة املخابرات العسکریة، 

والذي کان � خالف دائم مع میلیشیات شارع نسرین.

العالقة بین میلیشیات نسرین وأهالي الحي 

نصبت میلیشیات نسـرین عــشــرات الحــواجــز للـتـدقیـق والتفییش داخل مناطق 

سیطرتها و� مداخلها، وأهم تلك الحواجز حاجز برکة، وکــــانت تلك اللجان تدخل 

کل بیت من غیر إذن وتطرد وُتسکن من تشاء فیها، وکثیرًا ما کـــانــوا یـعـیـثون � 

املمتلکات فسادًا وتخریبًا عالوة � سرقتها، ما شّکل حالة استیاء واسـعة بـــیـــن 

املدنیین.

وکان لعنـــاصــر املیلیشیــات األولـویــة فــي الحصول � املواد التموینیة والغاز 

والکهرباء واملساعدات، وکانوا معَفون من دفـــع فواتیر الکهرباء واملاء والهاتف، کما 

حّول عناصرها عشرات املنازل � مناطق سیطــرتـهـا شمال حّي التضامن إلی أوکار 

للدعارة.

نقل شــهود عـــیان ملجموعة العمل، عن املعاملة السیئة من قبل "أبو حنین" أحد 

مسؤولي هذه املیــلیشیات للنساء الفلسطینیات عند شرائهن الخبز من مخبز خولة 

� "حارة الشوام" فــي حّي التضامن، وأحیانًا کان یتعرض لهن بالضرب والشتائم.

و� عام ٢٠١٤ أجبرت تــلك اللـجـــان أصحاب املحال التجاریة � مناطق سیطرتها 

� وضع صور الرئیس السوري، ومن یـمـتـنع یتم تحطیم دکانه وأحیانًا یتم إعدامه 

میدانیًا أو اعتقاله. 
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وبحسب إفادات األهالي، فـــإن العــدیــد من مناطق الحي لم تشهد أعماًال عسکریة 

ولکن نالت نصیبها من التخریب والنهب، کـما اعتدوا � السکان واختطفوا عشرات 

النساء، ونفذوا حمالت تفتیش ومداهمات وسرقات للمنازل حتی شملت أحیانًا بعض 

عناصرهم.  

ویؤکد األهالـي بأن حارات وأزقة کاملة کانت ُتباع للمتعهدین الذین یعقدون صفقات 

مع ضباط تابــعـیـن للـنـــظام وقادة میلیشیات التضامن لشراء منطقة کاملة بهدف 

نهبها وتعفیشها، وکذلك طــردت مئات العائالت من منازلها � الحي واتخذت تلك 

املنازل مقرات للجان بالقرب من شــارع نـسـرین، خاصة � منطقة البنایات مسبقة 

الصنع.

� عــام ٢٠١٤ وجهت میلیشیات شارع نسرین إنذارات لألهالي القاطنین بالقرب من 

جامع الفــارســي إلخــالء مـنـازلـهم بحجة خطورة املنطقة، وبعد خروج العدید من 

العائالت تعرضت تلك املنازل لعمــلیـات نـهـب وســرقة من قبل عناصرها، کما غادر 

املئات من أهالي الحي منازلهم ومحالهم التجاریة ونزحوا عن املنطقة نهائیًا نتیجة 

تلك األعمال اإلجرامیة.

مارست ملیشـیات شارع نسـرین کل أنواع االنتهاکات بحق مخیم الیرموك وسکانه، 

ابتداًء بقصــــف املخیم بالهاون وراجمات الصـــــواریخ والرشاشات الثقیلة وارسال 

الســـیارات املفخخة إلی شوارع املخیم وصوًال إلی عملیات االعتقال التعســــفي 

واإلعدام املیداني والخطف واالغتصــاب والتغییب القســـري واإلجبار � أعمال 

الســخرة، وسجل فقدان العشـــرات من أبناء املخیم � حواجز حّي التضـــامن، 

منهم من اختفی أثره ومنهم من قامت تلك امللیشیات بتسلیمه لألجهزة األمنیة.

ملیشیات حي التضامن ومخیم الیرموك 
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یوم ٢٦ أکتوبر\ تشرین أول ٢٠١٢ داهمت میلیشیات شارع نسرین مدرسة الفالوجة 

فــي مـــخیم الیرموك التي کانت مرکزًا إلیواء النازحین واعتقلوا ٤ شبان کانوا �

 سـیارة من نوع "فان" وتم اقتیادهم إلی حّي التضامن، و� الیوم التالي اقتحمت 

املیــلـیشـیـات للــمـرة الثانیة مدرسة الفالوجة والحقوا عددًا من الشباب.

کما اعتقلت میلیشیــات نـسرین عشرات الالجئین الفلسطینیین خالل استالمهم 

املساعدات اإلغاثیة أو خالل محــاوالت الخـــروج من املنطقة املحاصرة، وعمدت 

إلی طلب فدیة مالیة مقابل إطالق سراح بعضهم.

ووثقت مجموعة العمل اختطـــاف میـلـیـشیات شــارع نـسـریــن لبعض املرضی 

املحاصرین، الذین کان یسمح لهم بالخروج من مخیم الیرموك بعد حصولهم � 

موافقة أمنیة وتصریح للعالج � مشا� دمشق، وُوثق اعتداء اللـجان � کثیر 

من األحیان خالل العام ٢٠١٤ � سکان املخیم أثناء شراء مادة الخــبـز من مخبز 

الزاهرة اآللي.

وُسجل احتجـــاز میـلـیشـیات شارع نسرین لعشرات الشبان وإجبارهم � القیام 

بأعمال السخرة لصالحها، کحفر الخنادق ووضع املتاریس � خطوط التماس مع 

املعارضة وینتهي االعتقـــال بـــسرقة أموالهم والهواتف املحمولة أو تسلیمهم 

لألجهزة األمنیة السوریة بتهم ملفقة.

مع تصـاعد نشاط أهالي مخیم الیرموك � إیواء النازحین من املناطق املحیطة، 

تصاعدت عمــلـیـات االعتقال واالختطاف داخل املخیم وشارکت تلك املیلیشیات 

مع األجهزة األمنیة باختــطـاف عدد من الشباب، ووثق اقتحامها مراکز إیواء داخل 

املخیم ومن تلك الحوادث:

یوم ١٥ أکتوبر\ تشرین اول ٢٠١٢ داهـمت میلیشیات شارع نسرین عددًا من املنازل 

� إحدى حارات شارع حیفا � مخــیـم الـیرموك، واعتقلت عددًا من الشبان من 

داخل نادي األقصی وشابین آخرین وشابًا آخــر یــدعــی مـحـمود عمایري یبلغ من 

العمر ١٧ عامًا.

مساء یوم ٢٥ أکـــتـوبـر\ تـشــریـن اول ٢٠١٢ اختطفت املیلیشیات الشاب "محمد 

إبراهیم منصور" من دکانه الواقــعـة فـــي شــارع فـلـسطین بجانب سوق الخضرة 

"ملحمة القدس" واقتادوه إلی شارع نسرین.

مداهمات واعتقاالت � املخیم 
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خـالل فــترة حـصـار النظام ملخیم الیرموك منعت میلیشیات حي التضامن إدخال 

مســـاعدات أممیة أکثر من مرة لألهالي املحاصرین � الرغم من وجود موافقة 

من األجهزة األمنیة السـوریة، ولعّل ما نشـرته عام ٢٠١٤ إحدى الصــفحات التابعة 

ملیلیشـیات شارع نسـرینبمنطقة التضــامن یوضح جزءًا من أسباب منعهم دخول 

املساعدات ملخیم الیرموك:

منع دخول املساعدات اإلغاثیة

وقد عمدت میلیشـیات حي التضــامن إلی ابتزاز الهیئات اإلغاثیة للحصــول � 

جزء من املســـــــاعدات کما حدث یوم ٢٠ ینایر\ کانون ثاني ٢٠١٤ حیث صادرت

املیلیشــــیات ١٢٥ سلة غذائیة أرسلتها وکالة األونروا ألهالي مخیم الیرموك، وتم 

توزیع ٧٥ سلة فقط، بینما شوهدت السیارات املحملة بالطرود تفرغ حمولتها � 

شارع نسرین.
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شهـد مخــیـم الـیرموك خالل عام ٢٠١٢ انفجار عدد من السیارات املفخخة داخل 

األحیاء السکنیة، مـا آثار حالة من الرعب � أوساط سکان املخیم وسقوط جرحی 

من املدنیین، وحّمــل نــاشــطـو املخیم النظام السوري ومیلیشیات شارع نسرین 

مسؤولیة السیارات بناء � معـــلـومــات واعــتـرافـات، ومن أبرز تلك االعترافات 

واملفخخات:

