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العدد1919 :

مخيم بريقة "الجئون فلسطينيون تحت الثلج" بال ماء وال خبز وال حطب
"
• "داعش" ينشر صورا ً لعمليات اإلعدام التي نفذها بحق الجئين فلسطينيين في مخيم اليرموك.
• استمرار أزمة المواصالت والمعاناة االقتصادية في مخيم خان دنون بريف دمشق.
• األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "حسن ليلى" منذ  6سنوات.

آخر التطورات
يواجه أكثر من  8آالف الجئ من المهجرين السوريين والفلسطينيين في مخيم بريقة جنوب سورية
أوضاعاً إنسانية قاسية جداً ،وزادت من مأساتهم موجات البرد القارس وتهاطل الثلوج.
وقال مراسلنا أن العواصف التي ضربت المنطقة اقتلعت بعض الخيم من مكانها ،ودخلت األمطار
لخيم أخرى ،مضيفاً أنهم اضطروا لوضع عدة عائالت نازحة مع بعضها في خيمة واحدة ،بسبب
سقوط الخيم.

وقال أحد الالجئين أنهم يواجهون ظروف صعبة جداً بسبب الثلوج ألنه عند تساقط الثلوج فإنهم ال

ينامون ليالً بسبب االنشغال بجرف الثلج عن الخيمة ،وعند الصباح تجد خيمة جارك على األرض
أو خيمتك قد طارت بسبب العواصف ،مشي اًر إلى وفاة أحد الالجئين قبل أيام في المخيم ،جراء

موجه البرد القارس التي ضربت البالد.

ويعتبر مخيم بريقة من أكبر مخيمات النازحين الموجودة في الجنوب السوري ،وتم تشييده بتاريخ
 2013-11-27في منطقة مرتفعة على الشريط الحدودي مع الجوالن المحتل بريف محافظة
القنيطرة.

ويضم ما يقارب ألف عائلة من الالجئين السوريين والفلسطينيين وغالبيتهم هربوا من قصف النظام
وحلفائه من ريف دمشق حلب وحماة وإدلب ومن مناطق الجنوب السوري.
وقال مراسلنا أن أقل عائلة في المخيم لديها إما شهيد أو معاق أو مصاب بسبب الحرب ،وال يوجد
في المخيم مستوصف أو مشفى أو أي اهتمام طبي واصفاً حال أبنائه بأنهم خارج العالم ،فإذا كان
لديهم حالة إسعافية يعجز أهالي المخيم عن تقديم المساعدة لها.

كما ويعاني المخيم من عدم توفر الخبز بسبب تراكم الثلج على الطريق الرئيسي الواصل بين بلدة
بريقة ،إضافة على عدم وصول سيارات الماء وسيارات الخبز الخضار ،بسبب إغالق الطرق
بالثلوج.
عالوة على ذلك ،تنعدم موارد االهالي المالية فغالبية األهالي بال عمل وتنتشر البطالة بينهم ،بسبب
صعوبة التنقل بين المناطق ،إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود للتدفئة وخلو المنطقة من مادة الحطب
بسبب استهالك أبناء المخيم لألشجار الموجودة.
وناشد أبناء المخيم جميع الهيئات والمنظمات الخيرية واإلغاثية بضرورة التحرك العاجل إلى المخيم،
لتقديم يد العون والمساعدات العاجلة من "مواد تدفئة وسلل غذائية وأدوية وحليب وفوط لألطفال"
كما ناشد األهالي ،المجلس المحلي في بلدة بريقة وفصائل المعارضة المتواجدة بالمنطقة ،بضرورة
التدخل العاجل لفتح الطرق الرئيسية المؤدية للمخيم جراء تراكم الثلوج ،وتوفير المواد األساسية.
الجدير ذكره أن آالف الالجئين الفلسطينيين في سورية نزحوا من مخيماتهم ومناطق تجمعاتهم
بسبب استهداف النظام واستمرار الحرب في سورية ،ويعيشون أوضاعاً مزرية داخل الخيم ومراكز

اإليواء وشح في المساعدات والخدمات المقدمة لهم.

وفي موضوع مختلف ،نشر تنظيم "داعش" في مخيم اليرموك صو اًر قاسية جداً يظهر فيها عناصر

التنظيم وهم ينفذون عمليات اإلعدام بحق كل من الالجئين "رامز عبد هللا" و"بشار سعيد".

