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العدد1933 :

استمرار االشتباكات في مخيم اليرموك و"داعش" يسيطر على مناطق جديدة

•
•
•
•

شاب فلسطيني من عناصر "هيئة تحرير الشام" يقضي في مخيم اليرموك.
اختطاف الجئ فلسطيني في المزيريب جنوب سورية.
اختالف المناهج والوضع األمني القلق عقبات تواجه طالب فلسطينيي سورية في لبنان.
واقع معيشي صعب يعيشه فلسطينيو سورية في السعودية.

ضحايا
قضى الشاب الفلسطيني "مجدي فرحات" الملقب أبو الفاروق ،أحد عناصر" هيئة تحرير الشام"،
خالل االشتباكات الجارية منذ أيام بين "داعش" و"هيئة تحرير الشام" بمخيم اليرموك المحاصر.

آخر التطورات
استمرت طوال يوم أمس االشتباكات العنيفة بين "تنظيم "داعش" و"هيئة تحرير الشام" على نقاط
التماس في مخيم اليرموك المحاصر ،وسط تقدم "داعش" على حساب مناطق سيطرة "تحرير الشام"
وقال مراسل مجموعة العمل أن تنظيم "داعش" بات يسيطر على جامع الوسيم وكتل االبنية
المالصقة له باتجاه مجمع األمان الطبي بخط عرضي في مشروع الوسيم .ويكون بذلك قد انحصرت
الرقعة التي تسيطر عليها "هيئة تحرير الشام" ببعض االبنية في مشروع الوسيم ،باإلضافة لجادات
عين غزال وصوالً الى الحارات الممتدة باتجاه الشمال إلى ساحة الريجة ،وغرباً باتجاه شارع الـ30
وباتجاه الجنوب في حدود جامع زيد بن الخطاب.

وأكد مراسلنا سقوط العشرات من التنظيمين بين قتيل وجريح ،ودمار كبير في منازل المدنيين بشارع
حيفا وغيره من المناطق التي شهدت اشتباكات وأعمال عسكرية وتفجير عبوات وقصف.
وفي السياق استهدفت قوات النظام السوري المتمركزة على أبراج القاعة مواقع سيطرة هيئة تحرير
الشام في شارع الـ 30بمخيم اليرموك.
الجدير ذكره ،أن تنسيقاً كبي اًر تشهده المنطقة بين النظام السوري وتنظيم داعش ،حيث يتجول قياديو
التنظيم من مناطق سيطرة التنظيم جنوب وشمال سورية وإلى جنوب دمشق ،إضافة إلى إدخال

ومده بالسالح.
رواتب عناصر "داعش" ّ
وفي موضوع مختلف ،اختطفت عصابات مسلحة مجهولة الهوية الالجئ الفلسطيني "فهد النميري"
المدعو أبو محمد نميري ،في بلدة المزيريب جنوب سورية ،ووفقاً لمراسلنا قام مجهولون عند الساعة
الخامسة من مساء يوم أمس باختطاف نميري على طريق المواسير في البلدة ،مستخدمين سيارة
من نوع كيا ريو سوداء.
وقال مراسلنا أن فهد النميري يقيم حالياً في بلدة (الفوار) وهو من سكان السيدة زينب ،ويعمل لدى

منظمة  SRDاإلغاثية والتي تقدم المساعدات االنسانية الى مستحقيها في الجنوب السوري.

يذكر أن حوادث القتل واالغتياالت والخطف باتت هاجساً يؤرق سكان بلدة المزيريب نتيجة تكررها
بشكل كبير في اآلونة األخيرة ،وذلك من قبل عصابات مسلحة تهدف إلى طلب المال أو ألعمال

إجرامية.
أما ف ي لبنا حيث يواجه أهالي الطالب من فلسطينيي سورية صعوبات كبيرة في تدريس أوالدهم
حتى اليوم نتيجة انعدام إمكانيات اللغة اإلنكليزية لدى الطالب واألهل وكذلك فرص ردم هذه الفجوة
من خالل الدعم العلمي عبر دروس خاصة متعذر أيضاً لما يعانيه الالجئون من ضائقة اقتصادية.
فيما يؤثر تدهور األوضاع األمنية داخل المخيمات دو اًر مهماً في نوعية وجودة التعليم التي يحصل
عليها الطالب الفلسطيني في لبنان.

