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تقديم

الســنوات التســع العجــاف التــي مــرت علــى ســورية لــم تتجاهــل الالجئيــن الفلســطينيين 
ــاء الشــعب الســوري.  ــل طحنتهــم مــع مــن طحنــت مــن أبن ــاك؛ ب هن

ولــم تكــن تلــك الســنوات علــى ســوية واحــدة مــن المعانــاة واأللــم؛ بــل تفاوتــت فــي الشــدة، 
إال أنــه ال يمكــن وصــف إحداهــا باألقــل ألمــًا أو دمويــة، فالــذي لــم َتطْلــُه القذائــف والبراميــل 

طالتــه نصــال الفقــر والجــوع. 

فعــام 2020 الــذي صمتــت فيــه المدافــع وتراجعــت فيــه حــدة القتــل، ظهــرت فيــه العديــد مــن 
المشــكالت، كان أبرزهــا انتشــار جائحــة كورونــا التــي أرخــت بظاللهــا علــى صنــوف الحيــاة كافــة 
ــار  ــون، وانهي ــل خــارج القان ــر واعتقــاالت وقت ــة للحــرب، مــن تهجي ــات القاتل ــب التداعي إلــى جان

اقتصــادي وتراجــع المنظومــة الصحيــة والتعليميــة. 

فهشاشــة مجتمعــات الالجئيــن الفلســطينيين لــم ترحمهــا تلــك التداعيــات أو تتجاوزهــا دون 
التوغــل فيهــا، تاركــة خلفهــا جراحــًا غائــرة اجتماعيــًا وإنســانيًا واقتصاديــًا وتعليميــًا و....

يحــاول هــذا التقريــر تســليط الضــوء علــى التغيــرات التــي طــرأت علــى األوضــاع العامــة 
لالجئيــن الفلســطينيين داخــل وخــارج ســورية أثنــاء عــام 2020، وفــق آليــة منهجيــة توخــت 
الدقــة والموضوعيــة فــي رســم المشــهد الحقيقــي للحالــة الفلســطينية الســورية مــن 
خــالل تنــاول أهــم المؤشــرات الدالــة عليهــا كاالقتصاديــة واالجتماعيــة والصحيــة والتعليميــة 
وحقــوق اإلنســان. إضافــة الــى رصــد الحــراك الدولــي والرســمي والفصائلــي تجــاه الالجئيــن 
الفلســطينيين داخــل ســورية. ويختــم التقريــر بمجموعــة مــن التوصيــات التــي مــن شــأنها 

النهــوض بالحالــة العامــة لالجئيــن وتأميــن الحيــاة اآلمنــة والكريمــة لهــم. 
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المؤشرات العامة
ألوضاع لالجئين الفلسطينيين داخل سورية

توقفــت األعمــال القتاليــة فــي غالبيــة المــدن الســورية وشــهدت هــدوءًا نســبيًا، ورصــدت مجموعــة العمــل 
مــن أجــل فلســطينيي ســورية خروقــات وحــوادث متفرقــة فــي بعــض المناطــق التــي شــهدت مصالحــات 

كمــا فــي الجنــوب الســوري وجنــوب مدينــة دمشــق. 

وتشــير إحصائيــات األونــروا نهايــة 2020 إلــى وجــود 438 ألــف الجــئ فلســطيني حاليــًا فــي ســورية مــن 
أصــل 560 ألفــًا قبــل انــدالع الحــرب، ويواجــه الالجئــون الفلســطينيون فــي ســورية أوضاعــًا إنســانية غايــة 

فــي الصعوبــة نتيجــًة لتدهــور األوضــاع األمنيــة واالقتصاديــة فــي البــالد، وانعــدام األمــن الغذائــي. 

المؤشرات الصحية المؤشرات  االجتماعية المؤشرات االقتصادية 

المؤشرات التعليمية  مؤشرات حقوق االنسان المؤشرات القانونية 
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المؤشرات 

االقتصادية 

1

يعانــي الالجئــون الفلســطينيون فــي ســورية أوضاعــًا معيشــة صعبــة، بعــد 
ارتفــاع نســبة البطالــة وانخفــاض القــوة الشــرائية لليــرة الســورية أمــام الــدوالر، 
وحالــة النــزوح المتكــرر حيــث إن حوالــي %40 مــن الفلســطينيين مهجــرون داخــل 
ســورية، وأن 91 % مــن أســرهم تعيــش فــي فقــر مطلــق، علــى أقــل مــن 

دوالريــن أمريكييــن للشــخص فــي اليــوم.

وكشــف التقريــر الــذي أعّدتــه لجنــة األمــم المتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
»ســانت  جامعــة  فــي  الســورية  الدراســات  ومركــز  )اإلســكوا(  آســيا  لغربــي 
آنــدروز«، والــذي يغطــي الفتــرة الواقعــة بيــن 2011 إلــى 2019، أن %82 مــن 
ــر القطاعــات كثافــة  األضــرار الناجمــة عــن الصــراع تراكمــت فــي ســبعة مــن أكث
فــي رأس المــال: اإلســكان والتعديــن والنقــل واألمــن والتصنيــع والكهربــاء 
ــار دوالر،  ــرأس المــال بنحــو 117.7 ملي والصحــة. وُتقــّدر قيمــة الدمــار المــادي ل
والخســارة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي بمبلــغ 324.5 مليــار دوالر، ممــا يضــع 
ــر  تكلفــة االقتصــاد الكلــي للصــراع عنــد نحــو 442 مليــار دوالر. وبحســب التقري
التعليــم والصحــة  البشــرية فــي مجالــي  التنميــة  نفســه فــإن الخســائر فــي 
كارثيــة، ويبــدو أنــه »ال يمكــن معالجتهــا ممــا ســبب معانــاة علــى نحــو خــاص لجيــل 

الســوريين الذيــن بلغــوا ســّن الرشــد فــي وقــت النــزاع« )1(.

وأشــار التقريــر االقتصــادي العمالــي الصــادر عــن نقابــة العمــال فــي ســورية 
ــد علــى 90  ــى تراجــع القــدرة الشــرائية ألصحــاب الدخــل المحــدود بنســبة تزي إل

1  تقرير »سورية: بعد ثماني سنوات من الحرب« أعّدته لجنة األمم المتحدة 

االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( ومركز الدراسات السورية في جامعة »سانت 
آندروز«.

IwAR28U�=fbclid?/129212/article/news/net.zamanalwsl.www//:httpss
OMuXMJpssHg3fNo�JY2fbpsrK5leN2vOQj3Vu5BJlIwhW3kJ5oBMrWbu
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ــى مســتويات تجــاوزت نســبتها 1000  ــرة فــي األســعار التــي وصلــت إل ــة بســبب االرتفاعــات الكبي بالمئ
بالمئــة، مشــيرًا إلــى حجــم الفجــوة المعيشــية الكبيــرة بيــن الدخــول التــي ال يتجــاوز متوســطها 50 ألــف 
ــردي األوضــاع  ــر إلــى أن ت ــرة ســورية، ولفــت التقري ــغ 600 ألــف لي ــاة التــي تبل ــرة ســورية ونفقــات الحي لي
المعيشــية للمواطــن الســوري كان لــه تأثيــره الســلبي الواضــح علــى التعليــم لــدى أفــراد األســرة، إذ أدى 
إلــى دفــع الكثيــر مــن العائــالت إلرســال أطفالهــم إلــى ســوق العمــل مــن أجــل تأميــن مصــدر دخــل إضافــي 

مــن جهــة، ولتوفيــر نفقــات التعليــم مــن أجــور نقــل ولبــاس وقرطاســية وغيرهــا مــن جهــة ثانيــة )2(. 

كمــا قــررت وزارة التجــارة الداخليــة فــي ســورية اعتمــاد البطاقــات الذكيــة )3(، حيــث يتــم اعتمــاد البطاقــة 
للحصــول علــى أســطوانة غــاز منزلــي كل 23 يومــًا، وتوزيــع 400 لتــر مــازوت لــكل عائلــة بســعر 18 ليــرة، 

وأخيــرًا تــم إدراج عــدد مــن المــواد التموينيــة.

وفوجــئ الكثيــر مــن الفلســطينيين فــي ســورية، بشــطب أطفالهــم ممــن هــم دون ســّن الخامســة 
ــرًا مــن العائــالت الفلســطينية باتــت  ــي فــإن كثي ــة/ وبالتال ــح مــا يســمى /البطاقــة الذكي عشــرة مــن لوائ
محرومــة مــن الحصــول علــى كميــات تكفيهــا مــن الخبــز والمــواد التموينيــة، ألن الحصــول علــى مســتحقاتها 
وفقــًا لنظــام البطاقــة يســتند إلــى عــدد أفــراد األســرة. ويســتثني األفــراد دون ســن الـــ 15 عاًمــا، لعــدم 
حصولهــم علــى األرقــام الوطنيــة وذلــك بنــاء علــى تعليمــات الشــركة المســؤولة عــن البطاقــة. حيــث إن 
الالجــئ الفلســطيني فــي ســورية ال يحصــل علــى الرقــم الوطنــي إال فــي ســن الـــ 15 عامــًا عنــد اســتالم 
الهويــة الشــخصية، بينمــا المواطــن الســوري يمنــح رقمــًا وطنيــًا فــور تســجيله فــي دوائــر النفــوس. 
وبالتالــي بــات اآلالف مــن األطفــال الفلســطينيين ممــن لــم يبلغــوا ســن الخامســة عشــرة محروميــن مــن 
مخصصاتهــم مــن الخبــز والمــواد التموينيــة، فيمــا تعانــي عائالتهــم أصــاًل مــن األعبــاء الناجمــة عــن األوضــاع 

المعيشــية الكارثيــة التــي تشــهدها ســورية. 

2  جريدة الوطن السورية: 10- نوفمبر 2020 – محمود الصالح 

n=d?/2814764098846507/psosts/2324163584573230/com.facebook.www//:httpss

3  يعرف موقع شركة »التكامل« اإللكتروني البطاقة الذكية على أنه »مشروع أتمتة توزيع المشتقات النفطية وغيرها 

من المواد والخدمات على العائالت واآلليات في سورية، وهو مشروع نوعي عائد لوزارة النفط والثروة المعدنية يتم تنفيذه 
عبر كادر وطني وبخبرات وطنية، ويهدف إلى ضبط توزيع المشتقات النفطية، والحد من التهريب واالحتكار، وضمان 

وصول المشتقات النفطية إلى مستحقيها بمساواة، وصوالً إلى القدرة على تطبيق العدالة في توزيع الدعم. 
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2
المؤشرات 

االجتماعية 

تأثــر المجتمــع الفلســطيني الالجــئ فــي ســورية الــذي يعانــي أصــاًل مــن هشاشــة اللجــوء مــن تداعيــات 
الحــرب وحــاالت النــزوح المتكــرر الناتــج عنهــا. 