یوم ٢٨دیســمبر\ کانـــون األول ٢٠١٢ نصبت مجموعات املعارضة املسلحة کمینًا 

� منطقة ساحة الریجــة بمخیم الیرموك وأوقفوا سیارة سابا رقم ٤٦٨٩٥١ وعند 

تفتیش السیارة تبین بأنهــا مـفــخـخة، فـألـقـي الـقـبـض عـلی السائق املدعو 

"لؤي محمد جمعة" والدته فهمیة تولد دمشق ١٩٨٨، وفرضت الــمـعـارضــة طوقًا 

أمنیًا حول السیارة وتم إخالء املنازل من املدنیین وقطع السیر عن املکان، وأثـناء 

التحقیق مع السائق فّجرت میلیشیات شــارع نـسـریــن السیارة عن بعد ما أحدث 

دمارًا کبیرًا � املباني واملمتلکات دون وقوع ضحایـــا أو إصــابـــات � صفوف 

املدنیین، وتم اقتیاد السائق الی فرع التحقیق التابع للمعارضة واعـــتـــرف فــي

شریط مصور أنه من سکان شارع نسرین � حّي التضامن، وأن میلیشیات شــــارع 

نسرین جّهزت السیارة وأرسلته لرکنها � ساحة الریجة لتقوم بتفـجـیرها عـــبـر 

جهاز السلکي، وذلك التهام املعارضة املسلحة بالعمل وإحداث فتنة بیــن أهالي 

املخیم واملعارضة، بحسب اعترافات السائق.

تفجیر سیارات مفخخة � املخیم

جانب من آثار الدمار � ساحة الریجة 

12https://www.youtube.com/watch?v=21nbbheRepg  

12
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عملیات االعتقال واإلعدام املیداني 

شهادة معتقل فلسطیني 

مارست میلیشیات شارع نسرین انتهاکات کبیرة بحّق املدنیین شملت أعمال خــطف 

واعتقال وقتل وإعدام میدانــــــــي، ُفقد وُقتل خاللها اآلالف بینهم مئات الالجئین 

الفلسـطینیین من أبناء حّي التضـامن ومخیم الیرموك، ویأتي حاجز میلیشـیات شارع 

نســـــرین واملجموعات املوالیة للنظام أول مخیم الیرموك وحاجز مخبز الزاهرة �

 مقدمة الحواجز التي اعتقل علیها مئات الشـباب والنسـاء الفلســطینیین وغیرهم.

� شهادة قـدمهــا ملـجــموعــة العمل "أحمد" -اسم مستعار- معتقل فلسطیني 

سابق عمل متطوعًا � إحدى املؤسـسات اإلغاثیة الفلسطینیة � مخیم الیرموك 

یقول: 

"عملت متــطوعـًا � إحدى املؤسسات باملخیم عام ٢٠١٢، وکنت مع زمیل آخر � 

املؤسسة نعمل عــلی إیصال املساعدات للعائالت الفلسطینیة القاطنة بالقرب من 

ثانویة الیرموك، وهي منطقة تقع تحت سیطرة میلیشیات حي التضامن وعناصر من 

األمن العسکري، أوقــفـتـنا مجـموعة مسلحة تابعة للجان شارع نسرین واقتادونا إلی 

داخل حي التضامن، وعند اعتقـالنا شاهَدنا أحد األصدقاء وأبلغ بدوره املؤسسة التي 

کنا نعمل معها. تم احتجازنا فــي أحــد مقرات شبیحة شارع نسرین، علمنا الحقًا أنه 

مکتب األمن الذي یدیره املدعو "أبو حیـــدر" بــالقـرب مــن مســجـد الزبیر، وخضعنا 

للتحقیق � إحدى الغرف، تعرضنا خاللها للضرب والتعذیب، من أنــتم وماذا تریدون 

وماذا کنتم تعملون واستمر التحقیق والتعذیب لعدة أیام قبل أن یطـــلـقـوا سراحنا.

التقینا خالل احتجازنا برجل فلسطیني من عائلة جربوع � الخمسینات مـــن العمر، 

وکان قد اعتقل من حي التضامن وعلمنا أن میلیشیات شارع نسرین تفاوض عــائلته 

إلطالق سراحه مقابل مبلغ من املال، ولم نعرف ماذا حدث معه بعد إطالق سراحنا. 
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کذلك کانوا یحتجزون � مکتب األمـن عائلة فلسطینیة مکونة من رجل وزوجته من 

عائلة "الجــنـداوي" ولــم نـعـلم مـاذا حدث لهما. أثناء احتجازنا سمعنا عناصر اللجان 

یحققون مع شابین ویحاولون إقناعهـم بـالرکـوب � سیارات إلیصالها لنقاط معینة 

� مناطق سیطرة املعارضة � حي التضامن، وغاب الشابان لکن بعد ساعات عادا 

وبدأ مسلسل التعذیب.

وفهمنا أن السیارات کــانـت مفـخـخـة وعـناصر اللجان کبلوا أیدي الشابین إلی مقود 

السیارات املراد إدخالها إلی مناطق املعارضــة لتــفـجیرها هناك، لکن الشابین رفضا 

ذلك، وعلمنا أنهم نجحوا سابقا � تفجیر عدة سـیـارات باألسلوب ذاته. 

لم نعلم أیضًا ما الذي حل بهم � النهایة. أطلقوا سراحــنـا وقــالـوا لـنـا امشوا � 

طریق باتجاه املخیم وتبین أنه مقنوص، حیث قابلنا أحد عــنـاصـر اللـجان وظّن أننا 

نعمل لصالحهم وأشار لنا بأن الطریق مقنوص فذهبنا من طریق آخر، ثــم أوقــفـتـنا 

مجموعة مسلحة تتبع أیضًا ملیلیشیات شارع نسرین، وبــعـد االتــصـال بــأبـو حیدر 

مسؤول األمن أطلقوا سراحنا".

ووفقًا لشاهد عیان من املقاتــلـین الفلسطینیین � حّي التضامن ُیحّدث مجموعة 

العمل "کنا نعرف بوجود ٣٥ امـرأة مــعــتـقـلـة فـــي مـسـجد سعد بن الربیع خالل 

عام ٢٠١٤، و� إحدى املرات قاموا باغتصاب امرأة ورفع صـــوتـها عبر مکبرات صوت 

أحد املساجد � املنطقة أثناء اغتصابها، وکانت إحــدى أخوات مقاتل من مقاتلي 

املعارضة کان معروف لدى میلیشیات شارع نسرین".
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أبرز ما وثقته مجموعة العمل :

وفقــًا لشـهادات حّیة من عناصر املعارضة، ومعتقلین سابقین � الحي، وشهادات 

السکان، واعــتـرافــات لعـناصر یتبعون ملیلیشیات شارع نسرین کانوا محتجزین لدى 

املعارضة، أکدت جمیع تلــك الـمـصـادر وجــود عــدد مــن مراکز االعتقال والتعذیب 

واإلعدام.

مســـــجد سعد بن الربیع: یقع � نهایة شارع دعبول، کان تحت سیطرة فرع 

املنطقة ومجموعات شارع نسرین، ثم فرع فلسطین، تحول املسجد إلی مسلخ 

بشـري، کانوا یغتصـبون ویعذبون النسـاء بداخله ویشـغلون إذاعات املســجد 

لتصل آهات املعذبین إلی کامل أرجاء الحي قبیل إحراقهم. 

املنطقة املحاذیة ملخبز أبو ترابة.

بناء مکون من ٣ طوابق بجانب مشفی الرحمة، وضعت مجموعات نسرین یدها 

علیه حیث تتهم أصــــحابه بدعم الحراك، واتخذته مرکزًا لالعتقال والتعذیب.

ملجأ أسفل حدیقة الزبیر بن العوام بجانب مسجد الزبیر: مرکز اعتقال وتعذیب.

مکتب األمن التـابـع للـمـدعو أبو حیدر وهو مطل � مسجد الزبیر بن العوام. 

الحفرة- الجــورة: حــفـرة عــمیقة جنوب حي التضامن أول سوق الثالثاء، کانت 

معدة کأســـاس ألحد األبنیة، ألقت املعارضــــة بها عددًا من قتلی النظام من 

جنود وعناصــــر من مجموعات موالیة أو متهمین بالتخابر مع النظام، وأول من 

ألقی بها جثثًا هو مســــــــــؤول � املعارضة ُیعرف بـ أبو علي دوماني، ثم 

استخدمتها قوات النظام � کل اقتحام للحّي وألقت فیها عشــرات الضــحایا.

