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"العواصف تقتلع خيام الالجئين في درعا وسط معاناة إنسانية غير مسبوقة"

•
•
•
•

"داعش" تمنع مرور النساء إلى مناطق سيطرة "تحرير الشام" في مخيم اليرموك
"تشتت األسر" مأساة تعيشها اآلالف من العوائل الفلسطينية السورية
األمن السوري يعتقل الشقيقين الفلسطينيين "عمار وخالد جمعة" للسنة الرابعة
استجابة لندائها ،بلجيكا وهولندا تتبرعان لألونروا

آخر التطورات
تعرض الالجئون الفلسطينيون والسوريون من العوائل النازحة للتشرد من جديد في مدينة درعا بسبب
العواصف واألمطار الممتدة منذ أيام ،والتي ضربت خيامهم واقتلعتها من أماكنها.
فيما ال تزال األمطار مستمرة ،وسط تمزق العديد من الخيام ،وغمر المياه لجميع األثاث المتواجد
داخلها ،كما يهدد انخفاض درجات الح اررة حياة العشرات من األطفال ،الذين يعانون أساساً من
غياب الدعم لهم.

وأطلق األهالي نداء استغاثة لجميع الجهات الدولية واإلغاثية المحلية طالبوهم فيها بالعمل اإلغاثي
والعاجل لمساعدة تلك العوائل التي يتألف معظمها من األطفال والنساء.

يذكر أن المئات من العوائل في جنوب سورية ،تتخذ من الخيام مأوى موقتاً لها وذلك بسبب نزوحها

عن منازلها إما بسبب القصف واالشتباكات من قبل النظام السوري أو بسبب فرارهم من تنظيم
"داعش" الذي ارتكب العديد من االنتهاكات اإلنسانية بحق أهالي المدن والبلدات في مدينة درعا.

وفي موضوع آخر ،أكد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في مخيم اليرموك األنباء
التي تحدثت عن منع حواجز تنظيم "داعش" في مخيم اليرموك من عبور النساء من مناطق سيطرته
إلى مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام – النصرة سابقاً".
وبحسب مراسلنا فإن تنظيم "داعش" كان قد منح موافقة مسبقة لهن لالنتقال إلى مناطق "هيئة
تحرير الشام – النصرة سابقاً" لمدة أسبوع واحد فقط والعودة بعدها ،إال أنه لم ينفذ ما وعد به
ومنعهن من العبور عبر حواجزه.

يذكر أن تنظيم "داعش" كان قد سيطر على مخيم اليرموك مطلع إبريل/نيسان  2015بدعم ومساندة
من عناصر جبهة النصرة في مخيم اليرموك.
من جانب آخر ،تعيش اآلالف من العوائل الفلسطينية السورية تشتتاً كبي اًر ألفرادها الذين توزعوا
على بلدان العالم ،مما وضعهم أمام تحديات اقتصادية وقانونية ونفسية كبيرة حيث يتوزع معظم

أفراد العائلة الواحدة بين سورية وتركيا ولبنان واألردن وبلدان أوروبا.
وقد أدى ذلك التشتت إلى انفصال رب األسرة عن عائلته إما لسفر بحثاً عن مكان آمن لعائلته أو
لحصار منعه من الخروج من مخيمه لاللتحاق بعائلته ،مما ضاعف من المتطلبات االقتصادية

