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 العدد:  3207

سنوات من اعتقاله  3إدلب.."تحرير الشام" تفرج عن فلسطيني بعد    

 مخيم الحسينية.. الحرب تدفع اليتامى والفقراء للتسّول في الشوارع  •

  مخيم النيرب.. شكاوى من انتشار ظاهرة البسطات •

 مخيم جرمانا.. ظاهرة الدراجات النارية تثير استياء األهالي  •

 مطالبات للدنمارك بعدم سحب االقامات من السوريين  •

 



 

 التطورات آخر

نيسان/ الجاري عن الالجئ    21وم األربعاء  أفرجت هيئة تحرير الشام يف إدلب شمال سورية ي
دام ما يقارب الثالث    اعتقال الفلسطيني "محمد محمود خليل" من أبناء مخيم اليرموك بعد  

 .سنوات

 

قام   لديها  التوثيق  أن فريق  أجل فلسطينيي سورية  العمل من  أّكدت مجموعة  من جانبها 
ية، باالسم لدى النظام واملعارضة  معتقاًل من الالجئين الفلسطينيين يف سور  1797بإحصاء  

   .السورية، مشيرة إلى أن النسبة األكبر من الفلسطينيين معتقلين يف السجون السورية

يف سياق مختلف يعاني أهالي مخيم الحسينية بريف دمشق الجنوبي من ازدياد املتسولين  
ا كمهنة،  يف املخيم بعد أن كانت أعدادهم مقتصرة ىلع بعض األشخاص الذين يتخذونه

العديد من   الحياة  أبسط مقومات  والحرمان من  والفاقة  الفقر  الحال فقد دفع  تغير  اآلن  أما 
  .األشخاص نحو الشارع لطلب املعونة من املارة وأصحاب املحالت التجارية وركاب السيارات

  يف حين أدى غياب رب األسرة بسبب االعتقال أو الوفاة أو االختفاء القسري إلى خروج بعض 
والتحرش   والطرد  والسخرية  للتنمر  تعرضهم  وبالتالي  املساعدة،  لطلب  والنساء  األطفال 
الجسدية   وأوضاعهم  مستقبلهم  ىلع  ويؤثر  عليهم  خطرًا  يشكل  الذي  األمر  واملضايقات، 

 .والنفسية

األونروا،   ووكالة  الدولية  املنظمات  دعوا  الحسينية  مخيم  وأهالي  الناشطين  من  عدد  وكان 
الت  إنقاذ أطفال  ومنظمة  إلى  الطفل  الفلسطينية والجهات املعنية بحقوق  حرير والفصائل 



 

املخيم من حالة التشرد والضياع التي يعيشونها نتيجة انعكاس تجليات الحرب يف سورية  
  .عليهم

باالنتقال إلى حلب اشتكى أهالي مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين من ظاهرة ''البسطات''  
ا شوارع  تمأل  مرور  التي  وتمنع  للمارة  بأزمة  تسبب  والتي  الخضرة،  وسوق  الرئيسية  ملخيم 

  .السيارات

 

التي هي الفرش الذي يعرض   -إلى ذلك اختلفت أراء أبناء املخيم حول هذه ظاهرة ''البسطة''
مخالفة للقانون كونها تأخذ    يراها، فمنهم من  -عليه البائع الجوال يف مخيم النيرب بضاعته

األرصفة التي هي حق للمواطن والسيارات، ومنهم عدها ظاهرة غير حضارية  جزء من الشارع و
تسيئ إلى املشهد العام، وقسم آخر وجد فيها مظهرًا للجد والكدح يف الحياة نتيجة انعدام  
فرص العمل، مشيدين بأصحاب البسطات الذين يعملون بكدهم وتعبهم من أجل أن ال يمدوا  

يف حين يعتبرها بعضهم ممن يقع منزله بالقرب من السوق  يدهم ألحد ولكي يعينوا أسرهم،  
  .مزعجة للغاية وتسبب القلق وعدم الراحة

أطراف   ىلع  ساحة  تخصيص  املعنية  والجهات  املسؤولين  املخيم  سكان  طالب  بدورهم 
  .املخيم قريب من الشارع األوسط لتكون سوقًا للخضرة بدياًل للسوق الحالي

السرعة   ذات  النارية  الدراجات  قيادة  ظاهرة  االخيرة  اآلونة  يف  انتشرت  دمشق  ريف  يف 
لالجئين   جرمانا  مخيم  وأزقة  شوارع  يف  ملحوظ  بشكل  املزعجة،  واألصوات  الجنونية 
الفلسطينيين، مما أثار استياء سكان املخيم وولد لديهم حالة من القلق والخوف ىلع حياتهم  

  .وحياة أطفالهم



 

ألحد األهالي أن ملكية الدرجات النارية تعود لتجار املخدرات والحشيش الذين هم من    ووفقًا 
فسادًا   تعيث  نراها  حين  يف  املخيم،  تحمي  أن  املفترض  من  التي  األمنية  اللجان  عناصر 

  .وتخريبًا

 

لهذه   حد  لوضع  التحرك  األمنية  والسلطات  املعنية  الجهات  املخيم  أهالي  طالب  بدورهم 
ع حد لالستهتار والتسيب الحاصل، ومحاسبة عناصر اللجان الشعبية وتوقيف كل  الظاهرة ووض

 .من يرّوع األهالي عند حده

وكان أهالي مخيم جرمانا اشتكوا يف وقت سابق من انتشار تأجير الدّراجات النارّية لألطفال  
 حياة  دون السن القانونية وتنظيم املسابقات يف شوارع وأزقة املخيم، مما يشكل خطرًا ىلع

األطفال وحياة املارة، معبرين عن انزعاجهم الشديد من انتشار ظاهرة الدراجات النارية التي  
   .باتت" كابوسًا مزعجًا " يؤرقهم

بشأن سحب   قرارها  مراجعة  الدنمارك  ووتش  رايتس  أخرى طالبت منظمة هيومن  من جهة 
القادمين من دمشق، حيث انتقدت املن اللجوء للسوريين  الدنمارك تدابير  اقامات  إزالة  ظمة 

الحماية لالجئين السوريين القادمين من دمشق وريفها، وشددت ىلع أن "التقارير الخاطئة  
  ."الخاصة ببلد الالجئين األصلي تؤدي إلى سياسات خاطئة بشأن الالجئين 

األساسية   املعلومات  وتقديم  كخبراء  آراءنا  رغم  "نعتقد  مشترك  بيان  يف  باحثون  وقال 
 ." ائح األخرى التي تم تقديمها إلى دائرة الهجرة الدنماركية لم يتم تقديرها والعمل بها والنص

 



 

 

حادة   انتقادات  املتحدة  لألمم  التابعة  الالجئين  لشؤون  العليا  املفوضية  وجهت  بدورها 
يف  الوضع  أن  باعتبار  اإلقامة  تصاريح  من  سوريين  الجئين  حرمانها  خلفية  ىلع  للدنمارك 

 .من، بمسار قالت إنه يفتقر للتبريرمدينتهم دمشق آ

يف عملية واسعة النطاق إلعادة    2020وكانت الدنمارك شرعت كوبنهاغن منذ نهاية يونيو  
سوريا من العاصمة السورية ىلع اعتبار أن "الوضع الراهن    461النظر يف كل ملف من ملفات  

أول قرار من نوعه لدولة    يف دمشق لم يعد من شأنه تبرير منح تصريح إقامة أو تمديده"، وهذا 
 يف االتحاد األوروبي.