وتعــد الفئــات المهمشــة أو الضعيفــة مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة أو كبــار الســن أو أصحــاب األمــراض 
المزمنــة أو العائــالت التــي تقــوم علــى إعالتهــا امــرأة لعــدم وجــود الــزوج أو المعيــل لتلــك األســر، مــن أكثــر 
الشــرائح تضــررًا. وتشــير إحصائيــات األونــروا لمــا يقــرب مــن ) 126000 ( الجــئ فلســطيني يندرجــون ضمــن 
ــع األشــد ضعفــا ) األســر التــي تعيلهــا نســاء، واألســر التــي يعيلهــا شــخص ذو  ــات األرب واحــدة مــن الفئ
إعاقــة، واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، واألســر التــي يعيلهــا شــخص مســن، والقصر/األيتــام غيــر المصحوبيــن 

بذويهــم(.

لــم يكــن يألفهــا المجتمــع الفلســطيني  إلــى الســطح بيــن الالجئيــن   وبــدأت ظواهــر جديــدة تطفــو 
الســوري كعمالــة النســاء واألطفــال أو التســول أو البحــث فــي حاويــات القمامــة، أو التســرب الدراســي. 
كذلــك اســتمر نزيــف الهجــرة غيــر الشــرعية مــن المنافــذ البحريــة فــي لبنــان وتركيــا وليبيــا ومصــر، وتعــرض 
العشــرات مــن الالجئيــن الفلســطينيين لالعتقــال والتوقيــف لــدى األجهــزة األمنيــة التابعــة لهــذه الــدول، 
أو االبتــزاز مــن قبــل المهربيــن وتجــار البشــر، حيــث اضطــرت عشــرات العائــالت إلــى المجازفــة بإرســال أحــد 

أفرادهــا عبــر الطــرق الســابقة ليكــون المخلــص لهــا مــن المعانــاة التــي تعيشــها.

فيمــا مهــدت الحالــة االقتصاديــة المترديــة النحــراف بعــض الشــباب باتجــاه المخــدرات تعاطيــًا وترويجــًا، مقابل 
الحصــول علــى المــال، مــا شــكل تهديــدًا مباشــرًا للمجتمــع الفلســطيني والســير بــه النتشــار الرذيلــة أو 

التطــرف.

فاألزمــة الســورية ومــا ترافــق معهــا مــن انهيــار اقتصــادي فاقمــت األوضــاع اإلنســانية والمعيشــية لالجئيــن 
الفلســطينيين فــي ســورية، وأصبحــت تهــدد بوقــوع كــوارث علــى كافــة المســتويات الحياتيــة لالجئيــن، 
االجتماعيــة والصحيــة والبيئيــة والتعليميــة، وتفشــي األمــراض االجتماعيــة الناجمــة عــن ارتفاع نســبة الفقر.
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3
المؤشــرات 

الصحيــة

أظهــرت جائحــة كورونــا – فايــروس كوفيــد 19 – هشاشــة األوضــاع الصحيــة 
فــي ســورية، وعجــز المنظومــة الصحيــة عــن التصــدي للحــاالت المرضيــة ضمــن 
بكافــة  الكبيــر  النقــص  نتيجــة  والخاصــة  العامــة  والمســتوصفات  المشــافي 
ــة، خاصــة منهــا أســطوانات األوكســجين  ــة الضروري ــة والصحي االحتياجــات الطبي
التــي وصــل ســعرها فــي الســوق الســوداء إلــى أكثــر مــن أربعمائــة ألــف ليــرة، 
وفــي بعــض األحيــان إلــى نصــف مليــون. عــالوة علــى االنخفــاض الكبيــر فــي 
الكــوادر الطبيــة، حيــث ال يوجــد رقــم دقيــق لعــدد األطبــاء الذيــن هاجــروا مــن 
ســورية ولكــن يتــراوح بيــن 34-28 % مــن المســجلين فــي وزارة الصحــة، وهــو 

ــا أن قــرى كاملــة ال يوجــد فيهــا طبيــب )4(. رقــم مخيــف إذا علمن

علــى الصعيــد الفلســطيني كشــفت جائحــة كورونــا )كوفيــد 19( وانتشــارها 
الكبيــر بيــن أبنــاء المخيمــات الفلســطينية فــي ســورية تــردي الواقــع الصحــي 
والنقــص الكبيــر الــذي يعانــي منــه هــذا القطــاع، وأشــارت األونــروا إلــى أنــه 
خــالل عــام 2020 ســجل إصابــة 9000 الجــئ فلســطيني بالكورونــا )5( باإلضافــة 

إلــى عشــرات الوفيــات. 

تفّشــي  لمواجهــة  الســورية  الحكومــة  أعلنتهــا  التــي  اإلجــراءات  أثــرت  لقــد 
فايــروس »كورونــا«، حيــث فرضــت علــى الســّكان البقــاء في المنــازل، وخصوصًا 
مــن يزاولــون أعمالهــم فــي أماكــن تشــهد تجّمعــات كبيــرة، كالــورش الصناعّيــة 
فيمــا  أمــا  دخلهــم.  أفقدهــم مصــادر  ممــا  الخدمّيــة،  والمرافــق  والمطاعــم 
يتعلــق بتوفيــر القــوت اليومــي أو توفيــر ســبل الوقايــة مــن »كورونــا«؛ فيضطر 

https://firil.net/?ps=2088  4 سورية بين 2010و 2016 بحث أجراه مركز 

فيريل للدراسات برلين 31/5/2016 
5  المدير العام لألونروا في سورية أمانيا مايكل ايبي - 
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الالجئــون الفلســطينيون إلــى التضحيــة بأحدهمــا فــي ســبيل اآلخــر، وهكــذا تمضــي بهــم خياراتهــم غيــر 
العادلــة، فــي ظــل أزمــات متالحقــة ُهــْم فيهــا الحلقــة األضعــف.

ورغــم التحذيــرات والتخــوف الكبيــر مــن انتشــار جائحــة كورونــا إال أنــه تســتمر سياســة التعامــي المقصــود 
عــن مواجهــة هــذا الوبــاء وغيــره مــن األزمــات المتفاقمــة التــي يعانــي منهــا الســوريون والفلســطينيون 
معــًا علــى مختلــف الصعــد مــن قبــل الحكومــة الســورية، فيمــا تتــذرع األونــروا بضعــف إمكاناتهــا لتبريــر عــدم 
اتخاذهــا لإلجــراءات المناســبة لمكافحــة الوبــاء، مــا يجعلنــا أمــام وضــع صعــب يواجهــه الالجــئ الفلســطيني.

4
المؤشرات 

القانونية 

لــم تقتصــر آثــار وتداعيــات األزمــة الســورية علــى حيــاة، وأمــن واســتقرار الالجئين 
الفلســطينيين فــي ســوريا، وأوضاعهــم المعيشــية واالجتماعيــة فحســب، بــل 

تعدتهــا لتشــمل وضعهــم القانونــي أيضــًا.

فمنــذ بدايــة األزمــة فــي آذار- مــارس / 2011  بــدأت تطفــو علــى الســطح  
قــرارات إداريــة تخالــف المراســيم والقوانيــن التــي ســبق أن نظمــت أوضــاع 
الالجئيــن الفلســطينيين ، بشــكل يعــارض الدســتور الســوري نفســه، باعتبــار 
ــة، فعلــى صعيــد التوظيــف  القوانيــن والمراســيم أقــوى مــن أي قــرارات إداري
تــم اســتثناء الفلســطينيين مــن بعــض المســابقات واإلعالنــات عــن وظائــف 
ــارة أو صيغــة /مــن فــي  ــات عب ــة ، حيــث غــاب عــن تلــك اإلعالن ــر الدول فــي دوائ
حكمهم/ التي تشــمل الفلســطينيين، واقتصرت على المواطنين الســوريين، 
كمــا هــو الحــال فــي المســابقة التــي أعلنــت عنهــا جامعــة حلــب فــي 26/آب - 
اغســطس/2020، ومســابقة المؤسســة الســورية للمخابــز بتاريــخ 12/ آب - 
اغســطس /2020 حيــث حــددت المواطنيــن الســوريين حصــرًا، وكذلــك الحــال 
مــع االختبــار الــذي أعلــن عنــه مصــرف ســوريا المركــزي بتاريــخ 19/تمــوز- يوليــو 
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/2020 ،ومســابقة وزارة الصحــة بتاريــخ 14/تمــوز – يوليــو /2020، وهــو مــا ينطبــق علــى الكثيــر مــن 
المســابقات واالختبــارات التــي أعلــن عنهــا منــذ العــام 2011 ، فيمــا شــملت مســابقات واختبــارات أخــرى 

الفلســطينيين عبــر إدراج تعبيــر /مــن فــي حكمهم/فــي صيغــة اإلعــالن.
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5
المؤشرات 

التعليمية 

تواجــه العمليــة التعليميــة فــي مخيمــات وتجمعــات الالجئيــن الفلســطينيين 
فــي ســورية صعوبــات وتحديــات كبيــرة أثــرت بشــكل ســلبي علــى المســتوى 
التربــوي والتحصيــل العلمــي آلالف الطــالب الفلســطينيين، أبرزهــا فايــروس 

كورونــا وتبعــات نتائجــه، والواقــع الخدمــي الســيء.

ومــع إعــالن وزارة التربيــة والتعليــم فــي ســورية عــن افتتــاح المــدارس؛ عــاد 
إلــى المــدارس قرابــة الـــ 51,000 طالــب مــن أبنــاء الالجئين الفلســطينيين في 
ســورية مــن مرحلــة التعليــم األساســي والمســجلين فــي 103 مــدارس تابعــة 

لألونــروا، باإلضافــة إلــى آالف الطــالب فــي المرحلــة الثانويــة والجامعيــة. 

وفــي ظــل انتشــار جائحــة كورونــا التــي تشــكل عائقــًا كبيــرًا أمــام العمليــة 
إغــالق  إلــى  اعتيــادي، والتــي أدت  التعليميــة وإمكانيــة اســتكمالها بشــكل 
المــدارس بشــكل كامــل منــذ الرابــع عشــر مــن آذار – مــارس 2020 وحتــى نهايــة 
الفصــل الثانــي للعــام الدراســي 2019/ 2020 مــا حــرم الطــالب مــن إكمــال 

مناهجهــم، وأوجــد فاقــدًا تعليميــًا يصعــب تعويضــه.