ففي ظل التوترات األمنية التي شهدتها المخيمات فإن أول المتضررين هم الطلبة في المدارس،
حيث يتم تعطيل المدارس بسبب قطع الطرقات أو اإلضرابات مما أدى إلى عدم حصول الطالب
على المنهاج كامالً إضافة إلى عدم شعوره باألمان داخل الغرفة الصفية.
كما ال تزال المناهج المختلفة بين البلدين تشكل عبئاً على العائلة الفلسطينية الالجئة من سورية
في لبنان من حيث حاجة الطالب إلى الدعم الدراسي للتمكن من مواكبة المنهاج اللبناني ،وهذا

يعتبر تحدياَ إضافياًّ أمام األهالي الراغبين باالرتقاء بأوضاع أبنائهم التعليمية ،في حين تم رصد
عشرات حاالت التسرب الدراسي لعجز األهالي عن متابعة أبنائهم في ظل الظروف االقتصادية

الصعبة التي يعانون منها.
وباالنتقال إلى السعودية حيث يرتبط الوجود الفلسطيني السوري في السعودية بوجود عقد عمل أو
ألداء مناسك العمرة والحج ،فالمملكة العربية السعودية ال تسمح بدخول الالجئين الفلسطينيين اليها
شأنها في ذلك شأن معظم الدول العربية االسالمية.
ويواجه الفلسطينيون السوريون في المملكة السعودية واقعاً صعباً بسبب تعسف السلطات باستخدام

الحق في التعامل مع الحقوق التي حفظتها المؤسسات الدولية للمهاجرين والفارين من الحروب.

حيث تحرم السلطات السعودية الالجئين الفلسطينيين السوريين من حق اإلقامة وبالتالي كل الحقوق
المترتبة عليها من التعليم والطبابة المجانية ،ووصلت إلى مجموعة العمل رسائل تصف أوضاع
العائالت الفلسطينية بالقاسية.
وقالت عائلة فلسطينية هاجرت من سورية بسبب أعمال قصف منازلهم واستهداف مخيمهم ،أنهم
دخلوا السعودية بفي از نظامية ألداء مناسك العمرة ،وكنتيجة طبيعية لظروف الحرب في سورية لم
يتمكنوا من العودة إليها.
وحول وضعهم القانوني قالت العائلة أن في از العمرة انتهت بعد شهر واعتبر وجودنا في السعودية
بحكم المخالفين ،وتقدمنا بطلب اإلقامة إال أن السلطات السعودية رفضت منحنا اإلقامة.
وأضافت العائلة أنه وبناء على رفض منحنا اإلقامة ،لم نتمكن من تعليم أبنائنا في المدارس ،كما
حرمنا من العمل في القطاع الحكومي والشركات الخاصة.

وعن الطبابة ذكر رب األسرة أنهم يواجهون المتاعب للعالج ،وكان آخرها والدة زوجته حيث
تعرضت العائلة لمعاناة كبيرة لدخولها المشفى ووالدتها على الرغم من دفع فواتير العالج في كل
مرة ندخل فيها المشفى.
في حين ذكرت عائلة فلسطينية أخرى أنها واجهت الم اررة واللوعة بعد فقدان أحد أفرادها "فلم ُيدفن
إال بعد شهرين وبصعوبة بالغة بسبب عدم امتالك إقامة نظامية".

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  17شباط  -فبراير 2018
• ( )3655حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ()465
امرأة.
• ( )1663معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ( )105إناث.
مخيم اليرموك يدخل
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يومه ( )1675على التوالي.
• ( )205الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم
مخيم اليرموك.
في ّ
مخيم اليرموك منذ ()1251
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1411أيام وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
يوماً.
• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )508أيام ،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.

