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"فلسطينيو سورية خالل  9سنوات عجاف ...حقائق وأرقام"

• انقطاع شبه تام للمياه في مخيم السبينة بريف دمشق
• حمالت توعية وخطوات احترازية في مخيمات حمص والنيرب وحندرات
• رسالة من األونروا في لبنان حول استجابتها لحالة الطوارئ بسبب كورونا

آخر التطورات
مع اندالع الثورة السورية عام  2011انقلب وضع الالجئين الفلسطينيين رأس ًا على عقب ،ونالت
العمليات العسكرية منهم قتالً وتشريداً واعتقال ،دون تمييز بين طفل أو إمرأة أو كبير بالسن.
فبين وقوع أول ضحية فلسطينية بالثورة بتاريخ  ،2011-03-23وآخر ضحية فلسطينية بتاريخ
 ،2020-03-18قضى ( )4039بحسب إحصائيات مجموعة العمل ،بينهم ( )486الجئة.
وتوضح اإلحصاءات إلى أن مخيم اليرموك في دمشق تصدر القائمة العامة للضحايا حيث تم
توثيق ( )1470ضحية قضوا من أبنائه ،بسبب ما تعرض له من حصار ودمار ومحاوالت الستعادة
السيطرة عليه حيث شهد قصفاً وتدمي اًر وسقوط المزيد من الضحايا ،يليه مخيم درعا ( )268ضحية
من سكانه ،ثم مخيم خان الشيح ( ) 203ضحايا من أبنائه ،ثم مخيم النيرب ( )181ضحية من
أبنائه ،ثم مخيم الحسينية ( )126ضحية ،فيما تم توثيق ( )190ضحية غير معروفي السكن.

ومن حيث سبب الحادثة ،كشف فريق الرصد والتوثيق في المجموعة أن ( )1217الجئاً قضوا
بسبب القصف ،و( )1094قضوا بسبب طلق ناري ،فيما يأتي التعذيب حتى الموت في المعتقالت
السورية في المرتبة الثالثة حيث وثقت المجموعة ( )619فلسطينيين بينهم نساء وأطفال وكبار في
السن.
أما في ملف االعتقال واإلخفاء القسري فقد اعتقل النظام السوري آالف الالجئين الفلسطينيين وثقت
مجموعة العمل منهم )1790( ،معتقالً فلسطينياً لدى أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري
بينهم 110معقتالت ال يزال مصيرهم مجهوالً ،وقضى المئات منهم تحت التعذيب.

على صعيد القصف والتهجير ،فقد تعرضت غالبية المخيمات للقصف من طرفي الصراع ،وشهدت
مخيمات اليرموك وخان الشيح والسبينة والحسينية وحندرات ومخيم درعا قصفاً عنيفاً من قبل النظام
السوري والروسي ،أدى إلى دمار كبير بالمنازل وتهجير أهلها.
وتقدر األونروا استمرار نزوح  280ألفاً من الالجئين الفلسطينيين الذين بقوا في سورية والمقدر
عددهم  438ألفاً ،معظمهم من أبناء مخيم اليرموك ،حيث يواصل النظام السوري ومجموعاته
الموالية سرقة منازلهم ويمنع عودة السكان إليه.
ودفعت الحرب قرابة  190أل ف الجئ للهجرة خارج سورية ،ووفقاً لتقارير مجموعة العمل فقد وصل
أكثر من  120ألف الجئ فلسطيني من سورية إلى أوروبا ،و( )27700في لبنان ،و()17343
في األردن ،وفي تركيا  10آالف ،وأكثر من  4آالف في اليونان ،وقرابة ( )4350الجئ في
السودان ومصر وقطاع غزة.
هذا وتواصل الدول العربية وتركيا منع دخول الالجئين الفلسطينيين من سورية ،وتفرض شروطاً
تعجيزية ،فيما توقفت عدد من دول الخليج العربي التعامل بوثائق سفر الالجئين الفلسطينيين.
ويعيش أكثر من  %91من أسر الالجئين الفلسطينيين في سورية في فقر مطلق ،ويعتمدون على
المساعدات المقدمة لهم ،بسبب النزوح المستمر
وفقدان سبل كسب العيش ،وارتفاع معدالت التضخم وتناقص قيمة الليرة السورية ،وتقلبات أسعار
السلع األساسية وتدمير المنازل والبنى التحتية.
في سياق غير بعيد ،اشتكى الالجئون الفلسطينيون في مخيم السبينة بريف دمشق من انقطاع شبه
تام للمياه ع ن منازلهم ،وقال أبناء المخيم إن انقطاع الماء يعود إلى أسباب عديدة أهمها ،انقطاع
الكهرباء لمدة تقارب  18ساعة يومي ًا ،وأعطال غاطسة الماء المتكررة التي تقوم بتعبئة الخزان في
المخيم ،وعدم توفر مادة المازوت لتشغيل مولدة الكهرباء التي تشغل بدورها غطسه الماء.
وأضاف األهالي إن معظم سكان المخيم يشترون المياه من الصهاريج ،فيما يمنع ضيق الحارات
من دخول الصهاريج مما يحرم العديد من األهالي التزود بالماء.

ووجه الالجئون مناشدة لوكالة األونروا وللهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين وللمعنيين بإيجاد حل
سريع لموضوع الماء في مخيم السبينة ،ورفع المعاناة عنهم وخاصة في ظل مخاوف انتشار فيروس
كورونا.
في آخر مستجدات كورونا بسورية ،قامت مؤسسات المجتمع المحلي ومتطوعون فلسطينيون في
مخيمات النيرب وحندرات بحلب ومخيم العائدين بحمص ،بحمالت توعية وخطوات احت ارزية من
فيروس كورونا ،حيث قام المتطوعون بحملة نظافة لشوارع مخيم العائدين وإزالة القمامة ،وفي
مخيمي النيرب وحندرات قاموا برش المعقمات في المراكز وأروقة المخيمين ومدارسهما.
ويطالب الالجئون الفلسطينيون في سورية ،وكالة "األونروا" باتخاذ إجراءات وتدابير وقائية ،لحمايتهم
من انتشار فايروس كورونا ،كونها مسؤولة بشكل مباشر عن صحتهم.

على صعيد آخر ،قالت رسالة صادرة عن المكتب اإلعالمي لألونروا في بيروت إن األونروا على
استعداد لتقديم المساعدة للذين يحتاجون إلى إجراء فحص ،أو الخضوع للعالج لفيروس كورونا،
وفقاً لترتيبات أشارت إليها.
وطالب المدير العام لوكالة األونروا في لبنان كالوديو كوردوني في الرسالة أي الجئ فلسطيني
الحمى والسعال وضيق التنفس ،االتصال بو ازرة الصحة العامة.
يعاني من أعراض مثل ّ
وأكدت الوكالة في الرسالة أن إدارة قسم الصحة في األونروا وضعت نظام ًا لالتصال المباشر مع
مستشفى رفيق الحريري لتسهيل األمور ،ووضعت أرقاماً لمسؤولي الصحة في مناطق عدة بلبنان.

وأضافت األونروا أنها ستغطي كلفة الفحوصات المخبرية فقط للحاالت التي يتم تحويلها عبر الخط
الساخن إلى المستشفى المعتمد ،وبالتنسيق مع مسؤول الصحة في المنطقة ،أما بالنسبة للذين
يرغبون بإجراء الفحص من تلقاء نفسهم ،فإن األونروا ال تغطي هذه التكلفة.