تحــت هــذه الظــروف قامــت األونــروا باعتمــاد تقنيــة التعليــم عــن بعــد ووســائل 
التواصــل التــي توفرهــا شــبكة اإلنترنــت، لتمكيــن الطلبــة الفلســطينيين مــن 
متابعــة دروســهم، لكــن هــذا األمــر لــم يكــن مجديــًا خصوصــًا فــي ظــل األزمــات 

المتفاقمــة التــي تعانــي منهــا ســورية.

فحتــى فــي المــدن الكبــرى يشــكل وضــع الكهربــاء الســيء للغايــة فــي ظــل 
التقنيــن الجائــر، والــذي يصــل إلــى 5 ســاعات قطــع مقابــل ســاعة وصــل واحــدة، 
عــدا عــن األعطــال المتالحقــة بســبب ســوء الشــبكة الكهربائيــة عائقــًا أمــام 
اســتخدام هــذه التقنيــة، يضــاف إلــى ذلــك أن شــبكة اإلنترنــت ومنــذ وجودهــا 
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فــي ســورية تعتبــر مــن الشــبكات الرديئــة وغيــر القــادرة علــى تقديــم خدمــات مــن 
النوعيــة العاليــة فــي مختلــف المجــاالت، فكيــف هــو الحــال فــي مخيمــات الالجئيــن 
الفلســطينيين التــي تعانــي مــن غيــاب شــبه كامــل للخدمــات األساســية، مــا جعــل 

ــر ممكــن ودون أي جــدوى تذكــر. إمكانيــة تطبيــق التعليــم عــن بعــد أمــرًا غي

ومــع افتتــاح العــام الدراســي 2020/ 2021 فــي الثالــث عشــر مــن أيلــول/ ســبتمبر 
2020، يســود التخــوف مــن وضــع صحــي خــارج عــن الســيطرة فــي مــدارس ســورية 
بشــكل عــام، ومــدارس األونــروا بشــكل خــاص فــي ظــل ظــروف غيــر صحيــة ال تراعــي 
أبســط الشــروط لتالفــي انتشــار الجائحــة بيــن الطلبــة، حيــث تزدحــم الصفــوف بهــم 
ويصــل العــدد فــي الشــعبة الدراســية الواحــدة إلــى نحــو 50 طالبــًا، مــع غيــاب شــبه 
ــة البســيطة، مــا ينــذر بعواقــب خطيــرة محتملــة مــع  كامــل للتعقيــم، ووســائل الوقاي

ــم. ــد مــن دول العال ــة مــن الجائحــة التــي انتشــرت فــي العدي ــداد الموجــة الثاني امت

مــن  وطالبــة  طالبــًا   /27/  2020 عــام  فــي  تمّكــن  المــزري  الواقــع  هــذا  ورغــم 
ــة الطــب البشــري فــي ســورية،  الفلســطينيين فــي ســورية التخــرج بتفــوق مــن كلي
مــن بينهــم 10 أطبــاء مــن أبنــاء مخيــم النيــرب فــي حلــب و8 طــالب مــن أبنــاء مخيــم 
اليرمــوك بدمشــق، و3 مــن ســكان مدينــة حلــب، فــي حيــن تخــرج 6 آخــرون مــن مناطــق 
ومخيمــات متعــددة فــي ســورية. باإلضافــة إلــى عشــرات الخريجيــن مــن الكليــات األخرى 

كالهندســة واالقتصــاد والعلــوم واآلداب وغيرهــا. 

والجديــر بالذكــر أن عــددًا مــن الطالبــات والطــالب الفلســطينيين حققــوا المراكز األولى 
علــى مســتوى المــدن والمحافظــات الســورية فــي نتائــج امتحانــات التعليــم األساســي 
التــي واجهــت  الرغــم مــن كل الصعوبــات  والثانــوي خــالل األعــوام الماضيــة، علــى 
وتواجــه الفلســطيني فــي ســورية وقلــة إمكانياتهــم الماديــة والضغــوط االقتصاديــة 

والمعيشــية والنفســية.
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6
مؤشرات 

حقوق 

اإلنسان

لــم تشــهد مؤشــرات حقــوق اإلنســان تحســنًا إيجابيــًا خــالل 2020 بــل شــهدت نوعــًا 
مــن الثباتيــة التــي يمكــن وصفهــا بالســلبية. 

حق التنقل 

تحــدُّ معظــم دول العالــم مــن دخــول الالجئيــن الفلســطينيين عمومــًا إلــى أراضيهــا 
بــدون الحصــول المســبق علــى تأشــيرة دخــول »فيــزا« فــي األحــوال العاديــة، ولــم 
يشــهد هــذا الموقــف أي تعديــل أو تغييــر بســبب األوضــاع التــي تشــهدها ســورية 
فيمــا يخــص الالجئيــن الفلســطينيين، الذيــن وجــدوا أنفســهم بحاجــة ماســة للتنقــل 
التــام أو التدميــر الجزئــي وفقــدان  والســفر بعدمــا تعرضــت مخيماتهــم للحصــار 
األمــن، بــل زاد تعقيــدًا وتشــددًا فــي شــروط الحصــول علــى اإلذن بالدخــول، فهــم 
ممنوعــون مــن حــق التنقــل أو اللجــوء إلــى معظــم الــدول العربيــة واإلســالمية 
المحيطــة بســورية رغــم مــا تشــهده مــن حــرب دمويــة منــذ قرابــة التســع ســنوات، 
كمحطــة أولــى علــى طريــق النجــاة نظــرًا لوجــود حــدود مشــتركة بينهمــا مثــل لبنــان 
واألردن وتركيــا. غيــر أن شــروط الدخــول لهــذه الــدول تتفــاوت بيــن المنــع التــام 
لالنتقــال إليهــا وبيــن المنــع الجزئــي أو المشــروط رغــم الظــروف القاهــرة التــي 
يتعــرض لهــا الالجئــون نتيجــة وجــود أخطــار تهــدد حياتهــم دفعتهــم للتوجــه نحــو حــدود 

هــذه البلــدان.
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االغتياالت والقتل خارج القانون 

شــهدت مناطــق مختلفــة فــي محافظــة درعــا عمليــات اغتيــال وتصفيــة )8( مــن النشــطاء الســابقين 
والعامليــن فــي صفــوف المعارضــة بينهــم فلســطينيون، وُســجلت جميــع الحــوادث ضــد مجهوليــن، فيمــا 

يرجــح نشــطاء وقــوف األجهــزة األمنيــة التابعــة للنظــام الســوري وراء هــذه االغتيــاالت.

معلومات أخرىتاريخ الحادثةمكان الحادثة اسم الضحيةالرقم

1
حسين أمين 

اللهيبي 
1/7/2020المزيريب- درعا

قام مسلحون بإطالق النار عليه أثناء تواجده داخل محل 

لتصليح الدراجات النارية في البلدة والذوا بالفرار، ما أدى 

إلى مقتله على الفور 

2
عبد الله عبد 

القادر جابر
أقدمت مجموعة مسّلحة تابعة للنظام السوري على 1/9/2020درعا البلد 

اعدامهما رميًا بالرصاص وذلك بعد اختطافهما لحوالي 

األسبوع.  3
مالك عبد القادر 

جابر
1/9/2020درعا البلد 

4
غريب محمد 

المصري 

بلدة الشجرة – 

درعا 
2/1/2020

 قتل إثر استهدافه بإطالق النار عليه بشكل مباشر من 

قبل مسلحين مجهولين في البلدة والذوا بالفرار.  

2/6/2020المزيريب- درعا  ياسين العواد5
قام مسلحون بإطالق النار على الضحية أثناء تواجده بالقرب 

من محله التجارّي في البلدة والذوا بالفرار.

6
محمد بسام 

المطلق
4/10/2020المزيريب 

قام مسلحون بإطالق النار على الضحية أثناء تواجده  أمام 

 منزله في البلدة والذوا بالفرار.

في حين أشارت صفحة إذاعة حوران مهد الثورة  المحسوبة 

على المعارضة السورية أن اغتيال المطلق جاء بسبب 

انتمائه للواء القدس ، وتعامله مع النظام السوري. 

7
يوسف فادي 

القرقطي
4/15/2020درعا 

قام مسلحون مجهولي الهوية بإطالق النار عليه  أثناء 

تواجده بالقرب من جسر السد في مدينة درعا ، يشار 

أن الضحية قد عمل سابقًا في صفوف فصائل مسّلحة 

تابعة للمعارضة السورية في درعا، وخضع التفاق التسوية 

والمصالحة التي تمت بين قوات المعارضة السورية 

والقوات الروسية والسورية. 

8
معتصم محمد 

عواد
7/15/2020المزيريب 

أطلق مجهولون النار عليه بشكل مباشر ، يذكر أنه كان من 

العناصر المحسوبة على المعارضة السورية ُقبيل تنفيذ 

اتفاقيات المصالحة بين المعارضة المسلحة وقوات النظام 

السوري، ولم ُيشهد له أي نشاط عسكري منذ ذلك 

الوقت.
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االستيالء على األمالك الخاصة 

رصــدت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية عمليــات اســتيالء ومصــادرة وتدميــر لممتلــكات 
ومنــازل الجئيــن فلســطينيين فــي العديــد مــن المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية كمــا فــي مخيمــات 
الســبينة وخــان الشــيح والحســينية ومنطقــة الذيابيــة بريــف دمشــق، ومخيمــي النيــرب وحنــدرات فــي 
حلــب، تعــود ملكيتهــا لناشــطين فلســطينيين إغاثييــن أو إعالمييــن أو عســكريين أو لمعتقليــن ممــن 
تتهمهــم الحكومــة الســورية بالتعامــل مــع المعارضــة الســورية أو بتهمــة اإلرهــاب أو االنتمــاء إلــى فصيــل 

فلســطيني أخــد موقفــًا مخالفــًا لمواقــف النظــام.

وتقاســمت هــذه المنــازل جهــات حكوميــة ســورية كاألجهــزة األمنيــة أو بعــض وزارات الدولــة بعدمــا خولتهــا 
القوانيــن بذلــك، أو أفــراد يتبعــون فــي غالبيتهــم للميلشــيات التــي كانــت تقاتــل إلــى جانــب قــوات النظــام 

أو المنتميــة إلــى طوائــف معينــة. 

