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"هذه حكايتي" مشروع لتوثيق حكايات الالجئين الفلسطينيين خالل الحرب في سورية"

•
•
•
•

"داعشيات" لتفتيش نساء مخيم اليرموك ،والدراجات النارية ممنوعة بأمر من "داعش".
خروج عدد من الطالب الجامعيين من مخيم اليرموك لتأدية امتحاناتهم في جامعاتهم بدمشق.
قضاء  4فلسطينيين في سورية منذ بداية عام .2018
هيئة فلسطينيي سوريا توزع مساعداتها المالية على األيتام في بلدة المزيريب.

مجموعة العمل
"هذه حكايتي" هو االسم الذي اختارته مجموعة
العمل من أجل فلسطينيي سورية لمشروعها
التوثيقي الذي انطلق مطلع العام الماضي،
المشروع يهدف إلى توثيق حكايات الالجئين
الفلسطينيين السوريين خالل الحرب الدائرة في
سورية باللغتين العربية واإلنكليزية ،وذلك
بإشراف عدد من الباحثين في المجموعة
والمتواجدين بمعظم البلدان التي وصل إليها
فلسطينيو سورية هرباً من الحرب.
يشمل المشروع توثيق كافة محاور حياة
فلسطينيي سورية خالل سنوات الحرب ،حيث
قامت المجموعة حتى اليوم بتوثيق  25حكاية
من حكايات الالجئين الفلسطينيين السوريين ،تناولت معاناتهم في سورية من اعتقال وحصار
وانتهاكات مختلفة تعرضوا لها ،وحكايات الهجرة نحو أوروبا ،باإلضافة إلى قصص النجاح
والقصص اإلنسانية في بلدان اللجوء الجديدة.
كما غطت المجموعة حكايات لضحايا فلسطينيين سوريين رويت على لسان ذويهم ،وقصص
لمعتقلين سابقين في سجون النظام السوري ،وآخرين تعرضوا النتهاكات من قبل المعارضة السورية،
وحكايات روى أصحابها معاناتهم مع حصار مخيم اليرموك ،وأخرى لالجئين وصلوا إلى أوروبا
وروا قصصهم على طريق الهجرة.
باإلضافة إلى حكايات تناول أصحابها الواقع المعيشي في بلدان اللجوء كان بعضها عن معاناة
الالجئين في لبنان ،وأخرى سلطت الضوء على المصاعب التي تواجه فلسطينيي سورية في تركيا،
وغيرها عن معيشة الالجئين في مصر ،كما استطاعت المجموعة من توثيق معاناة الالجئين

الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم بما في ذلك تايلند حيث وثقت المجموعة المأساة التي
تعيشها العائالت الفلسطينية السورية العالقة في تايلند.
وتسعى المجموعة من خالل مشروع هذه حكايتي إلى توثيق قصص نجاحات الالجئين الفلسطينيين
السوريين في سورية وبلدان اللجوء الجديدة ،من قصص نجاحات في الجانب التعليمي إلى اإلنجازات
الفنية والسياسية والعلمية لفلسطينيي سورية.
وعن آلية التوثيق فبعد تواصل صاحب الحكاية مع المجموعة سواء عبر عناوين المجموعة أو عبر
االستمارة االلكترونية للمجموعة يقوم الباحث األقرب لمكان تواجد صاحب الحكاية بالتواصل معه،
وتوثيق الحكاية.
وتعتمد المجموعة في توثيقها على مختلف أنواع التوثيق من مقابالت مرئية وتسجيالت صوتية
ومقابالت مكتوبة ،وذلك وفق طبيعة كل حكاية ورغبة صاحبها ،في حين تضمن المجموعة السرية
الكاملة ألصحاب القصص في حال أرادوا إخفاء هويتهم الحقيقة ألسباب أمنية أو أسباب خاصة.
وبعد االنتهاء من توثيق الحكاية يقوم فريق المجموعة بتحرير وإعداد الحكاية ونشرها على موقع
المجموعة باللغتين العربية واإلنكليزية ،كما تقوم المجموعة بتزويد وسائل اإلعالم والمؤسسات
الحقوقية والدولية ،وذلك ضمن جهود المجموعة بالتعريف بحكايات الالجئين الفلسطينيين خالل
الحرب في سورية.
من جانبها تدعو مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية جميع الالجئين الفلسطينيين السوريين
أينما وجودوا والذين يرغبوا بتوثيق حكاياتهم بالتواصل مع المجموعة عبر العناوين التالية ،أو تعبئة
االستمارة االلكترونية عبر الضغط على الرابط التالي:
رابط االستمارةhttps://goo.gl/v5ixiL :
يشار أن المجموعة تتيح إمكانية الوصول إلى أرشيف الحكايات الموثقة عبر موقعها على شبكة
االنترنت www.actionpal.org.uk

آخر التطورات
يستمر تنظيم "داعش" باتباع سياسة أمنية مشددة ضد أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين
بدمشق ،حيث عمم "داعش" على عناصره بضرورة تفتيش جميع المدنيين الذين يدخلون أو يخرجون
عبر مناطق سيطرته في مخيم اليرموك ،بما في ذلك النساء ،ووفقاً لمراسلنا فإن التنظيم قد وضع

"داعشيات" على الحواجز لتفتيش نساء المخيم.

