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" اشتباكات بين قوات النظام والمعارضة في مخيم درعا"

•
•
•
•

فلسطيني يقضي متأثرا ً بجراح أصيب بها إثر اشتباكات بين داعش والمعارضة جنوب دمشق
شاب فلسطيني يقضي أثناء مشاركته القتال في ريف دمشق
المدارس البديلة في يلدا الخيار الوحيد لطالب مخيم اليرموك المحاصرين
"إذن السفر الداخلي" مشكلة يشتكي منها فلسطينيو سورية في تركيا

ضحايا
قضى الشاب الفلسطيني "عوض موسى" متأث اًر بجراح أصيب بها أول أمس إثر االشتباكات العنيفة
التي جرت يوم أمس بين تنظيم "داعش" وجيش اإلسالم ومجموعات المعارضة جنوب دمشق.

حيث تعرض عوض إلصابة في عنقه أدت إلى وفاته ،وهو أحد مقاتلي "جيش اإلسالم" ومن سكان
حي حارة الفلسطينية في بلدة ببيال جنوب دمشق.

مما يرفع الحصيلة االجمالية للضحايا الذين قضوا بطلق ناري وقامت مجموعة العمل من أجل
فلسطينيي سورية بتوثيقها إلى ( )966الجئاً.
فيما قضى الشاب الفلسطيني "أحمد عماد الخطيب" أبو كفاح برصاص قناص خالل مشاركته
القتال بين النظام السوري ومجموعات المعارضة المسلحة في حرستا بريف دمشق.

وهو أحد عناصر ما يسمى "الحرس القومي العربي" إحدى المجموعات العسكرية الموالية للنظام
في سورية ،ومن أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في دمشق.
يشار إلى أن لواء "الحرس القومي العربي" تأسس في العام  2012في سورية ،ويضم مقاتلين
فلسطينيين ومن جنسيات عربية ،ويقاتل إلى جانب النظام السوري في معاركه ضد المعارضة
المسلحة وأبرزها في منطقة المليحة ومنطقة السبينة بريف دمشق.

آخر التطورات
شهد مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية اشتباكات بين قوات النظام السوري ومجموعات
المعارضة المسلحة ،ترافق مع استنفار لمجموعات المعارضة على تخوم المخيم.
تزامن ذلك مع قصف النظام السوري ألحياء درعا البلد والمنشية والتي تقطنها عائالت فلسطينية،
مما أحدثت خراباً في منازل األهالي وحالة خوف وهلع بين المدنيين.

فيما ال يزال من تبقى من سكان مخيم درعا الذي دمر حوالي  %80من مبانيه وحي طريق السد
يشتكون من أوضاع إنسانية قاسية جراء الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي على المخيم
والمناطق المتاخمة لهم ،كما يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية واستمرار انقطاع المياه
والكهرباء واالتصاالت لفترات زمنية طويلة.
وباالنتقال إلى جنوب دمشق حيث يعاني المئات من طالب مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين
من توقف المنشآت التعليمية داخل مخيمهم ،وذلك بسبب القصف والحصار الذي استهدف مخيمهم،
باإلضافة إلى منع تنظيم "داعش" للمدارس البديلة داخل المخيم.
وبحسب مراسلنا في مخيم اليرموك ،فإن الخيار الوحيد المتبقي أمام طالب المخيم هو االلتحاق
بالمدارس البديلة في منطقة يلدا المجاورة للمخيم ،وذلك بالرغم من المسافات والمضايقات التي
يتعرضون لها على حواجز تنظيم "داعش".
ويوجد في بلدة يلدا قرابة ثالث مدارس بديلة تستقبل المئات من طالب مخيم اليرموك ،وهي مدرسة
الجرمق البديلة ،والمدرسة الدمشقية ،ومدرسة العودة.
حيث تمول تلك المدارس من قبل الجهات اإلغاثية العاملة في جنوب دمشق ،وتعمل المؤسسات
اإلغاثية على توفير المواد الدراسية وجزء من أجور المعلمين ومواد التدفئة.
أما الكتب الدراسية فيتم تأمينها بالتنسيق مع الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب خارج المخيم
والتي تقوم بالتنسيق إلدخال الكتب الدراسية إلى تلك المدارس.
فيما تعاني بعض المدارس البديلة من أزمات اقتصادية وغياب الدعم المستمر مما اضطر عدد
من مدرسيها لتدريس الطالب بشكل تطوعي للمحافظة على استمرار التعليم فيها.
أما في تركيا ،فيعاني الالجئون الفلسطينيون السوريون من مشكالت عدة أبرزها المشكالت
االقتصادية وغياب الجهة الرسمية التي تمثلهم وترعى مصالحهم في تركيا ،يضاف إلى ذلك مشكلة
أخرى تتعلق بالحد من حرية حركتهم بين المدن التركية بسبب الزامهم بالحصول على "أذن السفر
الداخلي".

وبحسب ما ورد لمجموعة العمل من الالجئين الفلسطينيين السوريين أن المشكلة تكمن في صعوبة
التنقل بين المدن التركية بالنسبة لالجئين الحاصلين على بطاقة الكملك ،حيث فرضت الحكومة
التركية على حملة تلك البطاقة ضرورة حصولهم على إذن سفر داخلي حتى يتمكنوا من االنتقال
بين المدن التركية لزيارة أقربائهم أو إتمام بعض األوراق الرسمية في القنصلية السورية في إسطنبول.
فيما أكد بعض الالجئون أن المشكلة تكمن في صعوبة استخراج تلك األذون من السلطات التركية
المختصة ،األمر الذي يصعب لقاء تواصلهم مع عوائلهم في باقي المدن التركية ،إضافة إلى تقليل
فرصهم في البحث عن عمل خارج المدن التركية.
يذكر أن ما يزيد عن  8000الجئ فلسطينيي كانوا قد لجؤوا إلى تركيا هرباً من حصار مخيماتهم
والحرب الدائرة في سورية يعانون من غياب المساعدات اإلغاثية والمتابعات بسبب غياب المؤسسات

الراعية لهم وعلى رأسها األونروا ،حيث تتحج األونروا بأن تركيا خارج أماكن عملها.
فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  13كانون الثاني  -يناير 2018
• ( ) 3636حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ()463
امرأة.
• ( )1644معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ( )106إناث.
مخيم اليرموك يدخل
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يومه ( )1639على التوالي.
• ( )204الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم
مخيم اليرموك.
في ّ
مخيم اليرموك منذ ()1215
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1375يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
أيام.
• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )474يوماً ،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.