وأصــدرت الحكومــة الســورية مجموعــة مــن القوانيــن التــي تســمح بوضــع اليــد علــى الملكيــة الخاصــة دون 
مراعــاة األصــول القانونيــة كالقانــون رقــم 10، والقانــون رقــم 3 لعــام  2018 الــذي أعطــى الســلطة للجنــة 
حكوميــة فــي تقييــم وتحديــد المبانــي التــي ســتخضع إلزالــة األنقــاض والهــدم، وكذلــك المرســوم 63 مــن 
قانــون مكافحــة اإلرهــاب لعــام 2012 الــذي ســمح للحكومــة بتجميــد األصــول والممتلــكات العائــدة إلــى 
ــذي ســبق  ــون مكافحــة اإلرهــاب والمرســوم 66 ال مــن ينظــر إليهــم علــى أنهــم معارضــون بموجــب قان
القانــون رقــم 10، وبالتالــي قيــدت هــذه اإلجــراءات واالشــتراطات مــن حــق الســكان بالعــودة إلــى منازلهــم 

ووضعــت العوائــق أمــام آالف العائــالت النازحــة. 

التهجير واإلبعاد القسري 

بعــد مــرور أكثــر مــن عاميــن  علــى انتهــاء الوجــود المســلح داخــل مخيــم اليرمــوك، واســتعادة الســيطرة 
عليــه مــن قبــل الحكومــة الســورية، إال أن األجهــزة األمنيــة واإلداريــة الســورية ال تــزال تحــول دون الســماح 
بعــودة األهالــي. حيــث تقــوم الفــروع األمنيــة بمنــع أو منــح الموافقــات األمنيــة لمــن يريــد الدخــول إلــى 
المخيــم بعــد التحقــق مــن وثائــق تثبــت الملكيــة أو اإلقامــة مثــل ســند الملكيــة، البطاقة الشــخصية أو وصل 
ــه بالدخــول لســاعات محــددة تنتهــي  ــاه. ومــن يحصــل علــى الموافقــة ُيســمح ل ــاء أو المي اشــتراك الكهرب
جميعهــا عنــد الســاعة الخامســة مســاء مــع منــع المبيــت داخــل المخيــم تحــت طائلــة االعتقــال والمحاســبة.

كما لم يســمح بإعادة اإلعمار وعودة النازحين من ســكان المخيم إال لحوالي 435 عائلة بحســب إحصائيات 
األونــروا، فيمــا تســتمر عمليــات نهــب وســلب الممتلــكات العامــة والخاصــة - من قبل »العفيشــة«- وتدمير 

لبقايــا البنيــة التحتيــة مــن كهربــاء ومــاء واتصــاالت علــى مرأى مــن األجهزة األمنية الســورية. 
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ــذي  ــة دمشــق ال ــد لمدين ــة دخــول المخيــم فــي المخطــط التنظيمــي الجدي وتناقلــت عــدة جهــات حكومي
يقــوم علــى فكــرة إعــادة إنتــاج جنــوب دمشــق عمرانيــًا وســكانيًا بمــا يحفــظ المتطلبــات األمنيــة للعاصمــة 
مــن المنطقــة الممتــدة مــن معضميــة الشــام وداريــا مــرورًا بمطــار المــزة ومناطق جنوب المتحلــق الجنوبي 
)الدائــري الجنوبــي(، التــي يقــع ضمنهــا مخيــم اليرمــوك، حتــى مخيــم جرمانــا وطريــق المطــار. حيــث بــرزت 

هــذه المنطقــة كخاصــرة أمنيــة رخــوة للعاصمــة خــالل ســنوات الحــرب منــذ العــام 2011. 

وفــي 25 حزيــران - يونيــو 2020 أعلنــت محافظــة دمشــق عــن المخطــط التنظيمــي للمخيــم الــذي أظهــر 
تباينــًا واضحــًا عــن المخطــط التنظيمــي األصلــي لعــام 2004، فالمخطــط الجديــد يقضــم حــارات كاملــة 
بشــوارعها وبيوتهــا ويحــدث تغييــرًا عمرانيــًا كبيــرًا تختفــي معــه مالمــح المخيــم، وهــو يقســم المخيــم إلــى 
ثــالث مناطــق رئيســة )93 هكتــارًا األكثــر ضــررًا و48 هكتــارًا متوســطة الضــرر و79 هكتــارًا قليلــة الضــرر( وال 
يســمح بعــودة أكثــر مــن 40 % مــن ســكانه إلــى المنطقــة قليلــة الضــرر بشــرط إثبــات الملكيــة، َبيــَد أن هــذا 
الشــرط قــد يكــون غيــر قابــل للتحقــق ألســباب تتعلــق بالقوانيــن واألنظمــة التــي ســنتها الدولــة كالقانــون 

رقــم )10( أو تتعلــق بالالجئيــن بســبب فقدانهــم لــألوراق الثبوتيــة أو وجودهــم خــارج البــالد. 

وينتهــك المخطــط التنظيمــي حــق الملكيــة العقاريــة للســكان، فهــو بشــكله الجديــد يقضـــم أكثــر مــن 
ــد، ودون الحصــول علــى التعويضــات  ــة فــي التنظيــم الجدي ــة والبيــوت والمحــالت الداخل %50 مــن األبني
المترتبــة علــى فقدانهــا، وإن حصــل البعــض ســيحصل علــى جــزء بســيط كأســهم تنظيميــة ال تســاوي 
نصــف مســاحاتها وال مواقعهــا، كمــا أن المخطــط ســينفذ علــى ثــالث مراحــل وقــد يســتغرق تنفيــذه 
أكثــر مــن 15 ســنة حســب بعــض التقديــرات. وهــو مــا يلقــي مخــاوف مــن تأثيــرات مباشــرة علــى الهويــة 
السياســية والوطنيــة للمخيــم الــذي كان يضــمُّ حوالــي ٪40 مــن مجمــوع الفلســطينيين فــي ســورية.

وتحــت الضغــط الشــعبي والحــراك الفصائلــي واالعتراضــات علــى المخطــط التنظيمــي؛ فقــد أصــدرت 
محافظــة مدينــة دمشــق قــرارًا بالتريــث فــي تطبيــق المخطــط الجديــد، وأعطــت وعــودًا جديــدة لســكان 
المخيــم فــي العــودة إلــى بيوتهــم ضمــن شــروط إثبــات الملكيــة والموافقــة األمنيــة وصالحيــة المنــزل 

للســكن.

أمــا المهّجــرون الذيــن أجبــروا علــى مغــادرة مخيماتهــم إلــى الشــمال الســوري؛ فإنهــم يعانــون مــن عــدم 
توفــر أدنــى مقومــات الحيــاة، وشــّح المســاعدات اإلغاثيــة.

وتشــير إحصائيــات غيــر رســمية إلــى أن 1488 عائلــة فلســطينية تقيــم فــي ثــالث مناطــق رئيســة فــي 
الشــمال الســوري وهــي منطقــة إدلــب وريفهــا ومنطقــة عفريــن )غصــن الزيتــون( وريــف حلــب الشــمالي 

)درع الفــرات(.

وال يوجــد أي دور لألونــروا فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة المعارضــة فــي الشــمال الســوري، بحجــة 
ــة بإيصــال المســاعدات الماليــة والعينيــة  أنهــا مناطــق غيــر آمنــة ويصعــب الوصــول إليهــا. وتكتفــي الوكال
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ألقــرب نقطــة مــن إدلــب مثــل مدينــة حمــاة، التــي تســيطر عليهــا القــوات النظاميــة، فــي حين يمنــع الخوف 
مــن االعتقــال أو القتــل المهجريــن مــن التوجــه إلــى مناطــق نفــوذ النظــام الســوري الســتالم المعونــات.

االعتقاالت والضحايا 

شــددت األجهــزة األمنيــة الســورية قبضتهــا األمنيــة علــى بلــدات جنــوب دمشــق )يلــدا – ببيــال – بيــت 
ســحم(، بشــكل مكثــف خــالل عــام 2020 ، ونفــذت حمــالت الدهــم واالعتقــال التــي طالــت الفلســطينيين 
والســوريين علــى حــد ســواء، وذلــك لتضييــق الخنــاق علــى تلــك البلــدات. وبحســب مصــادر مجموعــة العمــل 
مــن أجــل فلســطينيي ســورية  فــإن “ الحملــة األمنيــة ضــد الفلســطينيين والســوريين فــي تلــك البلــدات 
امتــدت لتشــمل اعتقــال مــن قامــوا بتســوية أوضاعهــم، وذلــك بحجــة تخلفهــم عــن أداء الخدمــة العســكرية 

اإللزاميــة واالحتياطيــة، ومطلوبيــن فــي قضايــا أمنيــة وجنائيــة” .

كمــا قامــت األجهــزة األمنيــة فــي بلــدة يلــدا جنــوب العاصمــة الســورّية دمشــق، فــي كانــون الثانــي - ينايــر 
/ 2020  باعتقــال  52 تلميــذًا فلســطينّيًا مــن تالمــذة مدرســة الجرمــق البديلــة العاملــة فــي البلــدة، تتــراوح 
أعمارهــم بيــن 10 إلــى 16 ســنة، بحجــة تمزيــق وتشــويه صــورة رئيــس النظــام خــالل الــدوام الرســمي. 
كمــا اعتقلــت كذلــك فــي وقــت الحــق مــن العــام نفســه عــدد مــن الالجئيــن الفلســطينيين بينهــم أطفــال 
ونســاء بحجــة بقائهــم فــي مخيــم اليرمــوك خــالل األعــوام الماضيــة التــي كانــوا  فيهــا تحــت ســيطرة قــوات 

المعارضــة الســورية. 

يشــار إلــى أن مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية وثقــت اعتقــال )1797( فلســطينيا ً فــي 
ســورية  فــي أفــرع األمــن والمخابــرات التابعــة للنظــام الســوري بينهــم )110( نســاء ، باإلضافــة إلــى 
فقــدان )330 ( الجئــاً ، كمــا تــم توثيــق ســقوط 4048 ضحيــة خــالل الفتــرة الممتــدة مــن آذار – مــارس 2011 
ولغايــة ديســمبر – كانــون األول / 2020 منهــم )620(  ضحيــة تحــت التعذيــب فــي المعتقــالت الســورية ، 

ممــا يرفــع وتيــرة الخــوف علــى مصيــر المعتقليــن والمختفيــن قســريا ً. 