جانب مسـجـد عـثــمان: یقع � شارع دعبول، تأکیدات بوجود أکثر من مقبرة 

جماعیة.

مراکز احتجاز وتعذیب وإعدام � حي التضامن 
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صـالة أفراح ثـم انسـحب عناصر األمن منها إلــی بناء مجاور وقبو کان عبارة عن 

مستودع � حي سلیخة 

کتلة دعبول ومنطقة سلیخة: وجد الناشطون فیهما عشرات الجثث

منطقة القنایة جانب شرکة بینیتون – مستودع سکر یوجد هنغاران کانا مقّرین 

لألمن السوري ومجموعات "شارع نسرین" – مراکز اعتقال وتعذیب

مضافة "زیاد األحمد" اتخــذتها مجــموعات "شارع نسرین" سجنًا ومرکزًا لتعذیب

املعتقلین خالل األحداث، قرداحة عالء عناق

مستوصف الثورة وبجواره قبو بناء کــان مســتودعًا، کان مقرًا لألمن ومجموعات 

“شارع نسرین" ومرکزًا لالعتقال والتعذیب.

بناء لعائلة علولو وبناء مجاور تعود ملکیته لعائلة من أبناء حوران استملکتهما 

املیلیشیات واتخذت من البنائین مراکز أمنیة واعتقال وتعذیب.

املبنی املالصق ملخبز الزاهرة اآللي حیــث تـواترت األخبار عن اتخـــاذه مــرکزًا 

العتقال املدنیین خاصة القادمین لشراء مادة الخبز.
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أبرز عملیات اإلعدام:

عثر األهالي � جثة مجهولة الهویة � بسـاتین التضامن. ٠١\٠٨\٢٠١٢ یوم 

عملیات اإلعدام املوثقة 

یؤکد أهالي حّي التضامن أن أعداد الذینُ أعدموا � ید میلیشیات شارع نســـــرین 

کبیرة جدًا ومن الصعب إحصاؤها، ذلك ألن جثثًا کثیرة أحرقت ودفنت واختفی أثــرها 

وسجل أصحابها � عداد املفقودین.

یقول أحد أبناء الحــّي: "رائــحــة الجـــثث املتفحمة ال تفارق أنوف الناجین من حي 

التضامن حتی اآلن، وبعد سنوات من املجــــزرة مـــا نــزال نـذکر جیدًا رائحة احتراق 

األجساد البشریة".

أعدمت قوات النظام ١٢ مدنیًا بینهم الشیخ أحمد األحمد �  ٠٣\٠٨\٢٠١٢ یوم 

مسجد عبد الله بن الزبیر مع اثنین من أوالده وعدٍد من املصلین.

أعـلن نــاشطـــون عـــن ذبــح مجـموعـات شارع نسرین شابًا  ٠٤\٠٨\٢٠١٢ یوم 

فلسـطینیًا من عائلة الشـهابي � حي التضـامن ورمیه � شارع فلســطین، 

واتهام الجیش الحر وأهالي التضــامن بذبحه، ونقل الجثمان إلی أحد مشـــا� 

مخیم الیرموك.

أظهر فیدیو إعدام مجموعات النظام السوري خمسة من أبناء  ٢٣\٠٨\٢٠١٢ یوم 

حّي التضامن. 

أعدمت قوات النظام ستة أشخاص وتم إلقاء جثثهم مکبلین  ٠٤\٠٩\٢٠١٢ یوم 

بالقرب من جامع الزبیر وعلیهم آثار تعذیب. إحدى الجثث کانت مقطوعة الرأس 

ومحروقة کلیًا ولم یستطع أحد انتشالهم مباشرة بسـبب رصاص قناص النظام 

الذي أصاب أحد شباب الحي عند محاولته االقتراب منها.

عثر األهـــالي � جثة � حي التضامن أعدم میدانیًا أثناء  ٠٧\٠٩\٢٠١٢ یوم 

محاولة الجیش السوري اقتحام الحي.

وجــــدت جــثـتــان فــــي حي التضامن تم أخذهما من قبل  ٠٨\٠٩\٢٠١٢ یوم 

مجموعات نسرین.
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أعدمت قوات النظام بشکل وحـــشــي ٢١ مدنیًا بینهم امرأة،  ١٠\٠٩\٢٠١٢ یوم 

٨ منهم بجانب مسجد سلمان الفارسي.

عثـــر عــلی جــثــــة بالقرب من شرکة بینیتون � منطقة  ٢٩\٠٩\٢٠١٢ یوم 

"القنایة" تعذر التعرف علیها ولم یکن معها أوراق ثبوتیة.

أعدمت قــــــــوات النـــظــام ثــالثـة شبان "محمد الفیاض" ٠٤\١٠\٢٠١٢ یوم 

، بشار البدیوي"، أحمد البطران".

أعدمت میلیشیات نــســریـن ٣ شـبان من سکان منطقة سوق  ١١\١٠\٢٠١٢ یوم 

الثالثاء عطا عقلة، عالء البرعي، حازم حمید.

وجــد األهـالي تسع جثث کانوا معتقلین لدى مجموعات شارع  ١٧\١٠\٢٠١٢ یوم 

نسرین ورمیت جثثهم � شارع الـ ٣٠ � مخیم الیرموك.

عثر � جثتین مقابل جامع البشیر � مخیم الیـرموك عند  ١٧\١٠\٢٠١٢ یوم 

بناء اإلسکـــان وعلــیها آثار تعذیب یرجح أنهما کانا محتجزین � شارع نسرین 

القریب من املسجد. 

بعد عـــودة مجــموعــات املـعـارضة إلی   شهر نوفمبر\ تشرین ثاني ٢٠١٢ �

حّي التضامن وحدوث تقّدم لها � عدة محاور سیطروا � مسجد الحــمزة، 

ووجدوا بکل حّمام من حّمامات املسجد الثالثة جثة تعرضت إلعدام میــدانــي 

عند سیطرة مجموعات "شارع نسرین" � املسجد.

عثر � جثة فــــي منــطـقة القنایة جانب شـرکة بینیتون  ٠٢\١١\٢٠١٢ یوم 

و� جسده آثار تعذیب شدیدة واملنطقة کانــت تـحـت سـیـطرة میلیـشیات 

نسرین.

عثر عــلـی جثمــان � منطقة القنایة جانب شرکة بینیتون  ٠٦\١١\٢٠١٢ یوم 

– تحت سیطرة مجموعات نسرین.

١١\١١\٢٠١٢یوم  العثور علـــی جــثـــة شاب أعدم میدانیًا � شارع نسرین بعد 

اعتقاله.

٠٥\٠٣\٢٠١٣یوم  العثور � جثمانــیـن مجهولي الهویة � شارع فلسطین، 

نقال إلی مشفی الباسل � مخیم الیرموك.
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أعلنت مجموعات املعارضة املسلحة العثور � أحد مقرات  ٠٥\٠٦\٢٠١٣ یوم 

التعذیب التابعة للمجموعات املوالیة للنظام � حــي الـتـضــامن، وذلك بعد 

اقتحامه من قبل عناصر الجیش الحر التابعین للمعارضة، وتم العـثور � عدد 

من الجثث علیها آثار حرق وتعذیب.

أعلن ناشطون العثور � عشرة جثث منَّکٍل بها، حیث وجدها  ١٤\١١\٢٠١٣ یوم 

مقاتلو املعارضة � الحي خالل تقدمهم � معرکة "إن تنصروا الله ینصرکم"، 

تحولت هذه الجثث إلی هیاکل عظمیة ویظهر � بعضها آثار التعذیب.

أعلن ناشطون عن اکتشاف مجموعات املعارضــة مجزرة مروعة  ١٨\١١\٢٠١٣ یوم 

بحق مجموعة من السکان � أبنیة الدعبول یظهر � الجثــث آثار التعذیب 

والحرق والتنکیل.

کشف موقع               أن عدد الضـــحایا املوثقین  ٢٧أبریل\نیسان ٢٠٢٢ بتاریخ 

� ٢٧ تسجیًال بحوزة معّدي التحقیق الذي نشرته الغاردیان بلـــغ ٢٨٨ شـخصًا 

معظمهم من فئة الشباب وکبار السن وعدد من النساء واألطفال.

newlines

شهادة مسعف فلسطیني

بعد اقتحام النظام الســوري لحّي التضــامن یوم ٠٩\٠٩\٢٠١٢، استطعنا دخول حّي 

التضـامن بعد أیام، انتشــلنا خاللها قرابة ٤٠ جثة قتلوا بطرق متعددة بالســکاکین 

أو من خالل طلق ناري � الرأس أو الجسد، وبعض الجثث وجدناها مضرجة بدمائها 

ومکبلة � األسّرة، وأحیانًا ُیقتل الشخص � غیر منزله ویتم تشویه جثته إلخفاء 

هویته.
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الالجئ الفلسـطیني "محمد عقلة" من ذوي االحتیاجات الخاصة قتل بالرصاص.

