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العدد1959 :

"أوضاع صعبة يعيشها فلسطينيو بلدة الذيابية بريف دمشق بسبب القبضة األمنية والتغيير الديموغرافي"

•
•
•
•

( )89فلسطينيا ً أعدموا ميدانيا ً منذ بداية الحرب في سورية
األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "عدي الحلو" للعام الرابع
توزيع مساعدات عينية على األسر األشد احتياجا ً في مخيمي جرمانا وخان دنون
فريق "أمل فلسطين" ينهي استعداداته للمشاركة في مسابقة "روبوجي  "2ببيروت

آخر التطورات
يعاني فلسطينيو بلدة الذيابية بريف دمشق من أوضاع صعبة بسبب القبضة األمنية والتغيير
الديموغرافي ،وكشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية خالل تقريرها السنوي للعام 2017
الذي حمل عنوان "فلسطينيو سورية بين الوعود والقيود" الذي أصدرته بداية شهر فبراير المنصرم،
أن النظام السوري سمح خالل عام  2017بعودة المئات من أهالي بلدة الذيابية بريف دمشق إلى
منازلهم وممتلكاتهم ،إال أن السكان عاشوا هاجس الخوف الدائم بسبب القبضة األمنية التي فرضتها
قوات النظام على المنطقة والتغيير الديموغرافي لها.
فقد أكد الجئون فلسطينيون يوم  17شباط  -فبراير  ،2017أنه وبعد عودة النازحين من فلسطينيين
وسوريين إلى منازلهم في منطقة الذيابية بريف دمشق ،تفاجؤوا بوجود عائالت محسوبة على النظام
السوري تستولي على بيوتهم ،منوهين إلى أن العائالت من الطائفة الشيعية.
وأشار التقرير الذي يضم بين طياته ( )146صفحة إلى أن الالجئين الفلسطينيين ،اتهموا النظام
السوري ومجموعاته الطائفية الموالية له في ريف دمشق ،بجلب عائالت موالية له وعائالت مقاتلين
مع النظام ،وإسكانهم في منازل تعود ملكيتها لالجئين فلسطينيين وسوريين ،وأعرب الالجئون عن
غضبهم من استغالل النظام فترة نزوحهم عن المنطقة منذ قرابة أربع سنوات واقتحام منازلهم.
وقال الالجئون "إن العائالت التي استولت على منازلهم رفضت الخروج منها ،واكتفوا بالقول "إن
النظام هو صاحب القرار في ذلك وهو المسؤول عن القضية" ،فيما استطاع بعض العائدين إلى
المنطقة من دخول منازلهم واقتسامها مجبرين مع العائالت الموالية للنظام.

وكان النظام السوري قد فتح الطريق لعودة أهالي منطقة الذيابية التي تقطنها عشرات العائالت
الفلسطينية يوم  6فبراير  -شباط  ،2017بعدما سيطر عليها أواخر عام  ،2013بعد قصفها
وحرقها ،ومنذ ذلك الحين لم يفتح النظام الطريق لعودة األهالي إليها بذريعة إعادة اإلعمار وترميم
البنية التحتية.
وبحسب التقرير فأن مجموعة العمل وثقت خالل أحداث الحرب ،قضاء ( )9ضحايا فلسطينيين
من أبناء منطقة الذيابية بريف دمشق ،بسبب القصف واالشتباكات واإلعدام الميداني.
يذكر أن بلدة الذيابية أقرب البلدات إلى مقام وبلدة السيدة زينب حيث تبعد عنها نحو  5كيلو متر،
يقطنها حوالي  20ألف نسمة ،وتتميز البلدة بطبيعة خضراء إذ يحيطها مساحة واسعة من البساتين
والمزارع ،وتقع بجانبها عدة بلدات مثل الحسينية وخربة ورد وخربة الشياب والبويضة والسبينة
باإلضافة لبيت سحم.
يمكنكم تحميل النسخة االلكترونية من التقرير على الرابط التالي:
http://actionpal.org.uk/ar/reports/special/between_promises_and_restricti
ons_ar.pdf
إلى ذلك ،أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،أن ( )89الجئاً فلسطينياً أُعدموا ميدانياً
منذ بداية األحداث الدائرة في سورية وذلك حتى يوم  15آذار  -مارس .2018