وفــي عــام 2020 تــم توثيــق 42 ضحيــة منهــا مــا حــدث أثنــاء عــام 2020 كضحايــا الغــرق )5( الجئيــن قضــى 
)4( منهــم أثنــاء محــاوالت العبــور إلــى اليونــان عــام 2020 وواحــد قضــى عــام 2018 وتــم التعــرف عليــه عــام 
2020  ، أو نتيجــة  األعمــال الحربيــة )17( الجــئ، أو تحــت التعذيــب واإلهمــال الطبــي  )12( الجئــًا منهــم )3( 
الجئيــن قضــوا خــالل 2020 والباقــي تــم االبــالغ عنهــم خــالل العــام. باإلضافــة لـــ )8( ضحايــا  قضــوا بســبب 

القتــل خــارج القانــون واالغتيــاالت.  
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ضحايا الغرق على طريق الهجرة خالل عام  2020

معلومات أخرىعنوان  السكنالتاريخمكان الحادثةاسم الضحيةالرقم

محمد خالد 1
الداالتي

بالغ - قضى أثناء محاولته مخيم اليرموك 1/7/2020بحر إيجه
الوصول إلى أوروبا

مؤيد خالد  2
الداالتي

بالغ - قضى أثناء محاولته مخيم اليرموك 1/7/2020بحر إيجه
الوصول إلى أوروبا

يزن ميالد 3
قدسية

نهر ) افروس(- 
الحدود اليونانية 

التركية

مخيم حندرات1/24/2020

قضيا أثناء محاولتهما الوصول 
إلى الدول األوربية من عائلة محمد 4

لم يتسن 
معرفة اسمه 

األول 

نهر ) افروس(- 
الحدود اليونانية 

التركية

مخيم جرمانا1/24/2020

ضحايا التعذيب حتى الموت واالهمال الطبي خالل عام 2020 

مكان اسم الضحيةالرقم
عنوان  تاريخ الحادثةالبلدالمدينةالحادثة 

معلومات أخرىالسكن

فادي حسين 1
عمورة  

مخيم 3/9/2020سوريةدمشق دمشق 
اليرموك 

تم ابالغ ذويه بوفاته 
وتسليمهم هويته 
وأغراضه الشخصية،

ريف مصياف محمد زريق2
حماة 

قضى بعد اعتقال ألكثر مصياف 3/14/2020سورية
 من عام و نصف.
وسبق أن تعرض 

لالعتقال ثالث مرات من 
قبل النظام السوري .

إسماعيل محمد 3
الشمالي

طفس 12/26/2020سورية
غربي درعا 

قضى نتيجة االهمال 
الطبي بعد إصابته 
بفايروس كورونا.

جدول يبين ضحايا األعمال الحربية في سورية خالل عام 2020

تاريخ الحادثةمكان الحادثةاسم الضحيةالرقم
عنوان  
السكن

كيفية 
وقوع 
الحادث

معلومات أخرىالتصنيف

1/4/2020ريف إدلبزياد احمد الصباغ1
مخيم 
اليرموك

طلق 
ناري

عسكري

قضى أثناء مشاركته 
القتال إلى جانب قوات 
المعارضة السورية في 

المعارك الدائرة في ريف 
إدلب. 

1/4/2020ريف إدلبمحمود الصباغ2
مخيم 

السيدة 
زينب

طلق 
ناري

عسكري

قضى خالل مشاركته 
القتال إلى جانب قوات 
النظام السوري في 

منطقة حرستا بغوطة 
دمشق الشرقية. 
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تاريخ الحادثةمكان الحادثةاسم الضحيةالرقم
عنوان  
السكن

كيفية 
وقوع 
الحادث

معلومات أخرىالتصنيف

3
بسام محمد عبد 

الفتاح
1/16/2020دير الزور

حلب - 
مخيم 
النيرب

طلق 
ناري

عسكري

قضى متأثرًا بجراح أصيب 
بها وهو أحد عناصر 

مجموعة »لواء القدس« 
الموالية للنظام 

السوري.

4
أحمد محمود 
يونس حميدة

2/17/2020غرب حلب
مخيم 
النيرب

طلق 
ناري 

عسكري

قضى خالل مشاركته 
في المعارك الدائرة 
في غرب حلب، وهو 
أحد عناصر مجموعة 

»لواء القدس« الموالية 
للنظام السوري.

2/23/2020دمشقزياد أحمد منصور5
مخيم 
اليرموك

مدني قصف

من عناصر الجهاد 
اإلسالمي قضى 

في غارات جوية شنها 
الطيران اإلسرائيلي 
على محيط العاصمة 

السورية

6
سليم أحمد 

سليم
2/23/2020دمشق

مخيم 
اليرموك

مدنيقصف

من عناصر الجهاد 
اإلسالمي قضى 

في غارات جوية شنها 
الطيران اإلسرائيلي 
على محيط العاصمة 

السورية

ليلى صالح خليل7
طريق المطار 

في درعا
مخيم درعا2/28/2020

عبوة 
ناسفة 

مدني

قضتا إثر انفجار عبوة 
ناسفة في درعا جنوب 

سورية.
8

الطفلة »رغد 
عصام عوض

طريق المطار 
في درعا

مخيم درعا2/28/2020
عبوة 

ناسفة 
مدني 

9
نضال أحمد 

درباس
3/4/2020ريف إدلب

مخيم 
اليرموك

طلق 
ناري 

عسكري 

قضى أثناء مشاركته 
القتال في المعارك 

الدائرة في إدلب شمال 
سورية.

10
ياسين محمد 

جمعة
3/6/2020ريف حلب

مخيم 
سبينة

طلق 
ناري 

عسكري

قضى أثناء مشاركته 
القتال في المعارك 

الدائرة في ريف حلب 
شمال سورية
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تاريخ الحادثةمكان الحادثةاسم الضحيةالرقم
عنوان  
السكن

كيفية 
وقوع 
الحادث

معلومات أخرىالتصنيف

3/7/2020سراقبمحمد أبو صخر11
مخيم 
اليرموك

طلق 
ناري 

عسكري

قضى خالل مشاركته 
القتال إلى جانب 

مجموعات المعارضة 
المسلحة في سراقب 

شمال سورية

3/8/2020قرية داديخخالد صايل صالح12
مخيم 
جرمانا

طلق 
ناري 

عسكري

قضى خالل مشاركته 
القتال مع قوات النظام 
السوري على محور قرية 
داديخ بريف إدلب شمال 

سورية.  

13
علي حسين 

محمد
جلين3/19/2020جلين

طلق 
ناري

مدني 
قضى باشتباك  مسلح 

بين طرفي الصراع

14
الطفل محمد 

علي فارس
مدني قصفجلين - درعا4/5/2020جّلين

قضى إثر قصف سابق 
للنظام السوري على 
منطقة جّلين جنوب 

سورية

15
ايهاب مروان 

عثمان
4/22/2020

مخيم 
اليرموك

طلق 
ناري 

عسكري
أثناء قتاله إلى جانب 

قوات المعارضة السورية

4/27/2020المسيفرةمحمد سعدية16
مخيم 
اليرموك

طلق 
ناري 

مدني 

قضى بعد استهدافه 
خالل قيادته لسيارة 
»تكسي« من قبل 

مسلحين مجهولين، ثم 
سلبوا سيارته قبل أن 

يهربوا من المنطقة.

17
ابراهيم سليمان 

ترك
6/22/2020ريف إدلب

مخيم 
حندرات

لغم 
أرضي 

عسكري 

قضى إثر انفجار لغم 
أرضي بآلية تابعة 

لمجموعة »لواء القدس« 
الموالية للنظام السوري 

في ريف إدلب شمال 
سورية. 
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الحــراك الدولــي الرســمي والفصائلــي الفلســطيني تجــاه المخيمــات 

الفلســطينية فــي ســورية 

شــهدت المخيمــات الفلســطينية فــي ســورية عــام 2020 حــراكًا علــى المســتوى الدولــي والرســمي 
الســوري والفصائلــي، بهــدف االطــالع علــى األوضــاع العامــة للمخيمــات الفلســطينية، فعلــى ســبيل 
المثــال نظــم وفــد سويســري، ومســؤول مــن اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر الدولــي والهــالل األحمــر 
الســوري زيــارة ميدانيــة لمخيــم حنــدرات لالجئيــن الفلســطينيين شــمال ســورية، وكذلــك قام مدير شــؤون 
األونــروا فــي ســورية »أمانيــا مايــكل إيبــي«، بزيــارة تفقديــة لمنشــآت األونــروا في مخيم اليرمــوك بمدينة 
دمشــق، وخــان دنــون فــي ريــف دمشــق، وفــي مدينــة حلــب ومخيمــي )عيــن التــل( حنــدرات والنيــرب، 
وفــي10 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2020 زار »فيليــب الزارينــي« المفــوض العــام لألونــروا، مخيــم ســبينة 
بريــف دمشــق، اطلــع خاللهــا علــى ســير عمــل منشــآت الوكالــة والتقــى باألهالــي وأعضــاء البرلمــان 

المدرســي.

أمــا علــى الصعيــد الرســمي الســوري فقــد زار محافــظ دمشــق »عــادل العلبــي« مخيــم اليرمــوك، برفقــة 
وفــد مــن المســؤولين الســوريين والفلســطينيين، تجــول خاللهــا فــي شــوارع المخيــم وزار عــددًا مــن 

المراكــز.

علــى صعيــد الحــراك الفصائلــي الفلســطيني فقــد وصــل وفــد مــن منظمــة التحريــر الفلســطينية إلــى 
العاصمــة الســورية دمشــق، للمشــاركة فــي احتفــاالت انطالقــة حركــة فتــح و«إجــراء لقــاءات فلســطينية 
فلســطينية مــع الجبهــة الشــعبية والجبهــة الديمقراطيــة والقيــادة العامــة، ولقــاءات أخــرى فلســطينية مــع 

فيصــل مقــداد وزيــر الخارجيــة«.

وبحثــت الفصائــل الفلســطينية أوضــاع الفلســطينيين فــي المخيمــات بســورية، واألوضــاع المعيشــية 
الصعبــة التــي يمــر بهــا فلســطينيو ســورية، وانعــكاس الحظــر وفايــروس كورونــا علــى حياتهــم، والمخطــط 
ــة الالجئيــن الفلســطينيين  ــه علــى قضي ــار الســلبية ل ــد لمخيــم اليرمــوك وناقشــوا اآلث التنظيمــي الجدي

وحــق العــودة إلــى فلســطين.
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المؤشرات العامة
ألوضاع فلسطينيي سورية خارج سورية 

يعانــي الالجئــون الفلســطينيون مــن ســورية فــي بعــض الــدول المجــاورة لســورية مــن 
أوضــاع قانونيــة تقودهــم لظــروف معيشــية صعبــة إلــى حــد أن العديــد آثــر العــودة إلــى 

ســورية رغــم مــا يتهددهــم هنــاك مــن أخطــار.

