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العدد1917 :

"تحت عنوان "فلسطينيو سورية بين الوعود والقيود" مجموعة العمل ومركز العودة يصدران التقرير التوثيقي
السنوي لعام "2017
• تنظيم داعش يعتقل عددا ً من المدنيين في مخيم اليرموك
• معاناة مهجري مخيم خان الشيح إلى إدلب تزداد صعوبة وتفاقما ً
• هيئة فلسطينيي سوريا لإلغاثة تطلق مشروع "سقيا الخير" جنوب سورية

آخر التطورات
كل من مجموعة العمل من أجل فلسطينيي
تحت عنوان "فلسطينيو سورية بين الوعود والقيود" أصدر ٌ
سورية ومركز العودة الفلسطيني في لندن ،التقرير التوثيقي السنوي الذي يرصد األوضاع العامة

لفلسطينيي سورية خالل عام .2017
يتناول التقرير تفاصيل دقيقة مرت بها المخيمات والتجمعات الفلسطينية داخل سورية وفق منهجية
صورت الواقع المعيشي والميداني واإلنساني والصحي لالجئين الفلسطينيين في سورية ،باإلضافة
تمر فيها
إلى أبرز األحداث اليومية التي ّ
تلك األماكن واألشخاص من قصف
وتدمير واعتقاالت.
كما يتطرق التقرير إلى األوضاع العامة
لالجئين الفلسطينيين المهجرين خارج
سورية ،سواء في دول الجوار أم في الدول
التي هاجروا إليها أو التي علقوا فيها أثناء
محاوالتهم للوصول إلى أوروبا.
فيما خصص التقرير محو اًر خاصاً تناول
قضية الضحايا والمعتقلين الفلسطينيين،

حيث يتضمن إحصاءات المعتقلين
والضحايا الموثقة لمجموعة العمل من
أجل فلسطينيي سورية.
وبحسب التقرير الذي يقع في ( )143صفحة فإن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية وثّقت

سقوط ( )205ضحايا فلسطينيين خالل عام  2017منهم ( )12الجئاً قضوا تحت التعذيب في
سجون النظام السوري من مجمل المعتقلين الـ ( )1644ليرتفع عدد ضحايا التعذيب واالختفاء

القسري طوال األزمة السورية إلى ( )475ضحية ،كما وثق التقرير اعتقال ( )28الجئاً فلسطينياً

بمقابل اإلف ارج عن ( )25معتقالً تم توقيفهم لفترات مختلفة.

وتوثّق مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،باعتبارها مؤسسة حقوقية إعالمية تتابع الشأن
الفلسطيني السوري ،االنتهاكات واألحداث التي أصابت الالجئين الفلسطينيين السوريين من خالل
عملية الرصد والمتابعة عبر شبكة مراسلين ميدانيين ومجموعة من الباحثين والمهتمين بالشأن
الفلسطيني ،لكتابة مرحلة مهمة من مراحل اللجوء الفلسطيني ،وإعداد الوثائق الالزمة للدفاع عن
حقوق الالجئين في المحافل المحلية واإلقليمية والدولية.
يشار إلى أنه سبق هذا التقرير الذي يرصد أهم أحداث العام  ،2017إصدار ستة تقارير توثيقية
وثقت لألعوام  2016/2015/2014باإلضافة إلى "تقرير حالة" والعديد من التقارير الخاصة التي
تناولت قضايا بعينها ذات صلة بالشأن الفلسطيني السوري.
لتحميل النسخة اإللكترونية من التقرير
http://actionpal.org.uk/ar/reports/special/between_promises_and_restricti
ons_ar.pdf
إلى ذلك ،أفاد مراسل مجموعة العمل في مخيم اليرموك ،أن تنظيم داعش اعتقل يوم أمس عدداً
من المدنيين القاطنين في مناطق هيئة تحرير الشام في المخيم بعد أن سمح بخروج  10أشخاص

للعالج وجلب احتياجاتهم الضرورية.
وأكدت مصادر محلية في المخيم ،أن أسباب االعتقال لم تضح بعد إال أنها رجحت اتهامهم
شن حملة اعتقاالت قبل أيام شملت عشرات
بالتعاون مع هيئة تحرير الشام ،علماً أن التنظيم كان قد ّ
المدنيين بتهمة تعاونهم مع الهيئة ومخالفتهم لقوانين تنظيم الدولة جنوب دمشق.