شهادة الالجئ الفلسطیني أبو أحمد السهلي

یروي الناشط الفلسطیني أبو أحمد السهلي ملوقع العربي الجدید شهــــادات وأورد 

أسماء ضحایا ومعتقلین فلسطینیین قتلوا أو اختطفوا � ید میلیشیات نســریـن، 

وهم:

"جمال الحســن"، أحد جیرانه الذي کان یســکن � التضــامن، هرب إلی مخیم 

الیرموك � ٢٠١٣، ثم تواصل مع أحد عناصر میلیشــیات نســـرین وقال له إنه 

یرید أن یحضــر إلی بیته � شارع الســبورات قرب سینما النجوم، لیأخذ مبلغًا 

من املال ترکه هناك، فطمأنه ذلك الشخص، وحین ذهب بسیارته لم یعد أبـدًا.

شابان من عائلة البستوني الفلسطینیة قتلهما عناصر املیلیشیات قـــرب دوار 

فلسـطین عام ٢٠١٢، کان الشــابان یتحدثان مع والدهما � الهاتف ویخبرانه 

بأنهما یشــربان املتة مع املســلحین، وأال مشــکلة لدیهما، لکن والدهما سمع 

إطالق نار خالل املحادثة ثم انقطع االتصــــــــال، وحین ذهب إلیهما وجدهما 

مقتولین.

فتی عمره ١٦ سنة من عائلة الشهابي الفلسطینیة، اتصلوا بوالده لیحضر ویأخذ 

ابنه، وحین حضر وجده ابنه مقتوًال، وقام املسلحون أیضًا بقتل الوالد.

عائلة کاملة من عائلة العمایري الفلسطینیة، وهم أم زیاد وابنتها وابنها، ذهبوا 

لزیارة ابنتها املتزوجة والتي کانت تستأجر مع زوجـها وأوالدها الثالثة منزًال � 

شارع نسرین، فاقتادهم مسلحون یتبعون ملجموعة "أبو منتجب”

 العربي الجدید – ٦مایو 13٢٠٢٢
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کما یؤکد الســــهلي وجود أکثر من مقبرة جماعیة بجانب جامع العثمان، وینقل عن 

شـخص التقاه � لبنان تعرض لالعتقال یدعی م. أبو راشـد، قوله إنه جرى اعتقاله 

� تلك الفترة عند فرن التضامن، وسیق مع آخرین، لیحبسوا کّل ٦ أو ٧ أشخاص، � 

دکان، ویتم إغالق الباب علیهم، ثم یجري إخراج رأس کل واحد من فتحة صـغیرة � 

الدکان، وتخلع رقبته لیموت ببطء، ویوضح أن املجموعة التي اعتقلته انشــــــغلت 

بإعدام أشخاص آخرین، فتمکن من الهرب من الدکان، وانتقل زحفًا إلی شارع التضامن 

حتی وصل إلی مخیم الیرموك ثم هرب إلی لبنان. 
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مجزرة التضامن والکشف عنها عام ٢٠٢٢

کشفـــت صحـــیـفـة «الغــاردیــان» الـبـریطــانــّیــة، فــي الســابع والعــشرین من 

(نیسان) أبریل ٢٠٢٢ عن مجزرة ارُتکبت � شهر أبریل (نیسان) ٢٠١٣، أعدمت خاللها 

األجهزة األمنیة السوریة ومجموعات شارع نسرین املوالیة لها ٢٨٨ مدنیًا، وأرفــقـــت 

الجریدة تقریرها بفیدیوهات لبعض مجریات املجزرة.

أظهر أحد التسجیالت قیام کل من "أمجد یوسف" و"نجــیـب الحــلبي" مــن عــناصر 

میلیشیات شارع نسرین، � ١٦ نیسان (أبریل) من العام ٢٠١٣، بإعدام ٤١ شخصًا عــبر 

اإللقاء بهم � حفرة تم إعدادها مسبقًا لهذا الغرض، وسط أحد الشوارع � حـــي 

التضامن، هذا املشهد � تسجیل واحد فقط من أصل ٢٧ فیدیو یوّثـــق عمــلـیات 

قتل ٢٨٨ ضحیة � املنطقة نفسها.

أحدث التسجیل بطبیعة الحال ضجة واســعـة فــــي أوســـاط السـوریین والالجئین 

الفلسطینیین وقلب علیهم املواجع، وأعاد تسلیط الضوء � جرائم النظام السوري 

التي ارتکبت بحق املدنیین خالل أکثر من عشر سنوات، وأعاد لــفـت األنــــظــار إلی 

أحداث کاد أن یطویها الزمن.

تعرف األهالي وأبناء مخیم الیـــرموك � ثالثة الجئین فلسطینیین من بین ضحایا 

املجـــزرة هـــم "وســـیم عمـــر صـــــیام" موالید عام (١٩٨٠)، "سعید أحمد خطاب"، 

و "لؤي الکبرا".



72

و� الشهر العاشر من عام ٢٠٢٢ کشفت الصحیفة عن تفاصیل جدیدة حول استمرار 

عمل "أمجد یــوسف" أحد منفّذي املجزرة � أحد فروع املخابرات السوریة بمنطقة 

کفر سوسة بدمــشق، وذلــك بعــد ورود أنــــباء عن احتجازه من قبل األمن السوري.

ونقلت الصحیفة � تقریرها عن محققین أملــــان، أنــهم تعرفوا � زمیل سابق 

للمدعو أمجد یوسف یعیش اآلن � أملانیا، قال إن "یوســف" اعترف بعملیات القتل 

� مکاملة هاتفیة مع صدیق مشترك"، وقوله "إن أمجد کـــان له وجود مخیف � 

حّي التضامن � مدى العقد املاضي، وکان یختطف النساء بانـــتـظـــام من شوارع 

الضواحي، وکثیر منهن لم یشاهدهن أحد مرة أخرى، وأنه رآه یأخذ النساء مـــن طابور 

الخبز � صباح أحد األیام، وجمیعهن بریئات، لم یفعلن شیئًا، إما أنهن تــــعرضــــن 

لالغتصاب أو قتلن".

وقالت الغاردیان إن ما یــصـل إلـــی ١٢ مجزرة أخرى ُنّفذت � حي التضامن ضحایاها 

کانوا من السّنة، وهي مسألة تطهـــیر عرقي، وأن جمیع مواقع املذابح � التضامن 

هي مناطق محظورة � السکان املحــلیین، وإن العدد النهائي لضحایا القتل الذي 

ارتکبه الفرع ٢٢٧ قد یصل إلی ٣٥٠ شخصًا.

موقع محتمل ملوقع مجزرة التضامن –"وقعت بالقرب من 

مسـجد عثمان � التضــامن استنادًا إلی أعمدة البناء 

التسعة املجاورة لحفرة املقبرة" 

 قرابین التضامن – مجّلة الجمهوریة -   ٢٧ نیسان 14٢٠٢٢
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والد أحد الضحایا یطالب بمحاسبة املجرمین

� الشهر السابــع مـــن عام ٢٠٢٢ طالب الالجئ الفلسطیني "عمر صیام" املجتمع 

الدولي بتحقیق العدالة وإنصاف عائلته التي اکتشفت مؤخرًا قضاء نجلها وسیم � 

مجزرة التضامن، وخاطب صیـــام أعضــاء املـجـلس األممي � کلمة مصورة بمجلس 

حقوق اإلنسان، خالل جلسة نقاش حول سوریا، تـحـت الـبـند الرابع من جدول أعمال 

املجلس � دورته الـ ٥٠ "ننتظر العمل � محاسبة املجــرمیـن وإعادة املغیبین 

قسرًیا قبل فوات األوان"، وأضاف: "هل ستنصفون ولدي والضحایا اآلخـــریـن وتعملون 

� تحقیق العدالة، أم أن الحادثة ستکون مجرد حدث جدید یسّطر فـــي سجـــل 

املجازر واالنتهاکات التي ارتکبتها القوات الحکومیة السوریة؟".