وأوضح فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن من بين من أعدموا ( )17مجنداً من مرتبات

جيش التحرير الفلسطيني تم خطفهم في منتصف عام  2012وهم في طريق عودتهم من موقعهم
العسكري في مصياف إلى مخيم النيرب في حلب ،قبل أن تتم تصفيتهم بعد شهر من اختطافهم.
وأكدت مجموعة العمل أن الضحايا الذين أعدموا توزعوا حسب المخيمات الفلسطينية والمدن السورية

على الشكل التالي )19( :أُعدموا في مخيم درعا ،و( )18في حلب ،فيما أعدم ( )19الجئاً في

مخيم اليرموك ،و( )7آخرين في حي التضامن بريف دمشق ،و( )5الجئين في مخيم الحسينية،
والجئان في السيدة زينب ،وآخر في مخيم العائدين حماة ،والجئ في مخيم خان الشيح.

من جانب آخر ،تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني "عدي صبري الحلو"
( 17عاماً) منذ تاريخ  2014/6/6وحتى اللحظة ،وتم اعتقاله من مكان عمله في حي الزاهرة،
ّ
وقد تضاربت األنباء في وقت سابق حول مصيره ،فقد استلم ذووه شهادة وفاته ثم وردت معلومات
عنه بأنه على قيد الحياة.

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 ( )1672معتقالً فلسطينياً في

سجون النظام السوري منهم أكثر من ( )106معتقالت.
لجان عمل أهلي

استكملت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بالتعاون مع الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين
العرب العمل في حملة شتاء سورية  ،2018حيث وزعت مدافئ كهربائية على األسر األشد احتياجاً
والمسجلين في برنامج الرعاية االجتماعية لديها من مخيمي مخيم جرمانا ،ومخيم خان دنون.

كما قام فريق العمل أمس األول األربعاء  14آذار بتوزيع مدافئ كهربائية على األسر األشد احتياجاً
ضمن مناطق التل وقدسيا.

يذكر أن الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني كانت قد أطلقت مشروع حملة شتاء سورية في
بداية عام  ،2018بهدف تخفيف العبء االقتصادي عن الالجئين الفلسطينيين ومد يد العون
والمساعدة لهم.

وفي لبنان ،أنهى فريق "أمل فلسطين" ،المؤلف من عشر طالب من فلسطينيي سورية ،استعداداته
للمشاركة في مسابقة "روبوجي  ،"2التي ستُقام الجمعة  16آذار  2018م ،في جامعة سيدة اللويزة

ببيروت " ،"NDUبمشاركة ( )100طالب موزعين على  10فرق ،قدموا من  10مدارس منها 9
لطالب سوريين وفريق واحد يمثل الالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية إلى لبنان ،لنيل لقب
البطولة.
هذا وتعتبر مسابقة "روبوجي" الروبوت بنسختها الثانية التي أطلقتها منظمة "مابس" العام الماضي
 2017بالتعاون مع " ،"VEX Robotics Lebanonوبدعم كامل من منظمة "سواسية" من أهم
المسابقات لالجئين الفلسطينيين السوريين والسوريين في العالم.
من جانبه قال رئيس تجمع معلمي فلسطينيي سورية يونس المصري" :رغم إنها التجربة األولى
لفريقنا ،نأمل الفوز بالمركز األول لما قام به الطالب بقيادة األستاذ ""خالد طالب من استعدادات
لخوض هذه المنافسة.

أنه "تم اختيار الفريق من الطالب الفلسطينيين الذين هجروا من مختلف
وأشار المصري إلى ّ
المخيمات الفلسطينية في سوريا ،ويقطنون في البقاع األوسط" ،متمنياً " في ختام تصريحه لمجموعة
ّ
العمل أن يتم تعميم هذه الثقافة على كافة المخيمات الفلسطينية ،والعمل لتوفير اإلمكانيات لذلك،

وتأمين الدعم المادي" لها.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  15آذار  -مارس 2018
• ( )3672حصيلة 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 ( )1701على التوالي.

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

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1437يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1277يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )532يوماً ،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.