الجدير ذكره أن سكان اليرموك يشتكون من االنتهاكات والممارسات القمعية التي يرتكبها تنظيم
"داعش" بحقهم ،كما يعاني األهالي من استمرار الحصار المفروض على المخيم من قبل النظام
السوري ،والوضع اإلنساني الكارثي الذي يعيشه قرابة ثالثة آالف فلسطيني متواجدين في المخيم،
إضافة إلى أكثر من عشرة آالف نازح فلسطيني من سكان مخيم اليرموك في مناطق ببيال ويلدا
وبيت سحم.

في غضون ذلك ،وبالرغم من المناشدات والنداءات العديدة والمتكررة التي أطلقتها العائالت
الفلسطينية المهجرة من مخيم خان الشيح إلى مدينة إدلب إال أن أوضاعها المعيشية ال تزال آخذة
بالتدهور خصوصاً في ظل عدم تجاوب "األونروا" والمؤسسات الدولية والرسمية الفلسطينية تجاه

معاناتهم.

حيث تعاني العشرات من العوائل من صعوبات كبيرة في تأمين المسكن ومتطلبات الحياة األساسية
من غذاء وخدمات ،باإلضافة إلى تدهور كبير في األوضاع األمنية نتيجة التوتر بين الفصائل
السورية المعارضة في المدينة من جهة ،ومحاوالت تقدم النظام السوري من جهة ثانية.
وكانت قد وردت إلى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية العديد من المناشدات من تلك
األسر مفادها مطالبة وكالة "األونروا" بالقيام بواجبها تجاههم ،وأن تعمل الوكالة المسؤولة عن
الالجئين الفلسطينيين في سورية على أداء مهامها تجاه المئات من النساء واألطفال الذين يعانون
سوء األوضاع اإلنسانية في المدينة.
حيث أكدت العائالت المهجرة أنها لم تتمكن من الحصول على أي من مساعدات "األونروا" اإلغاثية
أو المالية ،وذلك بسبب عدم تواجد "األونروا" في إدلب.
وطالبت العائالت "األونروا" والمؤسسات الدولية والرسمية الفلسطينية العمل على إيجاد حل لتلك
المشكالت ،والعمل على استدراك تقصيرها تجاههم.
يشار إلى أن حوالي ( )2500الجئ فلسطيني هجروا قس اًر من مخيم خان الشيح لالجئين
الفلسطينيين بريف دمشق إلى محافظة إدلب شمال سورية ،بدءاً من يوم االثنين  28تشرين الثاني

 ،2016وذلك بعد توقيع اتفاق المصالحة بين النظام السوري والمعارضة في خان الشيح والمناطق
المحيطة به.

لجان عمل أهلي
بالتعاون مع جمعية خير أمة أطلقت هيئة فلسطينيي سوريا لإلغاثة والتنمية مشروع حملة "سقيا
الخير" بهدف إيصال وتوزيع المياه الصالحة للشرب إلى منازل المدنيين والمهجرين في بلدة

المزيريب بريف درعا ومخيماتها ،وذلك للتخفيف من معاناتهم الناجمة عن جفاف بحيرة المزيريب
التي كانت تغذي المنطقة بالمياه ،وتجنيبهم استغالل أصحاب اآلبار االرتوازية الذين يتحكمون
بأسعار وأجور تعبئة المياه.
يشار إلى منطقة المزيريب التي تضم قرابة ( )1700عائلة فلسطينية تتعرض للقصف المستمر
من قبل قوات النظام ،بالتزامن مع اشتداد وتيرة العمليات العسكرية بين قوات النظام السوري
ومجموعات المعارضة المسلحة وحملة القصف العشوائية التي يقوم بها النظام السوري وتطال
المدنيين.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  2شباط  -فبراير 2018
• ( )3642حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )463ام أرة.
• ( )1656معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()105
إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1659على التوالي.

• ( )204الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
مخيم اليرموك.
غالبيتهم في ّ

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1395يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1234يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )493يوماً ،ودمار أكثر
من  %80من مبانيه تدمي اًر كامالً وجزئي.
• حوالي ( )85ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية  ،2016في حين
يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ( )31ألف ،وفي األردن ( )17ألف،
وفي مصر ( )6آالف ،وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