للعائلة ،إضافة إلى أن العديد من الدول تطلب ولي أمر األطفال إلنجاز بعض المعامالت المتعلقة
بهم.
وضاعف ذلك التشتت إحجام معظم السفارات عن منح الالجئين الفلسطينيين السوريين لتأشي ارت
دخول إلى أراضيها ،األمر الذي حرم العديد من الالجئين من االلتقاء بأمهاتهم وآباءهم وأطفالهم
خصوصاً المتواجدين في أوروبا ولبنان وتركيا.
فاآلالف من فلسطينيي سورية في أوروبا ينتظرون لم شملهم بأسرهم منذ حوالي الثالثة أعوام ،حيث
يستغرق الحصول على إقامة حوالي العام ،فيما تستغرق معاملة لم الشمل ما يقارب العامين ،وطوال
تلك المدة ترفض معظم سفارات البلدان التي تتواجد فيها عوائل الالجئين منحهم تأشيرات ،األمر
الذي يمنع اجتماع العائالت حتى االنتهاء من لم شملها.
يضاف إلى ذلك صعوبة التقاء العوائل التي توزعت بين لبنان وتركيا ومصر ،حيث توقفت سفارات
تلك البلدان عن منح التأشيرات لالجئين الفلسطينيين السوريين منذ أكثر من ثالث سنوات األمر
الذي حرمهم من اللقاء بأقرابهم.
وكذلك الحال بالنسبة للعائالت التي تشتت ما بين سوريا وباقي بلدان العالم حيث يخشى معظم
الالجئين الذين اضطروا من لمغادرة سورية من العودة إليها خشية االعتقال ،خصوصاً الشباب

منهم.

يذكر أن حوالي ثلث الالجئين الفلسطينيين السوريين كانوا قد اضطروا لمغادرة سورية خوفاً من
القصف واالعتقال الذي طال المئات منهم.

إلى ذلك ،يواصل النظام السوري اعتقال الشقيقين الفلسطينيين " عمار جمعة ابراهيم ( 34عاماً) "

و " خالد جمعة ابراهيم ( 40عاماً) " منذ شهر  \ 9عام  2013وحتى اللحظة ،حيث تم اعتقالهما
أثناء مرورهما من حاجز السبينة التابع للنظام السوري ،وهما من أبناء مخيم اليرموك ،ولم ترد
عنهما أي معلومات عن مكان أو ظروف االعتقال.

علماً أن األمن السوري يعتقل حاالت عديدة من األشقاء والعائالت الفلسطينية بمن فيها من النساء

واألطفال اليزال مصيرهم مجهوالً حتى اللحظة ،في حين تم توثيق حاالت ألشقاء وعائالت قضوا
تحت التعذيب في سجون النظام.

يذكر 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  1652معتقالً فلسطينياً في

سجون النظام السوري.

في غضون ذلك ،أعلنت بلجيكا أول أمس التبرع بـ  23مليون دوالر لوكالة غوث وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين التابعة لألمم المتحدة (األونروا) ،وصرح نائب رئيس وزراء بلجيكا الكسندر دي كرو
بأن "هذا الدعم يأتي من منطلق أن وكالة (األونروا) تمثل طوق النجاة األخير بالنسبة لكثير من
الالجئين الفلسطينيين".

وأضاف نائب الرئيس أن هذا المبلغ يأتي استجابة للنداء الموجه من "األونروا" لتعويض المساعدات
التي قررت اإلدارة األميركية تجميدها للوكالة اإلنسانية والتي تقدر بنحو  65مليون دوالر.
كما أعلنت هولندا أنها ستقدم  13مليون يورو لوكالة األونروا كمساعدات عاجلة للمتضررين
الفلسطينيين من شح األموال.
وكانت الواليات المتحدة األمريكية قد قالت يوم  16الشهر الجاري أنها ستقوم بتجميد ما يقارب
نصف المساعدات المبدئية التي خطط لتقديمها لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين (أونروا).
وكشفت و ازرة الخارجية األميركية أنها ستقدم  60مليون دوالر لألونروا لكنها ستعلق  65مليون
دوالر أخرى في الوقت الراهن ،قائلة إن على وكالة اإلغاثة إجراء إصالحات لم تحددها.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  19كانون الثاني  -يناير 2018
• ( )3640حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )463امرأة.
• ( )1652معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()106
إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1645على التوالي.

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

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1381يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1221أيام.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )480يوماً ،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.

