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"داعش" يجبر طالب مخيم اليرموك على االلتحاق بمدارسه ويهدد بمعاقبة المخالفين"

•
•
•
•

"تحرير الشام" تستهدف إحدى نقاط "داعش" غرب اليرموك.
قصف يستهدف عربة تقل عناصر من داعش في مخيم اليرموك.
مجموعة العمل تشارك بورشة عمل حول معاناة فلسطينيي سورية في لبنان.
اإلعالن عن إجراء إحصاء جديد للمهجرين الفلسطينيين السوريين والسوريين في مخيم البداوي.

آخر التطورات
أكد مراسلنا في مخيم اليرموك أن تنظيم "داعش" أعطى مهلة لجميع طالب مخيم اليرموك بدمشق
لترك مدارسهم في البلدات المجاورة وااللتحاق بمدارسه في حي الحجر األسود المجاور للمخيم.
ووفقاً لمراسلنا فإن التنظيم أعلن أنه سيمنع عبور الطالب إلى البلدات المجاورة للمخيم خالل أيام،

مهدداً في الوقت ذاته كل من يرفض تنفيذ القرار بتعرضه للعقوبات الشديدة.

وكان "داعش" قد أغلق جميع المدارس البديلة في مخيم اليرموك ،ما أجبر الطالب على االلتحاق
بالمدارس المتواجدة في البلدات المجاورة.
ويأتي ذلك القرار ضمن سلسلة ممنهجة من االنتهاكات التي يمارسها تنظيم "داعش" بحق أهالي
مخيم اليرموك منها عقوبات اإلعدام والصلب والجلد في الساحات العامة.

وفي سياق ليس ببعيد ،استهدف عناصر من "هيئة تحرير الشام" إحدى نقاط تمركز تنظيم "داعش"
غرب مخيم اليرموك ،وذلك أثناء قيام عناصر التنظيم بتحصين مواقعهم في المنطقة.
وبحسب مراسلنا فإن العملية التي قام بها عناصر "هيئة تحرير الشام" قد أسفرت عن وقوع عدد
من القتلى والجرحى من عناصر "داعش".
يذكر أن تنظيم "داعش" كان قد فرض سيطرته على مخيم اليرموك مطلع إبريل  -نيسان 2015
بدعم ومساندة من عناصر جبهة النصرة.

إلى ذلك ،تعرض مخيم اليرموك ليل االثنين – الثالثاء للقصف من قبل قوات النظام السوري،
استهدف عربة تقل عدد من عناصر تنظيم داعش ،فيما لم ترد معلومات لمجموعة العمل عن عدد
القتلى بين صفوف داعش ،إلى ذلك اندلعت اشتباكات باألسلحة المتوسطة على محور محيط ثانوية
اليرموك في شارع فلسطين ،بين "داعش" وحركة فلسطين حرة لم تسفر عن وقوع إصابات بين
الطرفين.
وباالنتقال إلى لبنان ،حيث شاركت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ممثلة باإلعالمي
"فايز أبو عيد" بورشة العمل التي نظمتها لجنة المهجرين يوم أول أمس االثنين  5آذار /مارس
بعنوان "معاناة فلسطينيي سوريا بين االونروا والوضع القانوني ...واقع ..مصاعب ..آمال" ،في
مقر بلدية صيدا جنوب لبنان.
تناول اإلعالمي أبو عيد في ورقته التي قدمها تحت عنوان "فلسطينيو سورية  ..إلى أين  ..مستقبل
مجهول" أوضاع الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان من كافة النواحي المعيشية واالقتصادية
والقانونية والطبية ،مشي اًر إلى أن الالجئ الفلسطيني السوري ال يزال يشكو من حالة الال استقرار
نتيجة هشاشة الوضع القانوني في لبنان ،حيث ما زالت تتعامل الحكومة اللبنانية مع الفلسطيني

على أنه زائر يتوجب عليه المغادرة بعد انتهاء الفترة المسموح له االقامة فيها.

ونوه أبوعيد إلى أن اعداد الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان انخفض بشكل ملحوظ خالل
السنوات الماضية ،بسبب الق اررات القانونية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية بشكل غير معلن والتي
تمنع دخولهم إلى أراضيها ،ونتيجة لتدهور أوضاعهم المعيشية ،وعدم القدرة على القيام بأعباء

الحياة في لبنان ،وانتشار البطالة والتقليصات اإلغاثية سواء المقدمة من األونروا أو المؤسسات
والجمعيات اإلغاثية ،الفتاً إلى أن تلك األسباب دفعتهم للعودة إلى سورية أو اختيار خوض غمار

البحر والركوب في قوارب الموت بحثاً عن حياة أكثر آمناً وكرامة.

وفي ختام كلمته أشار اإلعالمي فايز أبو عيد إلى مستقبل الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى
لبنان في ظل غياب الحراك الرسمي الفلسطيني والعربي والدولي غامض ويعتريه أحد السيناريوهات
التالية  :أما العودة الطوعية إلى سورية وهذا ما قامت به بعض العائالت في اآلونة األخيرة ،أو
اإلعادة القسرية وذلك من خالل عدم السماح لالجئين الفلسطينيين من سورية بالدخول إلى لبنان
تحت أي ظرف ،وهذا ما مارسته الحكومة اللبنانية "بشكل ناعم وخشن" ،أو الترحيل الجماعي تحت
مظلة القانون ،أو عزل الالجئين في مخيمات حدودية على الطريقة األردنية أو التركية ،أما السيناريو
األخير هو اللجوء نحو المخيمات في حال تعثر الحصول على اإلقامة أو التسوية القانونية ألوضاع
الالجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان وتفاقم الشعور بالتهديد ،وشدد أبو عيد على أنه في هذه
الحالة ستتضاعف الحالة االنسانية والمعيشية لالجئين الفلسطينيين سواء المقيمين فيها منذ اللجوء
األول أو الوافدين وسيكون لها انعكاسات سلبية على الطرفين  ،وذلك لما تعانيه هذه المخيمات
أصالً من عوامل بؤس وشقاء .
وفي موضوع آخر ،أصدرت القوة األمنية المشتركة في مخيم البداوي بمدينة طرابلس شمال لبنان
بياناً أعلنت خالله عن قيامها بإجراء مسح شامل لعدد سكان المخيم من الالجئين الفلسطينيين

السوريين والسوريين القاطنين في المخيم ،وذلك عبر تعبئة استمارات خاصة يوفرها مندوبون من
اللجنة األمنية".
ودعت القوة األمنية" جميع القاطنين من الالجئين الفلسطينيين السوريين والسوريين إلى التجاوب
مع المندوبين وتسهيل مهمتهم من أجل ضمان حسن سير عملية المسح ،التي تهدف بالدرجة
األولى إلى الحفاظ على األمن واالستقرار في المخيم" بحسب زعم تلك القوة.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  06آذار  -مارس 2018
• ( )3666حصيلة 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 ( )1692على التوالي.

• ( )205الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
مخيم اليرموك.
غالبيتهم في ّ

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1428يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1268يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )523يوماً ،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.

