
 



أقرت حمافظة دمشق كأحد جهات احلكم  ٠٢٠٢هناية شهر حزيران/ يونيو 
كمخطط خاص بتنظيم   ٥٢١ورية، القرار  رقم احمللي التابعة للحكومة الس

خميم الريموك لالجئني الفلسطينيني وماحوله، والذي تعامل مع املخيم كأحد 
األحياء السورية متجاوزاً خصوصيته كمخيم للفلسطينيني، متضمناً منعاً 

 .فعلياً لعودة أغلبية سكان املخيم

باره ينسف فرص قوبل القرار مبعارضة واحتجاج من أهايل املخيم، ابعت
عودهتم إليه، ويفتح الباب لالستيالء على أمالكهم وبيوهتم فيه، وميس 

أبحقيتهم يف استعادة أماكن وبيئة سكنهم و نسيجهم االجتماعي، ويثبت 
 .حالة التهجري اليت فرضت عليهم بفعل احلرب السورية وميعن يف هتجريهم

تباره شأانً سياسياً تقارب هذه الورقة يف قراءهتا للمخطط التنظيمي ابع
ابملقام األساس، كونه أواًل أييت بتعارض واضح مع قرار أصدرته الرائسة 

، اختذ توجهاً سياسياً ٠٢٢٢السورية حول تنظيم خميم الريموك يف العام 
ابحلفاظ على خصوصية املخيم، هذا جبانب طبيعة التوقيت الذي أييت فيه 

ألمريكية والصهيونية لتصفية القرار اجلديد، سواء على مستوى اهلجمة ا
ملف الالجئني الفلسطينيني، أو على مستوى جمموعة من املؤشرات اليت 



تشي مبزيد من التحوالت السلبية يف سياسات حكومة النظام السوري جتاه 
القضية الفلسطينية، وملف الالجئني الفلسطينيني عموما وحقوق الالجئني 

 .الفلسطينيني يف سوراي خصوصاً 

 أواًل: البنية السكانية ملخيم الريموك وما أحلته هبا احلرب السورية

، و تبلغ 7591أتسس املخيم كتجمع لالجئني الفلسطينيني يف العام  
  8، ويبعد عن وسط دمشق 1كلم  1.77مساحته )قبيل احلرب السورية( 

كلم، وقد عاش يف املخيم حىت بداية األحداث العسكرية فيه حوايل 
ألف  ٠٠٢جئاً مسجاًل، وقدر العدد الفعلي لالجئني فيه ب ال ٥٥٠١١٢

الجئ، جبانب حوايل نصف مليون مواطن سوري، ما جعله أكرب جتمع 
لالجئني الفلسطينيني داخل سوراي، ودفع لتسميته ب "عاصمة الشتات 

 ."الفلسطيين

شكل املخيم يف بداية الثورة السورية مكاانً إليواء وجلوء عدد كبري من 
ان السوريني من املناطق اجملاورة، وحىت بداية اهلجمات على املخيم يف السك

،  حيث تواصلت احلياة فيه على حنو منتظم نسبياً، اىل ٥١/٥٠/٠٢٥٠
أن استهدفت طائرات النظام السوري جامع عبد القادر احلسيين فيه، 



ليشكل هذا احلدث بداية لعملية نزوح وهتجري أهله، ومع استمرار عمليات 
إىل  ٠٢٥٢قصف والغارات تراجع عدد سكان املخيم حبلول هناية العام ال

ألف شخص فقط بفعل األعمال احلربية اليت استهدفت املخيم  ٠٢
 .وسكانه املدنيني

بعدها، بقي املخيم وسكانه لسنوات رهينة للصراعات العسكرية بني فصائل 
وصواًل لسيطرة املعارضة السورية املسلحة والنظام، وتعرض أهله حلصار قاس 

تنظيم "داعش" على املخيم واتفاقها مع النظام السورية على اخلروج من 
 .٠٢٥٢جنوب دمشق يف أاير/ مايو 

بعد استعادة النظام السوري سيطرته على املخيم و يف تشرين الثاين/نوفمرب 
من ذات العام أعلن فيصل املقداد انئب وزير اخلارجية السوري أنه ابت من 

 .دة الالجئني الفلسطينيني إىل املخيماملسموح عو 

 اثنياً: السياق "التنظيمي" للقرار وماهيته 

، هو األول يف سياق تعامل ٥٢١مل يكن القرار احلامل للمخطط التنظيمي 
شكلت  7591الدولة السورية مع حالة خميم الريموك،  ففي عام 