وبينــت اإلحصائيــات الرســمية لألونــروا نهايــة عــام 2020 أن عشــرات اآلالف مــن الالجئيــن 
األمنــي  الوضــع  تدهــور  بفعــل  ســورية  خــارج  اللجــوء  إلــى  اضطــروا  الفلســطينيين 
والمعيشــي المتواصــل منــذ آذار- مــارس 2011، حيــث يلجــأ فــي لبنــان حوالــي )27700( 

)17343( الجئــًا.  الجــئ فلســطيني فــي حيــن يتواجــد فــي األردن 

ــة )10000( الجــئ، وفــي قطــاع  ــا قراب  أمــا فــي مصــر فيوجــد )3500( الجــئ، وفــي تركي
غــزة )350( الجئــًا، وفــي الســودان )500( الجــئ، فــي حيــن قــدر عــدد العالقيــن فــي الجــزر 
ــا بحــدود )120000(  اليونانيــة بحــدود )4000( الجــئ، بينمــا قــدر عــدد الواصليــن إلــى أوروب

الجــئ. 

وتتفــاوت األوضــاع القانونيــة لالجئيــن الفلســطينيين فــي دول اللجــوء الجديــد صعــودًا 
وهبوطــًا، حيــث يعانــي الالجئــون فــي كل مــن لبنــان واألردن ومصــر والســودان وكردســتان 
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العــراق وتركيــا والجــزر اليونانيــة وتايالنــد مــن أوضــاع غايــة فــي الصعوبــة، حيــث ال يحصــل 
الفلســطينيون فــي معظــم هــذه الــدول علــى وضعيــة الجــئ إنمــا يعاملــون فيهــا 

معاملــة الســائحين كمــا هــو الحــال فــي لبنــان ومصــر وتايالنــد. 

أمــا فــي دول االتحــاد األوروبــي فقــد تجّســدت معانــاة الالجئيــن هنــاك فــي تأّخــر لــم 
الشــمل للعائــالت، باإلضافــة إلــى صــدور بعــض القــرارات والقوانيــن المتعلقــة باإلقامــة 

وشــروط منحهــا. 

 إلــى جانــب ذلــك شــهد عــام 2020 المزيــد مــن النجاحــات بيــن الالجئيــن علــى مســتويات 
مختلفــة )رياضيــة وعلميــة وثقافيــة وفنية...وغيرهــا(، كمــا حصــل اآلالف فــي كل مــن 

الســويد وهولنــدا وألمانيــا علــى جنســيات تلــك الــدول. 

علــى الصعيــد الصحــي التــزال التكاليــف المرتفعــة للعــالج واالستشــفاء فــي بعــض 
دول اللجــوء كلبنــان تشــكل تحديــًا كبيــرًا أمــام الالجئيــن، كمــا رصــدت مجموعــة العمــل 
مــن أجــل فلســطينيي ســورية إصابــة المئــات مــن الالجئيــن الفلســطينيين خارج ســورية 

بفايــروس كوفيــد 19، ووثقــت العديــد مــن الوفيــات فــي مناطــق مختلفــة. 

الفلســطينيون  الالجئــون  أطلــق  فقــد  واإلنســاني  اإلغاثــي  الصعيديــن  علــى  أمــا 
عشــرات النــداءات والمناشــدات ونفــذوا االعتصامــات داخــل وخــارج المخيمــات للتخفيــف 
مــن معاناتهــم وتســوية أوضاعهــم القانونيــة واإلنســانية ال ســيما فــي لبنــان واألردن 

ــا.  ــد وتركي ومصــر والســودان وتايالن
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أواًل
 الالجئون الفلسطينيون

 في المخيمات الفلسطينية
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مخيم اليرموك 1
يعــد المخطــط التنظيمــي الجديــد الحــدث األهــم فــي مخيــم اليرمــوك خــالل عــام 2020، 
حيــث وضعــت الشــركة الهندســية التابعــة لمحافظــة دمشــق ثالثــة حلــول للتعامــل مــع 
مخيــم اليرمــوك، األول يكمــن بتهذيــب بعــض الشــوارع، وإعــادة تأهيــل المناطــق األكثــر 
ــم  ــر تضــررًا، وإبقــاء المخي ــة للمناطــق األكث ــة تنظيمي ــام بعملي ــي القي تضــررًا، والحــل الثان
القديــم علــى وضعــه حســب التنظيــم القديــم 2004 / المعــدل عــام 2013، أمــا الحــل 
الثالــث فهــو إعــادة تنظيــم كامــل الـــ 220 هكتــارًا، وبحســب مســؤول الملــف عضــو المكتــب 
التنفيــذي فــي محافظــة دمشــق »ســمير جزائرلــي« أنــه تــم التوافــق علــى الحــل الثانــي 
كونــه مرتبــط بتعديــالت بســيطة بشــارع اليرمــوك لتبــدأ بعدهــا عمليــة إعــادة الســكان إلــى 
منازلهــم بشــرط إثبــات الملكيــة«. وأضــاف »ســيتم إعــادة الســكان إلــى المناطــق األقــل 
ــر تضــررًا ســيتم إعــادة تنظيمهــا بمواصفــات قياســية، ضمنهــا  تضــررًا، أمــا المناطــق األكث
أبــراج فــي شــارع الـــ 30 األكثــر تضــررًا، كونهــا كانــت منطقــة مواجهــات عســكرية، وســتأخذ 

هــذه األبــراج صفــة التعويــض والســكن. 

وفــي 25 حزيــران - يونيــو 2020 أعلنــت محافظــة دمشــق عــن المخطــط التنظيمي للمخيم 
الــذي أظهــر تباينــًا واضحــًا عــن المخطــط التنظيمــي األصلــي لعــام 2004، فالمخطــط الجديد 
يقضــم حــارات كاملــة بشــوارعها وبيوتهــا، ويحــدث تغييــرًا عمرانيــًا كبيــرًا تختفــي معــه مالمــح 
المخيــم، وهــو يقســم المخيــم إلــى ثــالث مناطــق رئيســة )93 هكتــارًا األكثــر ضــررًا و48 
هكتــارًا متوســطة الضــرر و79 هكتــارًا قليلــة الضــرر( وال يســمح بعــودة أكثــر مــن 40 % مــن 
ســكانه إلــى المنطقــة قليلــة الضــرر بشــرط إثبــات الملكيــة، َبيــَد أن هــذا الشــرط قــد يكــون 
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غيــر قابــل للتحقــق ألســباب تتعلــق بالقوانيــن واألنظمــة التــي ســنتها الدولــة كالقانــون رقــم )10( أو تتعلق 
بالالجئيــن بســبب فقدانهــم لــألوراق الثبوتيــة أو وجودهــم خــارج البــالد. 

بيانات وتصريحات

يــوم 04 تمــوز/ يوليــو 2020 دعــت مجموعــة العمل من أجل فلســطينيي ســورية الحكومة الســورية 	 
ممثلــة بمحافظــة دمشــق إلــى إعــادة النظــر فــي المخطــط التنظيمــي لمخيــم اليرمــوك والحفــاظ 
علــى المخطــط التنظيمــي المصــادق عليــه فــي عــام 2004 الــذي يحافــظ علــى بيــوت وأمــالك 
الالجئيــن  إلــى حرمــان  تهــدف  العمــل أي خطــوات  الفلســطينيين. واعتبــرت مجموعــة  الالجئيــن 
الفلســطينيين فــي ســورية مــن حقوقهــم خطــوات مشــبوهة، لمــا فــي تشــريد الفلســطينيين 

اللجــوء  لمربــع  وإعادتهــم  المجتمعيــة  بنيتهــم  وتدميــر 
األول مــن انعكاســات خطيــرة، ســتؤدي إلــى تراجــع كبيــر 
فــي األوضــاع العامــة لالجئيــن مــن صحــة وتعليــم فــي 
المرتفعــة  الحيــاة  وتكاليــف  االقتصــادي  التدهــور  ظــل 

والبطالــة المتفشــية وانعــدام المــوارد الماليــة.

العامــة 	  الهيئــة  شــكلت   2020 يوليــو  تمــوز/   07 يــوم 
وقانونيــة  فنيــة  لجنــة  العــرب  الفلســطينيين  لالجئيــن 
مؤلفــة مــن خمســة أعضــاء هــم: طــه فرحــات معــاون 
المديــر العــام رئيســًا، خالــد بهيــج مديــر الشــؤون القانونية 
عضوًا، ابتســام يونس رئيس المكتب الهندســي عضوًا، 
ــرة اليرمــوك عضــوًا، روال  ــو خريــش رئيــس دائ محمــود أب
محمــود موعــد رئيــس دائــرة خدمــات منطقــة اليرمــوك 
عضــوًا. وأشــارت الهيئــة العامــة لالجئيــن الفلســطينيين 
العــرب فــي بيانهــا الــذي وصــل نســخة منــه لمجموعــة 

العمــل أن مهمــة اللجنــة دراســة المخطــط التنظيمــي الجديــد الــذي أصدرتــه محافظــة دمشــق قبــل 
عــدة أيــام والمتعلــق بمخيــم اليرمــوك، بشــكل مفصــل ومعمــق، ووضــع االعتراضــات القانونيــة عليــه 
بمــا يضمــن حقــوق الالجئيــن الفلســطينيين فــي المخيــم المصانــة بالقوانيــن والمراســيم والقرارات 
الصــادرة عــن الحكومــة الســورية. منوهــة إلــى أنــه علــى اللجنــة أن ترفــع تقريرهــا لمديــر الهيئــة 
العامــة لالجئيــن الفلســطينيين العــرب علــي مصطفــى خــالل عشــرة أيــام، كمــا يحــق ألعضــاء اللجنــة 
االســتعانة بمــن تــراه مناســبًا لتحقيــق هــدف الدراســة والوصــول إلــى نتائــج تصــب فــي مصلحــة 

ــى منازلهــم وممتلكاتهــم. ــم اليرمــوك وتصــون عودتهــم إل ــي مخي أهال
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يــوم 13 تمــوز/ يوليــو 2020 أطلــق محامــون فلســطينيون وســوريون مبــادرة للدفــاع عــن حقــوق 	 
أهالــي مخيــم اليرمــوك بعــد المخطــط التنظيمــي المجحــف بحــق أهالــي المخيــم، والــذي أصدرتــه 
محافظــة دمشــق. وقــال أحــد المحاميــن فــي صفحتــه علــى فيــس بــوك »نحــن المحاميــن المتطوعين 
ســنكون فــي المقدمــة وســنّدعي أمــام القضــاء بصفتنــا الشــخصية بخصــوص أمالكنــا وأمــالك 
أهالــي المخيــم المتضرريــن مــن قــرار المحافظــة«، واصفــًا القضــاء بالوحيــد القــادر علــى إلــزام 
المحافظــة إيقــاف تنفيــذ المخطــط التنظيمــي. وطالــب المحامــي أهالــي مخيــم اليرمــوك بالتوجــه 
إلــى القصــر العدلــي أثنــاء أوقــات الــدوام الرســمي لتوكيــل المحاميــن بصفــة شــخصية لتمثيلهــم 

أمــام القضــاء، علمــًا أن الوكالــة تتســع ألربعــة أشــخاص مــع دفــع رســم بســيط عــن كل وكالــة.

