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" "23فلسطينيا ً سوريا ً قضوا خالل شهر آذار  -مارس "2018

•
•
•
•

خروج  11عنصرا ً من "داعش" من جنوب دمشق
أكثر من  460عائلة فلسطينية مهجرة إلى إدلب تشتكي بؤس الحال وعدم اكتراث األونروا بأوضاعهم
اإلنسانية
الالجئة الفلسطينية "أم سميح" تحضّر عشاءها األخير لفقراء الغوطة
معرض تراثي في ذكرى يوم األرض بمخيم النيرب

آخر التطورات
أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن " "23الجئاً فلسطينياً

قضوا خالل شهر آذار  -مارس  ،2018بينهم " "15شخصاً نتيجة طلق ناري ،و 7جراء القصف،
والجئ نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية.

وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل شهر آذار  -مارس
 ،2018توزعوا حسب المناطق في سورية على النحو التالي "10" :أشخاص قضوا في ريف
دمشق ،و" "8آخرين في دمشق ،و" "3لم يعرف مكان مقتلهم ،والجئان في درعا جنوب سورية.

من جهة أخرى أفاد مراسل مجموعة العمل نقالً عن مصادر محلية ،أن  11عنص اًر من تنظيم
"داعش" خرج من منطقة الحجر األسود جنوب دمشق عبر حاجز معمل بردى الفاصل بين الحجر

األسود ومنطقة السبينة ،وذلك بالتنسيق مع قوات النظام السوري ،حيث عرف منهم المدعو أبو
مريم أمير الشرعيين األسبق للتنظيم ،والمدعو أبو بكر الشرعي والمدعو أبو فاروق طبية.
فيما تتوالى حاالت خروج قياديين في التنظيم ومقربين لهم من المنطقة وسط خالفات كبيرة داخل
التنظيم ،والحديث عن إيجاد حل قريب ينهي سيطرة التنظيم على الحجر األسود ومخيم اليرموك.
وباالنتقال إلى الشمال السوري اشتكت مئات العائالت الفلسطينية المهجرة إلى إدلب من بؤس
الحال وتجاهل وعدم اكتراث المؤسسات الدولية المعنية بالالجئين الفلسطينيين السوريين وعلى رأسها
وكالة "األونروا" بأوضاعهم اإلنسانية والمعيشية المزرية ،ووفقاً لما ورد للمجموعة فإن العائالت

المهجرة لم تتمكن من الحصول على أي من مساعدات "األونروا" اإلغاثية أو المالية ،بسبب عدم
تواجدها في إدلب ،وأشارت العائالت إلى أنها لم تستطيع الحصول على المساعدة المالية الدورية
التي تقدمها الوكالة للعائالت الفلسطينية في سورية ،مطالبة األونروا بالعمل على إيجاد حل لتلك
المشكالت ،والعمل على استدراك تقصيرها تجاههم.
وبحسب ما أفاد به مراسل مجموعة العمل أن عدد العائالت الفلسطينية المهجرة إلى الشمال السوري
تبلغ حوالي  460عائلة منها  376موزعة ما بين مدينة إدلب وريفها وريف حلب الغربي ،فيما
تقطن  85عائلة في ريف حلب الشمالي (منطقة درع الفرات) منها  16عائلة تعيش في الخيام،
حيث تعاني من أوضاع معيشية مأساوية ،حيث يعانون من صعوبات كبيرة في تأمين المسكن
ومتطلبات الحياة األساسية من غذاء وخدمات ،باإلضافة إلى تدهور كبير في األوضاع األمنية.
وكان الربع األخير من عام  2016قد شهد تهجير حوالي ( )250عائلة فلسطينية من سكان مخيم
خان الشيح إلى محافظة إدلب في الشمال السوري بعد توقيع اتفاق مصالحة في منطقة خان الشيح
بين النظام والمعارضة المسلحة السورية ،إضافة إلى آالف الالجئين الفلسطينيين الذين هجروا من
مخيمات اليرموك والسبينة والحسينية وحندرات.
في غضون ذلك تحدثت الالجئة الفلسطينية "أم سميح" التي هجرت قسرياً من مدينة حرستا في
مرت في حياتها ،وهي تحضر عشاءها األخير
ريف دمشق إلى شمال سورية ،عن أصعب لحظات ّ
للفقراء والمساكين قبل أن تغادر مجبرة غوطة دمشق بعد حمالت قصف الطائرات الروسية والسورية
والصواريخ التي استهدفت البشر والحجر والشجر.

تقول أم سميح التي عملت خالل السنوات الماضية بين العمل السياسي واإلغاثي والخيري "أنا

ٍ
أطفال ُحرموا طفولتهم ،حيث ال يحق للطفل
مصرة على االستمرار في العمل اإلغاثي ،ألجل

مضطر لقبول لقب يتيم ألن
المحاصر أن يحيا كبقية األطفال ،هو مضطر للقبول بما يتيسر،
ٌ
مضطر للوقوف أمام عربة
والده استشهد بقذائف تأبى إال أن تشق طريقها لتروع من ال ذنب لهم،
ٌ

مضطر أن يحمل وعاء ماء الشرب األثقل منه لينقله إلى المنزل ويصعد به
الطعام بانتظار دوره،
ٌ
مضطر إلى اللعب بالعيد في األقبية ألنها المكان اآلمن من القصف".
للطوابق العليا،
ٌ
الفلسطينية أم سميح أو أم فارس خرجت من الغوطة وكأنها في كابوس بدأت فصوله ،تحمل هموماً
أثقلت كاهلها ،تكفر بإنسانية الغرب والشرق واألنظمة التي تدعي حقوق اإلنسان ،ورغم مأساتها

الكبيرة تقسم "لكننا سنعود  ..قسما باهلل العظيم سنعود".
بدورها أقامت شعبة الشهيد تيسير الحلبي والجمعية الخيرية الفلسطينية معرضاً للتراث والفلكلور

الفلسطيني بمقر الجمعية الخيرية بمخيم النيرب ،بمناسبة ذكرى يوم األرض الفلسطيني ،وذلك
بحضور عدد من المؤسسات والفصائل الفلسطينية ولجنة التنمية والهالل األحمر الفلسطيني ووكالة
هيئة األمم المتحدة وفعاليات وشخصيات المجتمع المحلي بالمخيم.

من جانب آخر عانى أبناء مخيم النيرب أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة خالل عام  ،2017وذلك
بحسب التقرير التوثيقي السنوي للعام  2017الذي أصدرته مجموعة العمل من أجل فلسطينيي
سورية بداية شهر فبراير من العام الحالي ،الذي حمل عنوان "فلسطينيو سورية بين الوعود والقيود".

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  01نيسان  -ابريل 2018
• ( )3686حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )465امرأة.
• ( )1672معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()106
إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1718على التوالي.

• ( )206الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
مخيم اليرموك.
غالبيتهم في ّ

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1454يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1295يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )550يوماً ،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.