ووصف الوالد مقطع الفیدیو الذي یوثق إعدام نجله بأنه کان صـــادمًا ومفزعًا، وقال: 

"إن نجله ظهر معصوب العینین ومقید الیدین وبندقیة تغدر به مــن الخلف وتطلق 

علیه الرصاص إلی جانب ضحایا آخرین بال رحمة".

وتابع مخاطبًا نجله الفقید "منذ اللحظة التي خـــرجــــَت فـیها من البیت ولم تعْد، 

اشتعلْت � قلوبنا نار فقدَك، وتغیرْت حیاة العائلة بأکملهـا، ولـــم أعد أجُد إجابات 

لبناتك عن سبب غیابك"، وأضاف أن قاتلي نجله والضحایا اآلخرین لم یـکتفوا بإطالق 

الرصاص علیهم بل أشعلوا النار � أجسادهم، مضیفًا أن "هذا الفعــل الشنیع أحرق 

قلوب أهالي الضحایا وأرواحهم".

ردود فعل حکومة النظام السوري بعد تسریب تسجیالت مجزرة التضامن 

� الشـهر الثامن من عام ٢٠٢٢ أصدرت الخارجیة السـوریة بیانًا اعتبرت فیه مقاطع 

مجزرة التضـــامن "مفبرکة"، ونقلت الوکالة الســــوریة لألنباء "سانا" التابعة للحکومة 

السـوریة، عن مصـدر رسمي بوزارة الخارجیة: "إنه لم یکن مسـتغربًا البیان الصـادر عن 

الخارجیة الفرنسیة مؤخرًا بخصوص مقاطع فیدیو مفبرکة مجهولة املصـدر وتفتقد 

بالتالي ألدنی درجات الصــدقیة"، وأن الحکومة الفرنســـیة دأبت � سیاق شراکتها 

الکاملة � دعم اإلرهاب � ترویج األکاذیب وتضلیل الرأي العام فیما یخص األوضاع 

� سوریا.
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إطالق سراح عدد من املعتقلین لتحویل األنظار عن مجزرة التضامن

أصدر الرئیس السوري یوم٣٠ أبریل\ نیسان ٢٠٢٢ مرسومًا تشریعیًا یقضي "بمنح عفو 

عام عن "الجرائم اإلرهابیة" املرتکبة من السوریین قبل تاریخ (٣٠/٤/ ٢٠٢٢) باستثناء 

الجرائم التي أفضت إلی موت إنسان، واملنصوص علیها � قــانون مکافحة اإلرهاب

 لعام ٢٠١٢ وقانون العقوبات الصادر باملرسوم التشریعي لعام ١٩٤٩ وتعدیالته".

و� یوم ١ أیار ٢٠٢٢ بدأت األجهزة األمنیة السوریة اإلفراج عن معتقلین من سجونها، 

وسجلت مجموعة العمل إطالق سراح ١٢ معتقًال فلسطینیًا مــنـهــم ٣ الجئات خالل 

تلك الفترة وبشکل عشوائي ودون إبالغ ذویهم، ووفقًا لبیانات مجموعة  العـــمــــل 

یخفي النظام السوري أکثر من ألفي معتقل فلسطیني بینهم نساء وأطفال وکبــــار 

� السن.

الخارجیة الفرنسیة تعلن تسلم وثائق تتعلق 

بمجزرة التضامن وتفتح تحقیقًا

فـــي الشهــر الثامن من عام ٢٠٢٢ قدمت وزارة الخارجیة الفرنسیة لـ "النیابة العامة" 

وثائق تتعلق بـ بمـــجزرة حي التضامن من أجل التحقیق فیها، ونشرت السفارة � 

حسابها � توتیر "أن مجــلس االتحاد األوروبي استلم وثائق تتعلق باملجزرة وتورط 

نظام األسد فیها"، ووصفت وزارة الخارجیة الفرنسیة، الوثائق "باملهمة" وعددها کبیر 

لجرائم تقف وراءها السلطات الســــوریة، وتتضمن عددًا کبیرًا من الصور والفیدیوهات 

تعود لعام ٢٠١٣، وتشیر الرتکاب قوات موالیة لرأس النظام السوري جرائم وحشیة � 

حي التضامن جنوب العاصمة دمشق.

وأوضحت الخارجیة الفرنسیة أنها أبلـــغـت رســــمیًا النیابة العامة ملکافحة اإلرهاب 

             وقدمت لها کافة الوثائق، مؤکدة � أهمیة املساءلة والنضال ضد اإلفالت 

من العقاب من أجل العدالة للضحایا، وأن هذا األمر یعـــــد شرطًا أساسیًا إلنشاء سالم 

دائم، مشددة � مواصلتها العمل من أجل محاسبة املــجـرمــــین � سوریا أمام 

العدالة، مع تذکیرها � الوقت نفسه بالجرائم الوحشیة التي تعرض لـــــها الشعب 

السوري � العقد األخیر.

PNAT
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إحصائیات مجموعة 

العمــل من أجـــل 

فلسطینیي سوریة
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اإلحصائیة العامة للضحایا الفلسطینیین من سکان 

وثقت مجموعة العمل ٥٨ الجئًا فلسـطینیًا قضــوا � حّي التضــامن أو قضــوا � 

السجون السوریة، وتوضح اإلحصائیات أن ١٠ ضحایا قضوا بطلق ناري، ٧ من أبناء الحّي 

قضوا تحت التعذیب � سجون النظام، و٦ برصاص قناص، ١٠ قضوا بسبب القصـف، 

و٤ ضحایا قضـوا ألسباب مجهولة، فیما أعدم ٢١ الجئًا فلســطینیًا میدانیًا � الحي.