وتظهر الصور التي نشرها التنظيم ولم تتمكن المجموعة من نشرها نظ اًر لبشاعتها إقدام عناصر

"داعش" على تنفيذ إعدام الالجئ "رامز عبد هللا" بطريقة غاية بالوحشية وذلك عن طريق ما سماه

عناصر التنظيم اإلرهابي "بالنحر" بتهمة التواصل مع النظام السوري ،فيما تظهر صو اًر أخرى أحد

عناصر تنظيم "داعش" وهو يطلق النار مباشرة على الالجئ "بشار سعيد" بتهمة التواصل مع أحد
تنظيمات المعارضة السورية جنوب دمشق.
فيما لم يتسن لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية التأكد من صحة الصور من مصدر آخر.
يذكر أن "داعش" ارتكب ويرتكب العديد من االنتهاكات بحق المدنيين منذ سيطرته على مخيم
اليرموك في األول من نيسان عام  ،2015ففي يوم  13شباط  /فبراير  2017أعدم تنظيم "داعش
" الالجئ الفلسطيني "محمد عطية" المعروف بـ "حمودة جزيرة" في مخيم اليرموك المحاصر.
كما أعدم تنظيم "داعش" يوم  – 2آذار  /مارس  2017أربعة الجئين ،هم :محمد نصار ،وشخص
من عائلة عليان ،وآخر من عائلة التايهة والجئين آخرين من عناصر "هيئة تحرير الشام".
وفي الشهر السابع من  2017أعدم الفتى "محمد عليان" بتهمة مساعدة جرحى من أعضاء "هيئة
تحرير الشام" التي تعادي "داعش" في المخيم.
وباالنتقال إلى ريف دمشق ،حيث يعيش مخيم خان دنون حالة من االستقرار األمني ،إال أن سكانه
يعانون من تأزم خطير لألوضاع المعيشية فيه نتيجة انعكاسات الحرب الدائرة في سورية ،حيث
يشتكون منذ بداية األحداث في سورية ،أزمة في تأمين وسائط النقل من وإلى المخيم حيث بات
التنقل من مخيم خان دنون والعودة إليه أحد المشاكل التي ال يستهان بها في حياة سكانه ،فقد
ينتظر أي موظف أو طالب عدة ساعات للوصول إلى مكان عمله ،باإلضافة إلى المنغصات
األخرى من مصروف يكاد يصل إلى ربع الراتب أو أكثر ،عدا عن مزاج السائقين المتقلب.

فيما يعاني الطالب والموظفون من عدم توفر حافالت (الميكروباصات) التي تقلهم إلى مكان
عملهم ومدارسهم وجامعاتهم ،إضافة إلى استغالل سائقي الحافالت ورفع أجرة النقل وفرضهم خط
سير الحافلة بما يتوافق مع أهوائهم ،فأغلب الحافالت تصل فقط إلى بلدة الكسوة ،وعندها يضطر
األهالي الى أخذ وسيلتين أو أكثر للوصول إلى مكان عملهم ما يشكل عبئا مادياً ووقتاً طويالً.
من جانبهم أكد أهالي المخيم أنهم قدموا العديد من الشكاوي إلى الجهات المعنية والفصائل
الفلسطينية والحكومية ،إال أن شكواهم ذهبت أدراج الرياح ،مضيفين أن الكثير من مسؤولي الفصائل
و القوى السياسية تأتي لحضور المهرجانات و إلقاء الكلمات المشيدة بصمود األهالي ،مشددين
على أنه كان من األفضل أن يأتي المسؤولون ليشاهدوا معاناة األهالي اليومية وإيجاد حلول سريعة
لها.
وعلى صعيد آخر ،يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني " حسن زياد ليلى " ( 26عاماً)

منذ ست سنوات وحتى اللحظة ،وذلك أثناء مداهمة قوات النظام السوري لمدرسة القسطل في مخيم
اليرموك  ،حيث تم اقتياده إلى جهة مجهولة لم تُعرف إلى اآلن ،وحتى اآلن لم يرد معلومات عن
مصيره أو مكان اعتقاله.

يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين ،ويتم
توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على مصير
المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم ،ووثقت المجموعة حتى اآلن ( )1656معتقالً فلسطينياً في

سجون النظام السوري منهم أكثر من ( )105معتقالت.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  3شباط  -فبراير 2018
• ( )3645حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ()463
امرأة.
• ( )1656معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ( )105إناث.

مخيم اليرموك يدخل
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يومه ( )1661على التوالي.
• ( )204الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم
مخيم اليرموك.
في ّ
مخيم اليرموك منذ ()1236
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1397يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
يوماً.
• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )495يوماً ،ودمار أكثر من %80
من 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 ()6
آالف ،وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