كما أصدر "داعش" قرار بمنع استخدام الدراجات النارية للتنقل بين مخيم اليرموك ويلدا وحي القدم،
وذلك في إطار التشديدات األمنية التي يتبعها التنظيم بحق أهالي المخيم.
من جانبهم رأى ناشطون في المخيم أن اإلجراء األخير لداعش هدفه وضع العراقيل أمام األهالي
خصوصاً فيما يتعلق بالحصول على المواد الغذائية ،حيث يستخدم التنظيم سياسة التضييق على
االهالي والسماح ألشخاص موالين له بالتنقل واحضار البضائع بغرض التجارة بمختلف المواد

بأسعار مضاعفة مقياسا مع سعر تداولها باألسواق.
يذكر أن تنظيم "داعش" كان قد سيطر على المخيم مطلع إبريل  -نيسان  2015بدعم ومساندة
من عناصر هيئة تحرير الشام – النصرة سابقاً.
وفي سياق متصل ،أكد مراسلنا في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق ،خروج عدداً من
الطالب الجامعيين من أبناء مخيم اليرموك لتأدية امتحاناتهم الفصلية ضمن جامعاتهم بدمشق.

وبحسب ما أورده مراسلنا فإن طالب الجامعات قد خرجوا يوم أمس نحو جامعاتهم عبر حاجز
ببيال.

يأتي ذلك بسبب توقف العملية التعليمة داخل المخيم بشكل كامل وذلك بسبب الحصار المشدد
الذي يفرضه النظام على المخيم  1635يوماً على التوالي ،أدى فيها القصف إلى دمار أجزاء كبيرة
من مدارس المخيم ،باإلضافة إلى توقف الخدمات التعليمية داخل المخيم.

فيما فاقمت سيطرة "داعش" على المخيم مطلع إبريل  2015معاناة الطالب وذلك بعيد إغالق
"داعش" لجميع المدارس البديلة التي أقامها ناشطون داخل المخيم للتعويض عن طالب المخيم
توقف مدارسهم عن العمل.
وعلى صعيد آخر ،قضى أربعة الجئين فلسطينيين منذ بداية عام  2018جراء الحرب الدائرة في
سورية ،ثالثة منهم من العسكريين وآخر مدني والضحايا هم" :محمد حسين محسن أبو وليد"
المسؤول العسكري لمنطقة المخيمات األولى في حركة فتح االنتفاضة إحدى الفصائل الموالية
للنظام السوري ،قضى يوم  2018 -01 – 01أثناء مشاركته القتال إلى جانب قوات النظام
السوري في المعارك الدائرة في حرستا بريف دمشق ،أما في يوم  01 -03قضى كل من "مصطفى
عطية أبو درويش" ،من أبناء مخيم السيدة زينب قضى خالل مشاركته القتال إلى جانب قوات
النظام السوري في منطقة حرستا بغوطة دمشق الشرقية ،و"حسن المطلق" أحد عناصر لواء القدس،
أثناء مشاركته القتال إلى جانب قوات النظام السوري في المعارك الدائرة في دير الزور شرقي
سورية.

في حين قضى "خالد الزامل"  35سنة يوم  6كانون األول  -ديسمبر  2018في قصف للطيران
الروسي استهدف مدينة حرستا وعدة مناطق بالغوطة الشرقية في ريف دمشق ،وهو من أبناء مدينة
حرستا.

لجان عمل أهلي
وزعت هيئة فلسطين الخيرية بالتعاون مؤسسة شروق الشمس مبلغ ( )50$على األيتام في بلدة
المزيريب جنوب سورية.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة في محاولة للتخفيف من معاناة الالجئين الفلسطينيين
جنوب سورية الذين يشتكون من غياب دور المؤسسات اإلغاثية الدولية والرسمية الفلسطينية تجاه
معاناتهم.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  09كانون الثاني  -يناير 2018
• ( )3633حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )463امرأة.
• ( )1644معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()106
إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1635على التوالي.

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

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1371يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1211أيام.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )470يوماً ،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.