حّي التضامن بین عامي ٢٠١١-٢٠٢٢

السکن االسم

سلیمان عوض عبود

معلومات أخرىالتصنیفالتاریخ

مدنيالتضامن ٨/٣/٢٠١٢

کیفیة وقوع الحادث

رصاص قناص

بدر الدرع

حازم حمید

عطا محمد عقلة

أحمد سمور

محمد سلیم أبو تقالة

نور سعید

زاد محمد إحسان شعیب

محمد برکات

لؤي ولید إبراهیم

مروان شفیق محمد عید

بالل عبد القادر مشهراوي

أحمد الحسن

صالح حبیب عبد الغني

إیهاب ولید سعید

یوسف املصري

رمزیة سالل

محمود درباس

نورس سمارة

سلیمان العبد الله

التضامن

التضامن

مخــیم 
الیرموك

التضامن

التضامن

التضامن

الحجر

األسود

التضامن

مدني

مدني

مدني

مدني

مدني

مدني

مدني

مدني

مدني

مدني

مدني

مدني

مدني

مدني

مدنیة

مدني

عسکري

مدني

قضی خالل االشتباکات

� سوق الثالثاء � منطقة التضامن 

٢٧ عامًا برصاص قوات األمن

إثر استهدافها برصاصة � سوق الثالثاء

وجد مقتوًال بالقرب من شارع نسرین

من سکان حي التضامن عمره ٢١ عامًا

یبلغ من العمر ٢٠ عامًا

قضی متأثرًا بإصابته � الرأس � أحداث 

التضامن حیث سببت له شلًال � األطراف

سقوط قذیفة هاون � حي التضامن 

� شارع املالکي

٣٠ عامًا

قضی إثر إصابته برصاص قناص 

� حي التضامن

من سکان حي الحجر األسود املالصق ملخیم 

الیرموك، جراء اشتباکات دارت بین الجیش 

النظامي السوري واللجان الشعبیة الفلسطینیة 

املوالیة له ومجموعات املعارضة املسلحة � 

منطقة التضامن

تحت التعذیب � سجون النظام السوري 

بعد اعتقال دام ألکثر من عامین، تم 

التعرف علیه من خالل الصور املسربة 

لضحایا التعذیب � السجون السوریة

٩/١٢/٢٠١٢

١١/١٠/٢٠١٢

١١/١٠/٢٠١٢

١١/١٠/٢٠١٢

١١/١٠/٢٠١٢

١٤\٠٣\٢٠١٥

١٠/٢٧/٢٠١٢

٠٥/٠٨/٢٠١٣

١١/١٣/٢٠١٢

١١/١٣/٢٠١٢

١١/١٥/٢٠١٢

١١/١٨/٢٠١٢

١٢/٥/٢٠١٢

١٢/٢٤/٢٠١٢

٣/١٥/٢٠١٣

٢٩/٠٣/٢٠١٣

١٠/٢/٢٠١٣

١/٣١/٢٠١٤

٣/١٤/٢٠١٥

طلق ناري

تحت التعذیب

طلق ناري

قصف

قصف

رصاص قناص

قصف

قصف

طلق ناري

قصف

رصاص قناص

رصاص قناص

طلق ناري

تحت التعذیب

طلق ناري

طلق ناري

طلق ناري

طلق ناري

قضی � سوق الثالثاء � منطقة التضامن 

٢٣ عامًا برصاص قوات األمن � التضامن

وجدت جثته � سوق الثالثاء 

� منطقة التضامن

من أهالي مخیم الرمل � الالذقیة، مقیم 

عند دوار فلسطین، وجدت جثته � سوق الثالثاء 

� منطقة التضامن ویبلغ من العمر ٢٨ عامًا
مخیم الرمل

مخــیم 
الیرموك

مخــیم 
الیرموك

مخــیم 
الیرموك

مخــیم 
الیرموك

مخــیم 
الیرموك

مخــیم 
الیرموك

مخــیم 
الیرموك

مصطفی حمیدي
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السکن االسم

بیسان عبد الغني

معلومات أخرىالتصنیفالتاریخ

مدنیةالتضامن ٣/١٥/٢٠١٥

کیفیة وقوع الحادث

تحت التعذیب

العمر (٢٢) عامًا قضت � سجون النظام 

السوري تم التعرف � جثمانها من خالل 

الصور املسربة لضحایا التعذیب � 

السجون السوریة

دالیا عزام

نادین أبو صالح

عبد الله أحمد عبد الله

هزار منصور

سوزان هزار منصور

أحمد قبالوي

هدى جابر حمدان

إسماعیل حسن عبود

طارق حمد عزام

أمجد العیسی

محمد فایق علي رشراش

عامر محمد شقیر

محمود شنیني

مصطفی بحطیطي

رائد عبد الحق

التضامن

التضامن

مخیم 

الیرموك

التضامن

التضامن

التضامن

التضامن

التضامن

التضامن

التضامن

التضامن

دف الشوك

التضامن

التضامن

التضامن

مدني

مدنیة

مدنیة

مدني

مدنیة

مدني

مدني

مدني

٣/٢٦/٢٠١٥

٣/٣١/٢٠١٥

٩/٢١/٢٠١٥

٥/١١/٢٠١٨

٥/١١/٢٠١٨

١٦/٠٧/٢٠١٢

٢٠١٥

١٤/١٢/٢٠١٣

١١\٠٤\٢٠١٣

٠٤\٠٨\٢٠١٢

 ١٩\٠٨\٢٠١٤

٢٥/٠٧/٢٠١٢

٢٢\١١\٢٠١٢

٢٤\٠١\٢٠١٤

٠٦\٠٧\٢٠١٢

قصف

قصف

قصف

تحت التعذیب

تحت التعذیب

برصاص قناص

قصف

قنص

طلق ناري 

سرب خبر وفاتها تحت التعذیب من قبل 

معتقلة سابقة عند األمن السوري

العمر ٢٢ عامًا قضت تحت التعذیب بعد 

اعتقال دام عامًا ونصف، کانت "حامل � 

شهرها الخامس قبل اعتقالها وتم تسلیم 

هویتها الشخصیة لذویها

العمر (٥٢ عامًا) قضی جراء سقوط 

قذیفة خالل تعبئة املاء من نقطة 

لتوزیع میاه الشرب � حي التضامن 

وهو أحد ناشطي لجان حق العودة 

� مخیم الیرموك ومن کوادر الجبهة 

الدیمقراطیة

قضت مع ابنتها إثر قصف طائرة حربیة 

ملبنی سکني � حّي التضامن

قضت مع أمها إثر قصف طائرة حربیة 

ملبنی سکني � حّي التضامن 

وصل أسمها من إحدى الالجئات املفرج عنهن من 

سجون النظام وقد تمت تصفیتهن أمامها � املهجع

    موظف � السفارة الفلسطینیة 

تو� متأثرًا بجراحه نتیجة سقوط 

قذیفة هاون قبل أیام من وفاته

األم: فریال، موالید ١٩٩٧

وجدت جثته � مشفی املجتهد

قضی متأثرًا بجراحه التي أصیب بها إثر قنصه 

بحي التضامن

جیش النظام 

تحت التعذیبمدنیة

تحت التعذیبمدنیة
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إحصائیة لضحایا عملیات اإلعدام املیداني 

أعدمــت قــوات الـجـیـــش السـوري واألجهزة األمنیة ومیلیشیات شارع نسرین مئات 

املواطنین الســـــوریین والالجئین الفلســـــطینیین من سکان مخیم الیرموك وحّي

 التضـــامن، ووثقت مجموعة العمل ٢١ الجئًا فلســــطینیًا أعدموا میدانیًا � الحي، 

مع اإلشــارة إلی أن أعداد املعتقلین واملفقودین وضــحایا عملیات القتل أکبر بکثیر 

مما تم توثیق

من الالجئین الفلسطینیین

٠٤/٠٨/٢٠١٢

أعدم بعد دخول األمن 

إلی شارع فلسطین وحي التضامن

مهند الجنادي

٠٤/٠٨/٢٠١٢

٠٤/٠٨/٢٠١٢

٠٤/٠٨/٢٠١٢

٠٤/٠٨/٢٠١٢

٠٤/٠٨/٢٠١٢

٠٩/٠٩/٢٠١٢

٠٤/٠٨/٢٠١٢

٠٤/٠٨/٢٠١٢

١٠\٠٩\٢٠١٢

١٠/٠٦/٢٠١٢

١٠/٠٦/٢٠١٢

١٢/٠٨/٢٠١٢

شارع املالکي � حي التضامن

وجدت جثته � منزل آل بستوني

قضی مع "الشاب نصیر حمید"

البلد األصلي دالته

مجموعة أمنیة طاردته واعتقلته من أمام منزله 

� شارع املالکي وبعد ٣ أیام وجد مقتوًال

باسل سلیس

حمود السعدي

محمد حواجري

خالد الشهابي

الطفل یزن الشهابي

محمود فایز کیالي

باسل بستوني

وائل بستوني

أحمد محمد مجدالوي

وسیم النابلسي

نصیر حمید

وائل محمد مجدالوي

معلومات اخرىالتاریخ االسم



79

١٦\٠٤\٢٠١٣ وسیم عمر صیام

سعید أحمد خطاب

لؤي الکبرا

١٦\٠٤\٢٠١٣

١٦\٠٤\٢٠١٣

کشف من خالل فیدیو نشرته 

صحیفة الغاردیان یوم ٢٧/٤/٢٠٢٢

١٢/١٠/٢٠١٢

٢٧/١٠/٢٠١٢

١٤\١١\٢٠١٢

١٤\١١\٢٠١٢

من سکان منطقة سوق الثالثاء

عند ذهابه لتفقد محله � منطقة سوق الثالثاء، 

تم العثور علیه مصابًا بطلٍق ناري � الرأس

امللقب (أبو نضال) ٦٠ عامًا

عمره ٢١ عامًا

حازم حمید

عطا عقلة

أحمد سوید

ولید ابراهیم

(نجل) ولید إبراهیم

١٢/١٠/٢٠١٢
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إحصائیة للمعتقلین الفلسطینیین 

استطاعت مجموعة العمل توثیق ٨٣ معتقًال فلسطینیًا من سکان حّي التضامن لـدى 

األجهزة األمنیـة الســـوریة أو من قبل مجموعات شارع نسرین وهــم مختفون قسریًا 

وال یوجد معلومات عن مصیرهم.