ــًا 	  ــو 2020 أصــدر االتحــاد العــام للمهندســين الفلســطينيين فــي ســورية بيان ــوم 17 تمــوز/ يولي ي
صحفيــًا قــال فيــه: »إن المخطــط التنظيمــي الجديــد الــذي طرحتــه محافظــة دمشــق لمخيــم اليرمــوك 
يفتقــر للمهنيــة، ويتســم بعــدم الوضــوح والعشــوائية باختيــار المناطــق المــراد تنظيمهــا«. وأضــاف 
ــى  ــم إل ــاء المخي ــم اليرمــوك؛ رغــم وجــود قــرار بعــودة أبن ــاد حــول المخطــط التنظيمــي لمخي االتح

منازلهــم صعقــوا بمخطــط جديــد مــن قبــل محافظــة دمشــق. 

وأوضــح البيــان أن 80 % مــن منــازل المخيــم قابلــة للســكن مــع صيانــة بســيطة لهــا، وأن 20 % 
تضــررت بشــكل كبيــر ويمكــن تدعيــم بعضهــا وإيجــاد حلــول هندســية لعــدم هدمهــا واالســتفادة 

منهــا.

ولفــت البيــان إلــى وجــود مخطــط تنظيمــي مصــادق عليــه عــام 2004، ثــم أعيــدت المصادقــة 
عليــه عــام 2013، وُمنحــت اللجنــة المحليــة لمخيــم اليرمــوك الرخــص النظاميــة اعتمــادًا علــى هــذا 

المخطــط، وســدد المواطنــون كامــل الرســوم المطلوبــة.

ــار دم وسماســرة، يقدمــون  ــى وجــود تحــركات مشــبوهة وتواطــؤ تج ــان المهندســين إل  أشــار بي
هديــة مجانيــة لـــ »صفقــة القــرن« ولمشــاريع تقســيم المنطقــة.

ــاٌب وصحفيــون وناشــطون فلســطينيون بيانــًا صحفيــًا دعــوا 	  يــوم 18 تمــوز/ يوليــو 2020 أصــدر ُكّت
خاللــه التصــدي للمخطــط التنظيمــي لمخيــم اليرمــوك الــذي أصدرتــه محافظــة دمشــق فــي نهايــة 
شــهر حزيــران- يونيــو 2020 والــذي يهــدف إلــى تغييــر هويــة ورمزيــة المخيــم. أكــد الموقعــون علــى 
البيــان »أن المخطــط التنظيمــي لمخيــم اليرمــوك حلقــة مشــبوهة فــي سلســلة شــطب المخيــم 
بــكل رمزيتــه ومدلوالتــه الوطنيــة فــي الوعــي والوجــدان الجمعي لشــعبنا الفلســطيني«. مضيفين 
أن مخيــم اليرمــوك تعــرض فــي الســنوات العشــر الماضيــة لعمليــة شــطب مدروســة وممنهجــة 
وفــق أدوات وآليــات مختلفــة تنوعــت بيــن القصــف والتجويــع والحصــار والهــدم والتدميــر وتهجيــر 
ٔاهلــه، مــرورًا بمســرحية تحريــره مــن داعــش فــي معركــة هزليــة دمــرت أجــزاء ومســاحات واســعة 
مــن بنيانــه«. طالــب الموقعــون علــى البيــان كافــة الجهــات المعنيــة بالشــعب الفلســطيني فــي 
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ــة المخيمــات  الداخــل والشــتات بوقفــة جــادة، لوقــف محــاوالت العبــث فــي مخيــم اليرمــوك وبقي
العــودة  علــى طريــق  زالــت وســتبقى محطــات  كانــت وال  فــي ســورية، »فهــي  الفلســطينية 

ــر«.  والتحري

يــوم 20 تمــوز/ يوليــو 2020 طالــب المؤتمــر الشــعبي لفلســطينيي الخــارج بالحفــاظ علــى ما تبقى 	 
مــن مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين، ووقــف المخطــط التنظيمــي الجديــد الــذي أعلنــت عنــه 
محافظــة دمشــق. واعتبــر المؤتمــر الشــعبي فــي بيانــه الــذي وصــل نســخة منــه لمجموعــة العمــل 
المخطــط التنظيمــي تهديــدًا جديــدًا إلنهــاء عاصمــة الشــتات الفلســطيني وحــق العــودة ألكثــر مــن 
ــان الســلطات الســورية إعــادة  ٢٠٠ ألــف الجــئ فلســطيني مــن ســكان اليرمــوك. كمــا طالــب البي
النظــر فــي المخطــط التنظيمــي الجديــد للمخيــم، مشــددًا علــى أن أي مشــروع تنظيمــي؛ البــد وأن 
يســتند إلــى الحفــاظ علــى المكانــة الوطنيــة لمخيــم اليرمــوك والحقــوق الفرديــة والجماعيــة لســكانه، 

الذيــن شــكلوا رصيــدًا شــعبيًا ووطنيــًا زاخــرًا للقضيــة الفلســطينية علــى امتــداد عقــود.

يــوم 22 تمــوز/ يوليــو 2020 دعــا رئيــس الدائــرة اإلعالميــة فــي حركــة حمــاس إقليــم الخــارج »رأفــت 	 
مــرة« إلــى إعــادة إعمــار مخيــم اليرمــوك وعــودة أهلــه إليــه، وتثبيــت الالجئيــن فــي المخيــم، معبرًا عن 
رفضــه لمحــاوالت تغييــر طابــع مخيــم اليرمــوك، وإجــراء تغييــر فــي ملكيــة األهالــي أو نقــل األهالــي 
إلــى أماكــن أخــرى، وطالــب بالســماح لهــم بإعــادة إعمــار ممتلكاتهــم، واإلقامــة فيهــا، وإعــادة جميــع 
الالجئيــن إلــى المخيمــات التــي هجروهــا نظــرًا لمــا تمثلــه مــن أمــان واســتقرار، وضــرورة اجتماعيــة 
وإنســانية. وشــّدد علــى دور وكالــة »األونــروا« وضــرورة القيــام بواجبها تجاه الالجئين الفلســطينيين 
فــي ســورية وإغاثــة األهالــي، وتوفيــر جميــع الخدمــات الصحيــة والتعليميــة واإلغاثيــة، ومكافحــة 

األوبئــة.

يــوم 23 تمــوز/ يوليــو 2020 قــال األميــن العــام لجبهــة النضــال الشــعبي الفلســطيني خالــد عبــد 	 
المجيــد »إن المحافظــة التــي اتخــذت قــرار المخطــط التنظيمــي لــم تأخــذ بعيــن االعتبــار األبعــاد 
السياســية والرمزيــة لهــذا المخيــم الــذي يمثــل تمســك الالجئيــن الفلســطينيين بحــق العــودة، 
وعاصمــة الشــتات والمقاومــة، بــل أخــذ الموضــوع مــن الناحيــة الفنيــة البحتــة والتعاطــي معــه كبقيــة 
المناطــق التــي خضعــت للتنظيــم، ولذلــك جــرت عليــه اعتراضــات مــن الفصائــل والقــوى والهيئــات 
وأهالــي المخيــم، وكذلــك مــن المواطنيــن الســوريين الذيــن كانــوا يقطنــون ويملكــون عقــارات 

واســعة فــي المخيــم«.

يــوم 06 أيلــول/ ســبتمبر 2020 عقــد محافــظ دمشــق اجتماعــًا مــع اللجنــة الفنيــة والقانونيــة لدراســة 	 
المخطــط التنظيمــي الجديــد لمخيــم اليرمــوك التــي تــم تشــكيلها بالتشــاور بيــن محافظــة دمشــق 
والهيئــة العامــة لالجئيــن الفلســطينيين العــرب، لبحــث المخطــط التنظيمــي لمخيــم اليرمــوك علــى 
ضــوء قــرار اإللغــاء الــذي وصــف بالتريــث. ووفقــًا لمصــادر خاصــة فــإن االجتمــاع لــم يرشــح عنــه أيــة 
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ــد موعــد  ــم االتفــاق علــى تحدي ــه ت ــاء تؤكــد أن ــاك أنب ــه، إال أن هن ــم بحث ــل عمــا ت معلومــات وتفاصي
ــب أهالــي مخيــم  آخــر لالجتمــاع الســتكمال النقــاش واتخــاذ القــرارات المناســبة. مــن جانبهــم طال
اليرمــوك، محافظــة دمشــق والجهــات الســورية الرســمية والفصائــل الفلســطينية فــي دمشــق 
العمــل علــى عودتهــم إلــى منازلهــم وممتلكاتهــم فــي المخيــم، وإنهــاء معاناتهــم ومأســاتهم 

المعيشــية واالقتصاديــة.

يــوم 07 أيلــول/ ســبتمبر 2020 أرســلت 28 منظمــة وتجمعــًا قانونيــًا وسياســيًا ومدنيــًا فلســطينيًا 	 
وســوريًا، أرســلت مذكــرة لمبعــوث األمــم المتحــدة الخــاص إلــى ســورية »غيــر بيدرســون«، تعتــرض 
وترفــض فيهــا المخطــط التنظيمــي المخيــم اليرمــوك الــذي أصدرتــه محافظــة دمشــق. وأكــدت 
المذكــرة أن المخطــط التنظيمــي الجديــد للمخيــم يجــرد ســكانه مــن حقوقهــم العينيــة العقاريــة 
وتغييــر وطمــس هويــة المخيــم، معتبــرة أنــه ســيؤدي إلــى تجزئــة وحدتــه العقاريــة، وكذلــك يســتند 
اإلجــراء الجديــد علــى واقــع الدمــار الحاصــل للمخيــم، وبالتالــي إلــى مســح جــزء كبيــر منــه لتصيــر الحقــًا 
أبراجــًا ســكنية وأســواقًا وحدائــق وفــق مــا هــو مخطــط لــه بديــاًل عــن حقــوق الســكان العقاريــة«. 
وقالــت المذكــرة إن هــذه اإلجــراءات الجديــدة ســتحرم ســكان اليرمــوك مــن العــودة إليــه ســواء 
بســبب طــول زمــن التنفيــذ أو لجهــة عــدم قدرتهــم الماليــة أو وثائقهــم القانونيــة علــى الحصــول 
علــى ســكن بديــل ضمــن هــذه المنطقــة. ووصفــت المذكــرة اإلجــراءات التــي يقــوم بهــا النظــام 
الســوري بأنهــا »تخالــف شــرعة حقــوق اإلنســان، والمواثيــق الدوليــة والدســتور الســوري الــذي صــان 

حقــوق الملكيــة«.

