
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1915العدد: 
31-01-2018 

 الشابة الفلسطينية السورية "آية تيسير شحادة" مهددة بالشلل نتيجة خطأ طبي فادح. •

 "عمالة األطفال" تنتشر بين صفوف الالجئين الفلسطينيين السوريين في أماكن لجوئهم. •

 "( الجئة فلسطينية قضين إثر الحرب في سورية464)"



 

 آخر التطورات 

( الجئة 464وثق فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قضاء )
فلسطينية سورية خالل األعوام السبع الماضية، ووفقًا لما رصدته المجموعة فإن أسباب الوفاة 
تعددت بين القصف المباشر ألماكن سكنهن أو بسبب االشتباكات والحصار والتعذيب حتى الموت 

 ت النظام السوري.في معتقال

( 106فيما بلغ المعتقالت من الالجئات الفلسطينيات السوريات في سجون النظام السوري )
معتقالت، ال تعرف أماكن اعتقالهن أو أية معلومة عن مصيرهن وذلك بسبب تكتم أفرع األمن 

 والمخابرات عن ذلك.

 
تم توثيقهم من قبل المجموعة هو  الجدير بالذكر أن العدد اإلجمالي للضحايا الفلسطينيين الذين

 ( معتقاًل.1656( ضحية فيما بلغ العدد اإلجمالي للمعتقلين )3642)

من سكان  1998وعلى صعيد آخر، ناشدت الالجئة الفلسطينية السورية "آية تيسير شحادة" مواليد 
قدمها  مخيم اليرموك المهجرة إلى لبنان، في رسالة تلّقتها مجموعة العمل، من شلل قد يصيب

 اليسرى نتيجة اإلهمال الطبي وعدم خبرة الطبيب الذي أجرى لها عملية جراحية زرع مفصل.

مايو  -وفي التفاصيل تقول آية أثناء تواجدي في سورية التي عدت إليها من لبنان في شهر أيار 
ر الذي لتأدية امتحان الشهادة اإلعدادية )البريفيه(، شعرت بألم شديد في قدمي، األم 2016عام 

دفعني لمراجعة الطبيب " إبراهيم ياسين فاعور" اختصاصي في أمراض العظام والمفاصل، الذي 
أخبرني بعد إجراء الفحص ورؤية صور األشعة، أنني أعاني من خلع ورك والدي وبحاجة لتبديل 



 

مفصل الورك األيسر، ووضع مفصل اصطناعي مكانه، ومن شدة آلمي وافقت على إجراء العملية 
مشفى يافا بدمشق، إال أنني بعد إجراء العملية فقدت االحساس تمامًا بقدمي والقدرة على  في

تحريكها ترافق ذلك مع ورم في القدم اليسرى، وعند مراجعتي للطبيب إبراهيم قال لي إن قدمك ال 
أنه تزال تحت تأثير المخدر، وسألته أي مخدر هذا يستمر تأثيره لمدة أسبوعين بعد العملية، إال 

 أصبح يتهرب من أسئلتي ومن مقابلتي.

وتابعت آية سرد مأساتها قائلة عندما فقدت األمل من مقابلة الطبيب الذي من المفترض أن يكون 
مالك الرحمة، ذهبت إلى طبيبة مختصة وعرضت عليها حالتي وهنا كانت الكارثة عندما أخبرتني 

في الوقوف المتوازن، وتمدد ورك أيسر، أن العملية أدت إلى ضرب العصب مما نتج عنه صعوبة 
 وضعف عضالت الركبة، وكذلك ضعف في عضالت حزام الورك.

وبحسب آية أنها راجعت العديد من األطباء من أجل إجراء عملية أخرى، إال أن جميعهم أكدوا لي 
لحاجة أنه في مثل هذا العمر الصغير كان يكفي العالج الفيزيائي ليعود المفصل إلى مكانه، دون ا

 إلى إجراء عملية.

 
وطالبت الشابة آية من الجهات المختصة والهالل األحمر الدولي ومنظمات حقوق اإلنسان التدخل 
من أجل محاسبة ذاك الطبيب المستهتر بحياة الناس، والذي لم يعترف بخطئه حتى اللحظة، 

ن الطبيب أضر الكثير وتجريده من الشهادة الممنوحة له لممارسة مهنة الطب، على حد تعبيرها، أل
 من المرضى، مضيفة أن حالتي لم تكن األولى ولن تكون األخيرة على يد ذاك الطبيب.



 

وفي موضوع مختلف وبعد نحو سبعة أعوام من الحرب السورية أجبرت اآلالف من الالجئين 
ادية الفلسطينيين السوريين للنزوح إلى البلدان المجاورة لسورية، حيث يواجهون أوضاعًا اقتص

وقانونية غاية بالقسوة خصوصًا مع التقصير الواضح للسفارات الفلسطينية والمؤسسات الدولية 
 المعنية بهم كوكالة "األونروا".

وأمام تلك الظروف القاسية أجبر العشرات من أطفال الالجئين لترك مدارسهم والبحث عن أعمال 
ما أجبرهم على العمل بأعمال ال تتناسب  حتى يساندوا ذويهم في تأمين مصاريف الحياة المرتفعة،

مع أعمارهم وطبيعة أجسامهم الضعيفة، حيث يعملون بمهن صعبة كتحميل الكراتين الثقيلة أو 
 جمع النفايات أو غسيل السيارات وبعض المهن األخرى التي ال تناسبهم.

السوريين خصوصًا فيما يعزو ناشطون فلسطينيون السبب الرئيسي في عمالة األطفال الفلسطينيين 
في دول الجوار السوري إلى تقصير األونروا في تحمل واجباتها تجاه األطفال الالجئين وعوائلهم 
إضافة إلى عدم وجود أي دور جدي للسفارات الفلسطينية في العمل على التخفيف من معاناة 

 الالجئين.

ابه نوعًا ما حال نظرائهم من يذكر أن حال أطفال الالجئين الفلسطينيين السوريين داخل سورية يش
الذين هجروا إلى خارج سورية وذلك بسبب البطالة والتوتر األمني وعدم توفر المدارس في بعض 

 المدن التي نزحوا إليها داخل سورية.

 
 



 

 2018يناير  -كانون الثاني  30فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

مجموعة العمل من توثيقهم بينهم  ( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت3642) •
 ( امرأة.463)

( 105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1652) •
 إناث.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1656يدخل يومه )

جئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار ( الجئ وال204) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1392انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1232)

 ( يومًا، ودمار أكثر490يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي. %80من 

، 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 )