� حي التضامن 

مکان االعتقال االسم

مازن شحادة

العنوانالتاریخ

٠٥\٢٠١٣

مالحظات

تولد ١٩٨١الحسینیةالتضامن

محمد بدیوي

محمود خطاب

إیاد ماجد جلبوط

عبد الکریم جمال أبو راشد

عبیر أحمد السهلي

ماهرة محمد عمایري

محمد أبو شنار

١٠\٠٨\٢٠١٢

١٠\٠٨\٢٠١٢

٠٥\٠٢\٢٠١٣

٠٥\٠٢\٢٠١٣

٠١\٠٥\٢٠١٣

١٦\٠٦\٢٠١٣

٢٧-١٠-٢٠١٢

التضامن

التضامن

الزاهرة

الزاهرة

التضامن

التضامن

التضامن

التضامن

التضامن

مخیم الیرموك

مخیم الیرموك

التضامن

مخیم الیرموك

التضامن

� فرع فلسطین

عتقل من قبل العناصر األمنیة � 

شارع نسرین من داخل أحد املقاهي

عند اللجان األمنیة � شارع نسرین بحي التضامن

عائلة کاملة مؤلفة 

من األم وبناتها وأحفادها 

ونسیبها وزوجة ابنها

العمر (٣٨) عامًا متزوج ولدیه ثالثة أطفال

محمد أحمد عمایري

رزان محمود عمایري

وداد محمود عمایري

أسیل محمود عمایري

هدیل محمود عمایري

سهیر محمود عمایري

میساء إدریس

الطفلة حال فراس دسوقي

الطفل حمزة فراس دسوقي

فراس ولید دسوقي

١٦\٠٦\٢٠١٣

١٦\٠٦\٢٠١٣

١٦\٠٦\٢٠١٣

١٦\٠٦\٢٠١٣

١٦\٠٦\٢٠١٣

١٦\٠٦\٢٠١٣

١٦\٠٦\٢٠١٣

١٦\٠٦\٢٠١٣

١٦\٠٦\٢٠١٣

١٦\٠٦\٢٠١٣

التضامن

التضامن

التضامن

التضامن

التضامن

التضامن

التضامن

التضامن

التضامن

التضامن

مخیم الیرموك

مخیم الیرموك

مخیم الیرموك

مخیم الیرموك

مخیم الیرموك

مخیم الیرموك

مخیم الیرموك

مخیم الیرموك

مخیم الیرموك

مخیم الیرموك

مصطفی علي أیوب

مولود خالد العبد الله

٠٥-١٠-٢٠١٢

٢٧-٠٧-٢٠١٣

التضامن

التضامن

اعتقل بعد مداهمة منزله � حي التضامن، التضامن

األم: علیا، موالید ١٩٩٦

العمر ٧٣ عامًا مریض بالقلب اعتقل مع 

عائلته � شارع نسرین

ذیبة األحمد

إلهام مولود العبد الله

یاسمین مولود العبد الله

٢٠١٣\٠٧\٢٧

٢٧-٠٧-٢٠١٣

٢٧-٠٧-٢٠١٣

التضامن

التضامن

التضامن

العمر ٦٥ عامًا مریضة بالسکري زوجة مولود 

العبد الله اعتقلت مع عائلتها � نسرین

اعتقلت مع أفراد عائلتها من حاجز النظام 

� شارع نسرین
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٢٧-٠٧-٢٠١٣عبادة عبد الله ابن یاسمین اعتقل مع أفراد عائلته التضامن

من حاجز � شارع نسرین

عطاف حسین شحادة

أسامـة علي دوخـي

عمار محمد أبو راشد

أحمد خالد جمعة

عالء حسام عبد الله

عمر محمود عقلة

محمود إبراهیم أبو طبیخ

نجاح عبد القادر عبد الرحمن

حسان محمود حسني الیوسف

سامي محمد أبو جدي

أحمد مشهود عبید

مهند عبید

محمد مصطفی محمد دیب

طلعت أحمد فرحات

توفیق أحمد جبالي

وائل توفیق جبالي

محمد توفیق جبالي

ابتسام حمد عبد الله

هشام عبد الله

أحمد ساطي محمد

أحمد رفیق نابلسي

أحمد سلیمان العایدي

أحمد صبحي النونو

أحمد عبد املعطي عثمان

إیاد محمد بدویة

إیاد مصطفی السهلي

باسل أحمد باکیر

بسام حمد عبد الله

حسن حسین نصر

خالد رفیق نابلسي

سهام حمد عبد الله

ضیاء نواف خلف

٠١-٠٢-٢٠١٣

٢٠-٠٣-٢٠١٥

١١-٠٩-٢٠١٢

٢٠١٣-٠٧

١٩-٠٧-٢٠١٢

٢٠١٢

١٧/٠٧/٢٠١٢

٢٠١٣

١٥/١٠/٢٠١٢

١٥/١٠/٢٠١٢

١٥/١٠/٢٠١٢

٢٧\٠٧\٢٠١٣

٢٠١٣\٠٧\٢٧

٠١/٢٠١٤

٢٥/٠٨/٢٠١٣

٠١/٠١/٢٠١٣

١١/٠٤/٢٠١٤

٢٤/١٢/٢٠١٢

٢٢/٠٨/٢٠١٢

٢٣/١٠/٢٠١٢

١٠/٠٤/٢٠١٢

٠٧/٢٠١٣

١٨/٠١/٢٠١٣

٢٥/٠٨/٢٠١٣

٠٧/٢٠١٣

١٣/٠١/٢٠١٣

التضامن

حاجز شارع 

نسرین التضامن

غیر معروف

التضامن

التضامن

التضامن

التضامن

التضامن

التضامن

التضامن

التضامن

التضامن

التضامن

التضامن

التضامن

التضامن

التضامن

التضامن

دف الشوك

دف الشوك

دف الشوك

دف الشوك

دف الشوك

التضامن

التضامن

دف الشوك

دف الشوك

دف الشوك

التضامن

دف الشوك

التضامن

التضامن

مخیم الیرموك

موالید ١٩٩٠، اعتقلت � شارع نسرین

بعد أن توجهت والدته إلی مکان اعتقاله 

استطاعت زیارته وشاهدت آثار التعذیب 

الشدید � جسده ثم طلب منها عناصر 

األمن مبلغًا مالیًا مقابل اإلفراج عنه ولم 

تستطع حینها تأمینه ما أدى لوفاتها 

بشکل مفاجئ

من قبل "الجبهة الشعبیة لتحریر 

فلسطین- القیادة العامة "

موالید عام ١٩٨٩ متزوج

موالید عام ١٩٩٩

موالید عام ١٩٨١ متزوج

موالید عام ١٩٦٦ متزوج

موالید عام ١٩٥٦ متزوجة

موالید ١٩٧٠، حواجز شارع نسرین

اعتقل � حاجز شارع نسرین

حاجز شاع نسرین

اعتقل � حاجز برکة أول التضامن

سلیخة حواجز شارع نسرین

من موالید ١٩٧٥

تولد ١٩٦٣ کان مدرس تجارة ومحاسبًا

األم: هاللة من موالید ١٩٦٩

األم: حربیة من موالید ١٩٨٢

األم: ماجدة من موالید ١٩٧٧

األم: عائشة من موالید ١٩٧٧

األم: مجاهدة، موالید ١٩٩٧

االم: سمیرة، موالید ١٩٧٣

األم: رسمیة، موالید ١٩٧٥

األم: مریم، موالید ١٩٧٧

األم: فاطمة، موالید ١٩٩٥

األم: حربیة، موالید ١٩٨٧

األم: مریم، موالید ١٩٧١

األم: انتصار، ١٩٨٦

التضامن
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٠٢/١٢/٢٠١٢عبد الله أحمد مقاط األم: حنان، موالید ١٩٨٤دف الشوك