الضرورية  السلطات السورية بلدية إلدارة شؤون املخيم، وتقدمي اخلدمات



لالجئني بتنسيق مع األونروا واهليئات الرمسية السورية املعنية، ويف العام 
أصدرت الرائسة السورية قراراً مبخطط تنظيمي للمخيم يتعامل معه   ٠٢٢٢

كمخيم لالجئني الفلسطينيني، لكن النقطة اليت ميكن اإلشارة هلا كمفتاح 
املخيم تكمن يف القرار  للتحول يف سياسة احلكومة السورية رمسياً جتاه

، والقاضي أبن ٠٢٥٢الصادر عن احلكومة السورية يف تشرين الثاين/نوفمرب 
 .حتل حمافظة دمشق حمل اللجنة احمللية ملخيم الريموك

ابلتعامل  ٠٢٢٢جتاوز املخطط التعامل مع ما أقره املخطط التنظيمي للعام 
ديد مع املخيم مع املخيم كوحدة عقارية واحدة، ليتعامل املخطط اجل

ابعتباره ثالث وحدات عقارية، كما تعامل املخطط اجلديد مع املخيم أيضاً 
 .ابعتباره أحد أحياء مدينة دمشق وليس خميماً لالجئني الفلسطينيني

ويف التفاصيل قسمت مساحة املخيم وفق املخطط التنظيمي اىل ثالث 
وإنشاء مرافق عامة مناطق، املنطقة األوىل عالية األضرار، وسيتم إزالتها 

وجممعات سكنية وأبنية استثمارية وجتارية يف موضعها، وتشمل هذه املنطقة 
هكتاراً، أحياء وشوارع رئيسية منها شارع نوح ابراهيم  ٣٩البالغة مساحتها 

وشارع عطا الزير، ومنطقة حديقة الطالئع، وحميطها، وشارع املنصورة، 



من ممتلكات  %١٢ما يهدد ومنطقة شارع القدس وجامع فلسطني، وهو 
 .أهايل املخيم

يسمح املخطط بعودة السكان فقط للمنطقتني الثانية املصنفة كمتوسطة 
هكتاراً، واملنطقة الثالثة واملصنفة كخفيفة  ٢٢األضرار والبالغ مساحتها 
 .هكتاراً  ٩٣االضرار والبالغ مساحتها 

م تقدمي إثباتات ويشرتط القرار/ املخطط لعودة السكان واستعادة ممتلكاهت
رمسية تؤكد هذه امللكية، وهو أمر يبدو متعذراً على نسبة وازنة من السكان 
املهجرين، ارتباطاً بظروف هتجريهم الطارئة واخلطرة، وكذلك بظروف حيازة 

وإثبات ونقل امللكية يف جمتمعات وخميمات الالجئني الفلسطينيني، واليت 
 األبناء بصيغ الرتاضي الشفوي ودون غالباً ما يتم توارثها من اآلابء إىل

 .إجراء نقل رمسي للملكية أو حصر إلرث املتوفني وتوزيع له

للعام  ٠٩حتويل تصنيف املخيم إىل حي دمشقي يعين انطباق القانون رقم 
عليه، والذي ينص على خضوع عمليات التهيئة للبناء واملخططات  ٠٢٥١

 :املسارين التاليني التفصيلية اخلاصة هبذه العمليات، إىل أحد



األول وهو التقسيم من قبل املالك األساسي للعقار، والثاين وهو التنظيم  
من قبل اجلهة اإلدارية )حمافظة دمشق اليت أصبحت اجلهة املسؤولة مبوجب 

قرار احلكومة السورية سابق الذكر(، وإذا كانت هذه العملية بتعقيداهتا 
والت على مستوى نظم إثبات ونقل اإلجرائية املختلفة وما حتمله من حت

امللكية ورخص التنظيم والبناء اليت كانت متبعة يف حالة املخيم، كفيلة خبلق 
صعوابت للسكان يف إثبات ملكيتهم، فإن وجود أغلبية من سكان املخيم 

خارج األراضي السورية بفعل ظروف التهجري القسري، يضاعف درجة 
ما يعين فعلياً حرماهنم من أمالكهم، صعوبة قيامهم إبثبات هذه امللكية 
 .وكذلك حرماهنم من العودة للمخيم

