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 "شيء يدل على مقومات الحياة  ماء وال  أهالي السبينة بريف دمشق: المخيم بال كهرباء وال"

 اليونان ترّحل إجبارياً أول دفعة من الالجئين السوريين إلى تركيا •
 جفرا تواصل تقديم مساعداتها اإلغاثية للعائالت النازحة من مخيم اليرموك •
 الخيرية توزع حليب أطف ال على العائالت الف لسطينية في قدسيا وريف دمشق •



 

 آخر التطورات

ُأصيب الفلسطينيون العائدون إلى مخيمهم في السبينة بريف دمشق بخيبة أمل كبيرة بعد دخول 
اة األهالي إلى المدينة، وذلك بعدما اكتشفوا أنها بال كهرباء وال ماء وال شيء يدل على مقومات الحي

 .بحسب وصفهم

وقال عدد من األهالي لمراسل مجموعة العمل أن العائالت الفلسطينية والسورية القاطنة جنبًا إلى 
جنب في السبينة لم تكن تتوقع العودة إلى منازل الزالت أنقاضها متراكمة والبنية التحتية الزالت 

 مدمرة، وال وجود للمواصالت.

 
ا النظام السوري ومحافظتي ريف دمشق والقنيطرة بانتهاء وتساءل آخرون عن الوعود التي أطلقه

 الخدمات وإعادة إعمار البنى التحتية التي رسموها لألهالي وطلبوا من األهالي العودة.

وحول الخدمات وإعادة إعمار البنى التحتية، قالت مصادر إعالمية مقربة من النظام "أنه منذ عام 
مد الكهرباء في مدينة السبينة سوى مد الخطوط المتوسطة لم يتم تنفيذ أي خطوة حقيقية ل 2016

ثالثة أشهر  –للمحوالت، مع العلم أن عملية مد الخطوط المتوسطة ال تحتاج إلى أكثر من شهرين 
 .للمحوالت"

أما على صعيد المياه، قال عدد من العائدين أن األهالي في السبينة ال يجدون الطريقة للقيام 
برميل  90إالا عن طريق الصهاريج التي أمنتها المحافظتين بسعة  ،ل الركامبأعمال النظافة وتعزي

 .مياه لكل صهريج



 

وعلى الرغم من تأكيد البلدية في السبينة تجهيزها آبار لمد األهالي إال أن الخوف من حاالت 
بار في السرقة لمعدات اآلبار وغياب وجود الحماية الذاتية التابعة لحماية المنشآت يمنع تفعيل اآل

 المدينة، بحسب المشرفين عليها.

عائلة،  1250بـ وحسب مصادر مقربة من النظام فإن عدد العائالت التي دخلت السبينة تقدر 
منهم من أبناء محافظة القنيطرة حيث يتم دخول المدينة على دفعات كحي الشرقطتلي، وحي  450

 المساكن، وحي الجعاثين ويكون الدخول تباعًا.

شمال النهر فال يسمح بدخول األهالي إليها بسبب األوضاع األمنية هناك ومحاذاتها أما منطقة 
 لمناطق ساخنة مثل الحجر األسود وحجيرة.

من المخيم مدمر تدميرًا شبه كامل وتحديدًا  %80وتشير تقديرات شهود العيان إلى أن أكثر من 
روف بفرن األكراد، وهو مايشكل المنطقة الممتدة من جامع معاذ بن جبل وحتى فرن المخيم المع

 المدخل الغربي للمخيم.

من الشهر الجاري، قرارًا  23على صعيد آخر، أصدرت محكمة "مجلس الدولة" في اليونان يوم 
 يقضي بالترحيل اإلجباري ألول دفعة من الالجئين السوريين إلى تركيا.

 سوريًا قد يتأثرون بالقرار الجئاً  750أن ما يزيد عن وقالت مصادر قضائية لوسائل اإلعالم 
 الصادر عن المحكمة، ما يعرضهم للترحيل اإلجباري.

 
وكان الجئان سوريان طعنا بالقرار بعد فشل مناشدتهما لمنظمات حقوقية، على أمل إبطال قرار 

، وأن ”ينتهك حقوق الالجئين“إن الحكم  اإلنسان،ترحيلهما، فيما قال رئيس الفدرالية الدولية لحقوق 
 مكان المنظمات الحقوقية المؤيدة لالجئين رفع القضية إلى المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان.بإ



 

يأتي القرار ضمن االتفاق الرسمي بين االتحاد األوروبي وتركيا والذي وقع في بروكسل خالل شهر 
ًا من والذي نصا على إعادة جميع المهاجرين الجدد الذين يصلون إلى اليونان اعتبار  2016آذار 
 مارس/ آذار إلى تركيا. 20

الجدير ذكره ان تأكيدات يونانية حملتها نشرات مطبوعة وزعت سابقا وعلقت في الجزر اليونانية 
أن "االتفاق ال يشمل الفلسطينيين السوريين ألنهم مصنفون دون وطن" األمر الذي لم يطبق حتى 

ومضطربًا، خصوصًا أن السلطات  اآلن ولم يتم تنفيذ أي إجراء آخر مما جعل وضعهم غامضاً 
 اليونانية أخذت تدرس وتصدر قرارات جميع الالجئين من الجنسيات األخرى.

 

 لجان عمل أهلي

تستمر مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية في جنوب دمشق، تقديم سلل غذائية للعائالت النازحة من 
والتي أجبرت على ترك منازلها ببيال(،  –بيت سحم  –مخيم اليرموك إلى البلدات المجاورة )يلدا 

 .2015إبريل  –بعد سيطرة تنظيم "داعش" على المخيم مطلع شهر نيسان 

كما وزعت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني كمية من حليب األطفال على العائالت 
الفلسطينية النازحة من مخيم اليرموك إلى منطقة قدسيا وبلدات يلدا وببيال وبيت سحم جنوب 
دمشق، يأتي ذلك ضمن برنامج الرعاية الصحية واستكمااًل لبرنامج االستجابة العاجلة الذي أطلقته 

 الهيئة في عدة مخيمات وتجمعات فلسطينية.

فيما أشارت الهيئة الخيرية إلى أن النازحين من مخيم اليرموك يعانون من نقص كبير بالمواد 
 الغذائية وفقدان حليب األطفال.

الالجئين الفلسطينيين من مخيم اليرموك والمتواجدين في المخيم والبلدات المجاورة له يشار إلى أن 
يعانون من أوضاع معيشية غاية بالقسوة، بسبب استمرار الحرب الدائرة في سورية وانعكاسها على 

 .أوضاعهم االقتصادية والمعيشية

اليرموك بدمشق، في منطقة  آالف عائلة فلسطينية نازحة معظمها من مخيم 6فيما يعيش قرابة 
 عائلة نزحت من اليرموك تقطن في البلدات المجاورة للمخيم. 2000قدسيا، وحوالي 



 

 
 2017سبتمبر  -أيلول  25إحصائيات وأرقام حتى فلسطينيو سورية 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3587) •
 ( امرأة.462)

( 103( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1637) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخيام اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1531يدخل يومه )

اية الطبية بسبب الحصار ( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرع199) •
 غالبيتهم في مخيام اليرموك.

( يومًا وعن مخيام اليرموك منذ 1268انقطاع المياه عن مخيام درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1108)

( يومًا، والمخيام 1604أهالي مخيام حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.355كثر من )يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أ

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