عالء عدنان قندیل

علي فایز لطیف یوسف

عمر محمد صیام

عیسی فوزي جالد

غالب حسین ابو زنید

لطفیة فوزي خلیفة

محمد محمود موعد

محمد مصطفی أمین  دبور

محمد موسی عمورة

محمد یوسف حسین

مریم أدیب صندید

مریم حمود

هادي محمد عبد الله

هیثم علي أحمد

وائل عبد الرؤوف دسوقي

یحیی أحمد الباش

یوسف موسی سعید السعدني

محمد إبراهیم الشیخ مصطفی

أحمد رشید أمین عبود

محمد أحمد السهلي

فضل إبراهیم بکار

نادیا محمد الرفاعي

عدي فضل بکار

لورانس محمد حسام أبو ماضي

عبد الله محمد مهاوش

محمد إبراهیم الشیخ مصطفی

یوسف صالح العایدي

ناهد سلیمان کشکش

٠٧/٢٠١٣

٠٦/٢٠١٢

١٤/٠٤/٢٠١٣

٣٠/٠٩/٢٠١٣

٢٨/٠٥/٢٠١٣

٠٥/٢٠١٣

٢٧/٠٣/٢٠١٤

٢٦/١٠/٢٠١٢

٢٠١٢-١٠-١٠

٢٠١٢-١٠-٢٤

٠٧/٢٠١٣

٠٧/٢٠١٣

٠٧/٢٠١٣

٠١/٠٩/٢٠١٤

٠٤/١٢/٢٠١٢

٠٥/١٠/٢٠١٢

٢٢/١٢/٢٠١٢

٢٠١٢

٢٠١٣

٣١\١٠\٢٠١٧

٢٦\٠٢\٢٠١٤

٠٧\٠٥\٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١٣

٠٣\٢٠١٣

التضامن

دف الشوك

التضامن

دف الشوك

دف الشوك

التضامن

التضامن

التضامن

التضامن

دف الشوك

التضامن

التضامن

التضامن

دف الشوك

دف الشوك

التضامن

التضامن

التضامن

التضامن

السویداء

حاجز برکة

التضامن

التضامن

حاجز التضامن 

التضامن

التضامن

األم: إلهام، موالید ٢٠٠٣

األم: رجاء، موالید ١٩٧٦

األم: شما، موالید ١٩٩٦

األم: صباح، موالید ١٩٨٨

األم: رشیدة، موالید ١٩٧٣

األم: فوزیة، موالید ١٩٥٢

األم: عبیر، موالید ١٩٩٣

األم: أمیرة، موالید ١٩٩٠

األم: إنصاف، موالید ١٩٩٠

االم: عفاف، موالید ١٩٨٣

األم: عمشة، موالید ١٩٤٥

األم: مریم، موالید ٢٠٠٥

األم: حاجة، موالید ١٩٧١

األم: رئیسة، موالید ١٩٦٩

األم: آمنة، موالید ١٩٦٠

األم: عفاف، موالید ١٩٨١

فلسطیني من غزة

موالید ١٩٩٠ من سکان التضامن

موالید ١٩٦٥

تولد١٩٧١ 

١٨ عامًا

املعروف باسم "ورد" والبالغ من العمر ٣٠ عامًا

األم: کلیوبترا

اعتقل � شارع نسرین

مخیم الیرموك

مخیم الیرموك

٢٦\٠٢\٢٠١٤

٢٦\٠٢\٢٠١٤

حاجز برکة

حاجز برکة

من سکان السیدة زینب 
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إحصائیة للمفقودین الفلسطینیین

وثقت مجموعة العمل أسماء ١٠ الجئــین فلسطینیین فقدوا � حّي التضامن خالل 

سنوات الحرب، ویرجح أنهم اعتقلوا أو قضوا � أیدي میلیشیات الحي:

� حي التضامن 

من سکان حي التضامنالتضامن١٢\٢٠١٢أحمد محمود محمد

االسم

براءة عیسی خلیل

مالحظاتالعنوانتاریخ االختفاء

مخیم الیرموك

اختفت مع والدتها "دالیا محمد صبحي لحسین" 

من الجنسیة السوریة من حي دف الشوك قرب 

التضامن من أمام مطعم برکة

لیمار عیسی خلیل

براء عیسی خلیل

مخیم الیرموك

مخیم الیرموك

اختفت مع والدتها "دالیا محمد صبحي لحسین" 

من الجنسیة السوریةمن أول دف الشوك آخر التضامن

من أمام مطعم برکة عمرها ٤ سنوات

اختفت مع والدتها "دالیا محمد صبحي لحسین" 

من الجنسیة السوریة من أول دف الشوك آخر التضامن

من أمام مطعم برکة عمره ٧ أشهر

وائل الدسوقي
سائق سیارة هوندا ذهب لجلب شحنة من السیرامیك 

من منطقة زلیخة � حي التضامن

أحمد إبراهیم أبو راس

ملقب أبو سامر ومعروف أیضًا بـ أبو علي

 البستوني من موالید ١٦\١٢\١٩٥٧

من سکان حي التضامن

التضامن

تولد ١٩٥٠، اختفی � منطقة شارع فلسطینمخیم الیرموك٢٠١٢فایز محمد الوني

عمر محمود عقلة

ولید فضل موعد

جهاد الکفري

٠٤\٠٦\٢٠١٢

١٥/١٢/٢٠١٢

مخیم الیرموك١٨\٠٧\٢٠١٢

العمر: ٥٧

من سکان شارع فلسطین - مقابل صالة لیالینا

محمد خیر نمر حسین

محمد خیر نمر حسین

١٧\٠١\٢٠١٢

١٧\٠١\٢٠١٢

من سکان شارع فلسطین - مقابل صالة لیالینا

فقد الشاب � التضامن وهو من سکان املخیم
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خاتمة وتوصیات

أعادت تسجیالت مجزرة التضامن إلی األذهان الجرائم التي ارتکبتها میلیشیات النظام 

الســـوري بــحــق سکــان الحي واملناطق املحیطة من سوریین وفلسطینیین خالل 

السنوات املاضیة. 

وُتعّرف اإلبادة الجـماعیة وفق القانون الدولي بأنها القتل العمد ألشخاص من جماعة 

قومیة أو إثنیة أو عــرقیة أو دینیة معینة، بقصد تدمیر الجماعة، کلیًا أو جزئیًا، وهو 

ما بدا واضحًا � الجرائـم املوثقة � حي التضامن بصورة ال لبس فیها، وبناء علیه 

فإننا � مجموعة العمل من أجل فلسطینیي سوریة: 

نحّمـل السلــطـات السوریة التي تتبع لها الوحدات العسکریة واملیلیشیات � حي 

التضـامن مسـؤولیة الجرائم املرتکبة بحق السـکان � الحي السیما مجزرة التضـامن 

التي ظهرت � تســـجیالت الفیدیو املســــربة من فرع املنطقة التابع لشــــعبة 

املخابرات العسکریة.

نطالب املجتمع الدولــــي واملنظمات الحقوقیة ذات العالقة بالعمل � مالحقة 

املســؤولین عن تلك الجرائم وتقدیمهم للعدالة والســعي إلطالق سراح املعتقلین 

والکشف عن مصـیر املفقودین � حّي التضـامن، والکشـف عن مواقع املجازر التي 

نبشتها أجهزت النظام ونقلت منها جثامین الضحایا إلی أماکن مجهولة بغیة طمس 

معالم الجریمة والتغطیة علیها. 

تطالب املجموعة بالعمل � الوصول إلی تلك األماکن لتـــحدید هــویــات الضحایا 

بغیة توثیقهم ودفنهم بطریقة تحترم کرامتهم اإلنسانیة. 
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الســمـاح بعــودة املهـــجرین من سکان حي التضامن إلی منازلهم دون قید أو شرط 

واألخذ بعین االعتبار بأن هذا الحق مکفول وفق القوانین املحلیة والدولیة.

إعادة إعمار املـنــازل املـــدمــرة جزئیًا أو کلیًا وإعادة البنیة التحتیة من ماء وکهرباء 

وصرف صحي ومنشـــــآت صحیة وتعلیمیة تمهیدًا لإلعادة الفوریة لســـــکان الحّي 

ومنطقة مخیم فلسطین.

توصي املجموعة وکالة األونروا بضــــــــرورة تحمل مســـــــــؤولیتها تجاه الالجئین 

الفلسطینیین � حي التضامن ومد ید العون لهم بغیة العودة إلی مساکـنهم التي 

هجروا منها.

عدم املساس بالجانب الحقوقي لالجئین الفلسطینیین � سوریة، والحـفاظ عــلی 

املکتســـــبات القانونیة التي ضمنتها الحکومات الســـــوریة املتعاقبة منذ النکبة، 

وبروتوکول الدار البیضاء لعام ١٩٦٥.
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صـــــور 

عائلة العمایري الفلسطیــنـیـة، أم زیــاد وابنتها وابنها، ذهبوا لزیارة ابنتها املتزوجة 

والتي کانت تســتأجر مع زوجها وأوالدها الثالثة منزًال � شارع نســـرین، فاقتادتهم 

مجموعات شارع نسرین من بیت ابنتها � یونیو/ حزیران ٢٠١٣

عائلة مولود عبد الله الفلسطینیة املکونة من ٦ أفراد 

اعتــقـلــتــها مجـموعــات شارع نسرین 

بتاریخ ٢٧-٧-٢٠١٣ ولآلن مختفیة قسریًا
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من ضحایا مجزرة حي التضامن التي کشفت عنها 

صحیفة الغاردیان بتاریخ ٢٧/٤/٢٠٢٢

الالجئ الفلسطیني وسیم صیام 

الالجئ الفلسطیني لؤي الکبرا 
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مجزرة "ضربة املیغ" � مخیم الیرموك السابع عشر

من کانون أول/ دیسمبر ٢٠١٢

مطبخ مسجد عبد القادر الحسیني الذي کان یعد فیه الطعام 

للنازحین من أاهل الحجر األسود وحّي التضامن
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حصار حي التضامن ٢٠١٣-٢٠١٤
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القصف والتدمیر

منطقة سلیخة 
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معالم � مخیم فلسطین

سینما النجوم � شارع فلسطین

مخبز فلسطین � شارع فلسطین
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معمل البسکویت � شارع فلسطین

مئذنة مسجد أویس القرني � مخیم 

فلسطین إثر تعرضها للقصف
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صالة لیالینا - سینما الکرمل سابقًا � یمین الصورة  

حارة السهلیة - مخیم فلسطین 
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فرن أبو حسن � شارع فلسطین
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