
 

 

 

 

 

 

 التطورات آخر

الجئًا فلسطينيًا من أبناء مخيم    38وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية اعتقال  
، كما  2021آب/ يوليو    5ولغاية    2011مارس  –درعا جنوب سورية خالل الفترة املمتدة ما بين آذار  

التعذ نتيجة  السوري  النظام  سجون  داخل  الجئين  ثالثة  وفاة  ضد  وثقت  املمارس  يب 
 .املعتقلين

 

وكان أهالي املعتقلين الفلسطينيين السوريين أطلقوا خالل األيام القليلة املاضية نداًء عبر  
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ناشدوا خالله األمم املتحدة وكافة املنظمات  
الدولية واإلنسانية بالضغط ىلع النظام السوري من أجل اإلفراج عن كافة املعتقلين والكشف  

  .معن مصيره 

والفصائل   التحرير  منظمة  موقف  من  درعا عن غضبهم وسخطهم  الفلسطينيون يف  وعبر 
عنهم   باإلفراج  السوري  النظام  مطالبتهم  وعدم  املعتقلين  ملف  من  السلبي  الفلسطينية 

06-07-2021 

 العدد:  3279

 ء مخيم درعا في السجون السورية( معتقاًل فلسطينيًا من أبنا42مجموعة العمل )

o ن من سوريةارتفاع معدالت هجرة الفلسطينيي 

o مخيم الحسينية.. مكبات القمامة وسيلة لكسب الرزق وإعالة العائلة 

o مخّيم البداوي.. فوضى السالح والفلتان األمني يثيران قلق فلسطينيي سورية 

o األونروا في سورية تحتفي بتخريج دورة تدريبية من ذوي االحتياجات الخاصة 

 



 

األجهزة   خالله  أطلقت  الذي  األخير  الرئاسي  العفو  أن  إلى  مشيرين  مصيرهم،  عن  والكشف 
عدد   سراح  السورية  معتقل  األمنية  أي  عن  اإلفراج  يشمل  لم  السوريين  املعتقلين  من 

 .فلسطيني

من جهة أخرى أفاد مراسل مجموعة العمل أن معدالت الهجرة بين الشباب الفلسطينيين يف  
املخيمات والتجمعات وأماكن تواجدهم يف سورية شهدت ارتفاعًا كبيرًا يف اآلونة األخيرة،  

تركيا للعبور منها إلى اليونان ومن ثم إحدى الدول    حيث غادر كثير من شباب وعائالتهم إلى 
األوروبية للبحث عن حياة أفضل، يف حين فضلت بعض العائالت االتجاه نحو لبنان للعيش  

   .فيه رغم تدهور أوضاعه االقتصادية

 

وعزا مراسل مجموعة العمل أسباب الهجرة إلى األوضاع املعيشية املتردية، وانتشار البطالة  
العمل وغالء األسعار الذي أثقل كاهل األهالي، كما أن القبضة األمنية املشددة من  وقلة فرص  

 .قبل قوات األمن السوري ىلع املخيمات الفلسطينية كانت أحد أسباب الهجرة

( عائلة فلسطينية سورية دخلت لبنان بطرق غير  50وأكد مراسلنا أنه وثق هجرة أكثر من )
حين وصل عدد من الشبان الفلسطينيين عن طريق ادلب    نظامية يف األسابيع املاضية، يف

 .( دوالر للشخص الواحد1500إلى تركيا بتكلفة قد تصل إلى )

بدورها أشارت وكالة األونروا إلى أن النزوح والبطالة والتضخم ومخاطر الحماية واألمن تعد من  
 .واءبين الشواغل الرئيسة التي يتشاركها الجئو فلسطين والسوريون ىلع حد س

الدعم االقتصادي واالجتماعي من مأساة   السورية وغياب  الحرب  يف سياق ذي صلة فاقمت 
الحلول وجد عدد من األطفال يف سورية   البدائل وغياب  الفلسطينيين، ومع قلة  الالجئين 



 

عامة مخيم الحسينية لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق خاصة أنفسهم بعد غياب املعيل  
عتقال او االختفاء القسري مضطرين للقيام بأعمال ال تناسب مع أعمارهم  بسبب الوفاة او اال 