( هو حماولته ٥٢١الالفت يف حالة القرار املذكور )املخطط التنظيمي  
 :جتاوز جمموعة من االعتبارات األساسية فيما يتعلق ابملخيم

طبيعة التجمع وسكانه ابعتباره جتمعاً لالجئني الفلسطينيني ابملقام  -٥
ساس والذين يرتبط وجودهم بقضية سياسية من صلب قضااي الصراع مع األ

 .الكيان الصهيوين

 .املساس حبقوق امللكية اخلاصة هبؤالء السكان -٠



 .املساس ابلبنية العمرانية والسكانية القائمة -٩

 اثلثاً: مؤشرات حول اخللفية السياسية

وين يف آب/أغسطس حينما أعلنت اإلمارات عن تطبيعها مع الكيان الصهي
، اكتفى النظام السوري بتعليق فاتر وغري رمسي من بثينة شعبان 1212

املستشارة اإلعالمية للرائسة، حتدثت فيه حول "غياب الفائدة" من هذا 
التطبيع، مل يكن هذا هو التعبري األول عن التحوالت يف مقاربة النظام 

من بينها قضية الالجئني السوري بصيغته احلالية مللف احلقوق الفلسطينية و 
الفلسطينيني، فاإلمارات واحدة من النظم القليلة املنفتحة على النظام 

احلاكم يف سوراي، وهي كذلك واحدة من أبرز رهاانته على استعادة 
"الشرعية" و"القبول" األمريكي والدويل، وهو ما جيعل انتقاد خطواهتا 

 .املستجدة ملصريه التطبيعية أمراً مضراً ملصاحل النظام ورؤيته

عدا عن ذلك، فإن سلوك النظام جتاه الالجئني الفلسطينيني يف سوراي منذ  
اندالع الثورة حتكمه اعتبارات العداء هلم بوصفهم بيئة مؤيدة حلقوق 

الشعب السوري، ومصدر هتديد يلقي عليه النظام ابالهتامات حول أسباب 
القمع الوحشي من قبل اندالع الثورة وعوامل تصعيد الصراع املسلح و 



النظام، ولكن موقف النظام من امللف الفلسطيين ابت يتجاوز اعتبارات 
الصراع السوري واحنيازاته، بل وحىت حدود املناورة السياسية ابألوراق 

الفلسطينية اليت دأب النظام على استخدامها، فلقد مسح النظام بعمليات 
ومل" يف مقربة املخيم البحث عن جثمان اجلندي الصهيوين "زخراي اب

وتسليمه للكيان الصهيوين يف ابدرة منه جتاه الكيان متت برعاية روسية، 
ويف حمطات عدة تعمد النظام جتاهل إصدار موقف من العدوان الصهيوين 

املتكرر على الشعب الفلسطيين داخل األراضي احملتلة، كما امتنع النظام 
قضية الفلسطينية املعروفة حلد كبري عن تظهري موقف من خطة تصفية ال

ابسم "صفقة القرن"، وإذا كانت هذه احملطات واملواقف السياسية ال تعترب 
دلياًل واضحاً، أو موقفاً رمسياً يعلن حتواًل سياسياً يف سياسات النظام جتاه 

االحتالل اإلسرائيلي أو القضية واحلقوق الفلسطينية، إال أن ارتباطها جبملة 
ملف الالجئني الفلسطينيني حتديداً تشري اىل إسهام  من اإلجراءات جتاه

خطر من قبل النظام يف إنفاذ خمططات تصفية القضية الفلسطينية، وال 
ميكن جتاهل ختدمي إجراءات النظام جتاه الالجئني الفلسطينيني يف سوراي 

ملخطط االدارة األمريكية وكيان االحتالل لتصفية ملف اللجوء الفلسطيين، 
ملساعدة يف تقليص عدد الالجئني املعرتف هبم واملسجلني دولياً، من خالل ا



وهو الدور الذي تلعبه "صفقة القرن" ابلتوازي مع تقليص موازنة ودور 
وبرامج وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني "أونروا" يف مسعى 

 .إلفقاد املخيمات املظلة اخلدماتية ومفاقمة الظروف الطاردة للسكان فيها

 هذا اجلانب ميكن االشارة للمسارات التالية كعناوين عريضة لسياسات يف
النظام جتاه الالجئني الفلسطينيني يف سوراي واليت ميكن فهم املخطط 