  .والبحث يف مكبات القمامة لكسب رزقهم وإعانة أسرهم

النفايات، حيث   هذا ويعمل عدد من أطفال مخيم الحسينية ومن مختلف األعمار يف جمع 
كية، واألسالك  يبحث هؤالء بشكل يومي يف املكبات والحاويات عن خردوات ومواد بالستي

النحاسية، وكل ما يمكن استخدامه سواء للحرق أو إلعادة التدوير، غير آبيهن باألضرار الجسيمة  
ومواد   حادة  معدنية  وقطع  مكسور  زجاج  ىلع  تحتوي  النفايات  أن  خاصة  صحتهم،  ىلع 
الحارقة   الشاردة، إضافة لتعرضهم للشمس  والقوارض والكالب  كيماوية؛ وهي مأوى للجرذان 

 .لبرد القارصوا

باالنتقال إلى لبنان بات الوضع األمني غير املستقر يف مخّيم البداوي بمدينة طرابلس شمال  
السالح  فوضى  بسبب  فيه،  القاطنة  الفلسطينية  العائالت  مئات  يؤرق  هاجسًا  لبنان 
واالشتباكات الفردية املتكررة التي تحدث يف املخّيم، والتي يذهب ضحيتها املدنيين، فيما  

فاقم تلك الفوضى من معاناة عشرات العائالت الفلسطينية السورية القاطنة فيه، وتزيد من  ت
هواجسهم ومخاوفهم بعدما هربوا من أتون الحرب الدائرة يف سورية إلى لبنان بحثًا عن األمن  

 .واألمان

 

  تموز/ يوليو الجاري بين   3وتأتي هذه املخاوف ىلع خلفية اندالع اشكال فردي يوم السبت  
شخصين يف مخيم البداوي بسبب اشكاالت سابقة بينهم حيث حاول آخرون فّضه وإطالق  

  .النار لتفريق طريف النزاع، ما أدى إلى مقتل الجئة من الجنسية السورية



 

بدورهم عبر الالجئون الفلسطينيون السوريون عن استيائهم من االشتباكات املستمرة وحالة  
بداوي، مطالبين اللجان الشعبية بإنهاء ظاهرة فوضى السالح  عدم الشعور باألمان يف مخّيم ال

 .وانتشارها بأيدي أشخاص مستهترين

وتشير اإلحصائيات التي قام بها عدد من املؤسسات اإلغاثية يف مخيم البداوي إلى تراجع  
معزية   كبير،  بشكل  املخّيم  يف  سورية  من  املهجرة  الفلسطينية  األسر  عدد  يف  ملحوظ 

وراء ذلك إلى عدم االستقرار األمني واألوضاع املعيشية واالقتصادية املزرية،  السبب الكامن  
بموضوع  يتعلق  فيما  خاصة  دائم،  بشكل  واملتغير  الواضح،  غير  القانوني  للوضع  إضافة 

 .اإلقامات

أما يف دمشق أقام برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية يف وكالة غوث وتشغيل الالجئين  
"األ  الخاصة  الفلسطينيين  االحتياجات  "بمقره يف دمشق حفل تخريج دفعة من ذوي  ونروا 

املتحدة   األمم  برنامج  مع  بالشراكة  الفوتوغرايف  التصوير  يف  تدريبية  دورة  أنهوا  الذين 
 .اإلنمائي

 

مايكل أمانيا  قال  أثناء  -من جانبه  الخريجين  "األونروا" يف سورية مخاطبًا  إيبي مدير شؤون 
أهنئكم ىلع عملكم الجاد وأتمنى لكم النجاح ومستقباًل أفضل"، مضيفًا    حفل التخرج: " أود أن

ىلع   تلقيتموه  الذي  التدريب  يمنحكم  حيث  وإبداعكم  إمكاناتكم  يوضح  اليوم  تخرجكم  أن 
التصوير الفوتوغرايف القوة لالستمرار واإلبداع والتفاني يف الوصول إلى أهدافكم. كما سيعزز  

ارات التي تحتاجونها لتكونوا أكثر استقاللية يف العمل ويف  أيضًا صمودكم ويزودكم بامله
  .الحياة