 :التنظيمي اخلاص مبخيم الريموك يف كامتداد هلا

اهلجمات العسكرية على خميمات الالجئني وتدمريها بذريعة سيطرة  ●
 .فصائل املعارضة عليها

التضييق األمين واملالحقة املباشرة وغري املباشرة لالجئني الفلسطينيني  ●
  .وخصوصا الشخصيات الفاعلة واملؤثرة سياسياً وجمتمعياً 

أعمال مصادرة للبيوت واألمالك طالت عدد من النشطاء  ●
 .الفلسطينيني يف بعض املخيمات

اإلسهام الرئيسي يف هتجري املخيمات من خالل اهلجمات العسكرية  ●
املباشرة للنظام، أو مبوجب طلبات من حليفه الروسي خصوصاً يف املنطقة 



اجلنوبية و كما حدث يف حالة خميم خان الشيح الذي واجه خمططاً هتجريايً 
 .مماثاًل لذلك الذي انل من خميم الريموك

للمخيمات والبيوت واملصاحل التجارية مبا خيلقه  تدمري البىن التحتية ●
ذلك من ظروف طاردة ومانعة لعودة السكان حىت يف حالة انتهاء 

 .العمليات احلربية بني األطراف املتصارعة

استمرار النظام يف منع عودة الالجئني الفلسطينيني لسكن خميماهتم  ●
 يعترب املخطط واستعادة أمالكهم، سواء بسياسات املنع اجلماعي اليت

ملخيم الريموك أحد أشكاهلا، أو ابملنع الفردي من خالل  ٥٢١التنظيمي 
 .املالحقة األمنية ألفراد وشخصيات فلسطينية

اإلحالل السكاين، والتغيري الدميوغرايف، وتغيري التوصيف الرمسي  ●
والقانوين للمخيمات وجتمعات الالجئني، مبا يعنيه ذلك من جتاوز جتاه 

م وحقوقهم، وانتقاص من املكانة السياسية والقانونية حلقوقهم قضيته
ووجودهم واليت يفرتض أن القانون الدويل والقرارات اخلاصة بوضع الالجئني 

 .عموماً والالجئني الفلسطينيني خصوصاً تلزم الدولة السورية هبا

 



 رابعاً: قراءة ملستقبل الالجئني الفلسطينيني يف سوراي

احلاكمة لعملية إعادة اإلعمار وعودة السكان يف سوراي،  تشري السياسات 
لوجود توجهات لدى النظام السوري حيمل حتواًل كبري يف منط تعامله مع 

وجود الالجئني الفلسطينيني على أراضيه عن ذاك الذي ساد قبل الثورة 
السورية، وانتهاج لسياسات هتدف إىل تقليص فرصهم يف العودة ملخيماهتم 

كناهم داخل سوراي، وامليل إلحداث تغيري دميوغرايف يف هذه وأماكن س
املناطق، وبعيداً عن تناول االعتبارات والدوافع، فإن القرارات واملخططات 

"التنظيمية"، جتنح أيضاً النتزاع مساحات من املخيمات، وإحالل مشاريع 
اق عام جتارية وبىن حتتية واستثمارية كبديل هلؤالء السكان/ الالجئني، يف سي

يهدف جلعل هذه املناطق أكثر رحبية وقابلية للضبط والسيطرة من قبل 
 .النظام

ورغم وجود إمكانية لرتاجع النظام عن هذا املخطط إذا ما تصعد املوقف 
الرافض له، فإن هذا ال يعين الرتاجع الكلي عن هذه السياسات اليت درج 

 .عليها النظام خالل السنوات املاضية



يف جمملها ختدم الرؤية األمريكية اإلسرائيلية الرامية لتصفية  هذه السياسات
ملف اللجوء الفلسطيين، وبغض النظر عن صحة وجود تقاطع أو تعاون 

مع هذه اخلطط، فلقد ابت النظام السوري بسياساته العامة أكثر مياًل 
للتخفف من أي التزامات جتاه احلقوق الفلسطينية، وأكثر مياًل للمناورة 

سية املعلنة واملخفية ملصلحة بقائه، وهو ما يثري الكثري من املخاوف السيا
حول مصري الالجئني الفلسطينيني يف سوراي وحول مستقبل املوقف السوري 

من القضية الفلسطينية برمتها وخصوصاً من حماوالت اإلدارة األمريكية 
 .لفرض "صفقة القرن" على الفلسطينيني