زيارات وتصريحات رسمية حول إعادة اإلعمار 

16 كانــون الثانــي/ ينايــر 2020 وصــول وفــد يمثــل منظمــة التحريــر الفلســطينية إلــى العاصمــة 	 
الســورية دمشــق، وذلــك بهــدف المشــاركة فــي احتفــاالت انطالقــة الثــورة الفلســطينية و«إجــراء 
لقــاءات فلســطينية فلســطينية مــع الجبهــة الشــعبية والجبهــة الديمقراطيــة والقيــادة العامــة، 

ولقــاءات أخــرى فلســطينية مــع المســؤولين الســوريين منهــا فيصــل مقــداد وزيــر الخارجيــة«. 

12شــباط / فبرايــر 2020 دخلــت لجنــة تابعــة لمحافظــة دمشــق يترأســها عضــو المكتــب التنفيــذي 	 
فــي المحافظــة »ســمير جزائرلــي«، إلــى مخيــم اليرمــوك لمســح األبنيــة داخــل المخيــم، حيــث رافــق 

اللجنــة منــدوب مــن قســم الدراســات بالمحافظــة وعضــو قيــادة فــرع اليرمــوك لحــزب البعــث.

إلــى 	  اليرمــوك  مخيــم  أهالــي  بعــودة  جــددت محافظــة دمشــق وعودهــا   2020 مــارس  آذار/   5
منازلهــم، علــى لســان المحامــي »ســمير الجزائرلــي« عضــو المكتــب التنفيــذي لقطــاع اإلحصــاء 

والتخطيــط.  والموازنــة  والبرامــج 
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ــة حلــول للتعامــل مــع  وأوضــح الجزائرلــي فــي مقابلــة إذاعيــة »إن الشــركة الهندســية وضعــت ثالث
مخيــم اليرمــوك، األول يكمــن بتهذيــب بعــض الشــوارع، وإعــادة تأهيــل المناطــق األكثــر تضــررًا، 
والحــل الثانــي القيــام بعمليــة تنظيميــة للمناطــق األكثــر تضــررًا، وإبقــاء المخيــم القديــم علــى وضعه 
حســب التنظيــم القديــم 2004 / المعــدل عــام 2013، أمــا الحــل الثالــث فهــو إعــادة تنظيــم كامــل 
الـــ 220 هكتــارًا، وتــم التوافــق علــى الحــل الثانــي كونــه مرتبــط بتعديــالت بســيطة بشــارع اليرمــوك 

لتبــدأ بعدهــا عمليــة إعــادة الســكان إلــى منازلهــم بشــرط إثبــات الملكيــة«.

26 أيــار/ مايــو 2020 بحثــت فصائــل منظمــة 	 
التحريــر الفلســطينية أوضــاع الفلســطينيين 
في المخيمات بســورية، واألوضاع المعيشــية 
الصعبــة التــي يمــر بهــا فلســطينيو ســورية، 
علــى  كورونــا  وفايــروس  الحظــر  وانعــكاس 
عقــد  الــذي  االجتمــاع  تطــرق  كمــا  حياتهــم، 

بدمشــق لموضــوع مخيــم اليرمــوك.

26 حزيــران/ يونيــو 2020 أكــدت لجنــة المتابعــة 	 
دمشــق  فــي  الفلســطينية  القــوى  لتحالــف 

رفضهــم لقــرار محافظــة دمشــق بخطــة إعــادة تنظيــم مخيــم اليرمــوك والمقدمــة مــن شــركة 
هندســية للمقــاوالت. كمــا شــّدد المجتمعــون خــالل اللقــاء علــى ضــرورة العمــل وبشــكل حثيــث 
ومــن قبــل كل األطــراف مــن أجــل العمــل علــى عــودة الشــعب الفلســطيني إلــى مخيــم اليرمــوك. 

مــن جانبــه أكــد »طــالل ناجــي« األميــن العــام المســاعد للجبهــة الشــعبية - القيــادة العامــة »أن 
الجهــود ُتبــذل مــع الجهــات المســؤولة فــي الدولــة الســورية وعلــى أعلــى المســتويات مــن أجــل 

تذليــل الصعوبــات وتحقيــق عــودة أبنــاء مخيــم اليرمــوك إلــى منازلهــم.

وحــذرت اللجنــة خــالل اجتماعهــا مــن تطبيــق خطــة إعــادة تنظيــم المخيــم، مشــيرة إلــى آثــاره الســلبية 
علــى قضيــة الالجئيــن الفلســطينيين وحــق العــودة إلــى فلســطين.

16 أيلول/ ســبتمبر 2020، زار وفد من وكالة غوث وتشــغيل الالجئين الفلســطينيين في الشــرق 	 
األدنــى »األونــروا«، مخيــم اليرمــوك جنــوب العاصمــة دمشــق، بهــدف االطــالع علــى مــدارس 

ومنشــآت الوكالــة، وتقييــم األضــرار التــي لحقــت بهــا.

ــة شــروط لعــودة ســكان مخيــم اليرمــوك 	  ــر حــددت محافظــة دمشــق ثالث 6 تشــرين الثانــي/ أكتوب
إلــى منازلهــم الصالحــة للســكن، ووفقــًا لمــا صــرح بــه عضــو المكتــب التنفيــذي لمحافظــة دمشــق، 
ســمير جزائرلــي، لصحيفــة الوطــن الســورية أن محافظــة دمشــق وافقــت علــى عــودة ســكان مخيــم 
اليرمــوك بشــرط أن يكــون البنــاء ســليمًا، وأن يثبــت الشــخص ملكيتــه للعقــار، باإلضافــة إلــى وجــوب 
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حصولــه علــى الموافقــات الالزمــة«.

11 تشــرين األول/ أكتوبــر 2020، قــال األميــن العــام لجبهــة النضــال الشــعبي الفلســطيني »خالــد 	 
عبــد المجيــد« إن القيــادة الســورية أبلغــت الجهــات المعنيــة بالقــرار للبــدء باإلجــراءات العمليــة لعــودة 
المهجريــن مــن الفلســطينيين والســوريين إلــى منازلهــم فــي مخيــم اليرمــوك وســيتم التنفيــذ 

تصريــح  فــي  مؤكــدًا  أيــام«،  خــالل 
صحفــي علــى أن »الجهــات المختصــة 
أن  أبلغــت  دمشــق  محافظــة  فــي 
التحتيــة  البنيــة  إعــادة  فــي  العمــل 
عــودة  مــع  ويترافــق  ســيتزامن 
المخيــم، وسيشــمل  إلــى  األهالــي 
المناطــق الصالحــة للســكن«. وأضــاف 
اإلجــراءات  مــن  األولــى  المرحلــة  أن 
ستشــمل الســماح ألصحــاب المنــازل 
للســكن،  والصالحــة  المدمــرة  غيــر 

لمنازلهــا«.  الثبوتيــة  األوراق  عائلــة  كل  تقــدم  أن  علــى  لترميــم،  بحاجــة  هــي  التــي  والمنــازل 

21 تشــرين األول/ أكتوبــر 2020 زار وفــد مــن وكالــة األونــروا والهيئــة العامــة لالجئين الفلســطينيين 	 
مخيــم اليرمــوك فــي دمشــق، واطلعــوا علــى ســير عمــل نقل الطــالب من المخيم إلى مدارســهم، 

وســير عمــل العيــادة الطبيــة المتنقلة فــي المخيم.

8 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 0202، زار محافــظ دمشــق »عــادل العلبــي« مخيــم اليرمــوك، برفقــة 	 
وفــد مــن المســؤولين الســوريين والفلســطينيين، تجــول خاللهــا فــي شــوارع المخيــم وزار عــددًا 

مــن المراكــز.

ظاهرة التعفيش 

ــكات المدنييــن فــي مخيــم اليرمــوك  ــازل وممتل اســتمرت ظاهــرة مــا تســمى »التعفيــش« وســرقة من
خــالل عــام 2020، مــن قبــل عناصــر األمــن الســوري وبعــض المدنييــن مــن المناطــق والبلــدات المتاخمــة 
ــت بســرقة مــا خــف  ــة كان ــم فــإن البداي للمخيــم دون حســيب وال رقيــب، وبحســب شــهادة ســكان المخي
وزنــه وغــال ثمنــه، ومــن ثــم تــدّرج األمــر بهــم إلــى نهــب أثــاث المنــازل والبنــى التحتيــة مــن كابــالت كهربائيــة 
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وأنابيــب بالســتيكية لنقــل الميــاه والنحــاس واأللمنيــوم والرخــام والبــالط مــن المنــازل، ولــم يكتفــوا بذلــك 
بــل يقومــون حاليــًا بشــكل متعمــد بهــدم المبانــي الصالحــة للســكن مــن أجــل ســرقة الحديــد منهــا. 

ووفقــًا لعــدد مــن أهالــي المخيــم فــإن »العّفيشــة« يقومــون بهــدم أســقف المنــازل الصالحــة للســكن مــن 
أجــل ســرقة قضبــان الحديــد منهــا، ومــن ثــم يقومــون بتجميعهــا فــي مراكــز محــددة داخــل المخيــم لتتــم 

عمليــة اإلخــراج بشــكل علنــي ورســمي مــن خــالل الشــاحنات دون أن يعترضهــم أحــد.

وكان أحــد أبنــاء مخيــم اليرمــوك نقــل مشــاهدته ألحــد رجــال األمــن الســوري وهــو يقــوم بإخــراج عشــرات 
مــن نســخ القــرآن الكريــم علــى دراجتــه الناريــة مــن بوابــة المخيــم الرئيســة، وأضــاف بلهجــة متهكمــة »أول 
مــرة بحياتــي أرى وأســمع عــن أحــد يســرق القــرآن الكريــم، وحتــى إن الوقاحــة وصلــت بهــم لهــدم قبــة جامــع 

فلســطين وســرقة قضبــان الحديــد منهــا.

مــن جانبهــم اتهــم ناشــطون مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك الدولــة الســورية بالوقــوف وراء هــؤالء العّفيشــة، 
مــن خــالل غــّض الطــرف عنهــم وعــدم محاســبتهم ومســاعدتهم علــى إخــراج المســروقات مــن المخيــم 
وبيعهــا فــي أســواق دمشــق، مشــددين علــى أن هــذه األعمــال مــن مصلحــة الذيــن يريــدون تطبيــق 
المخطــط التنظيمــي الجديــد، إلعطــاء الذرائــع لهــم ليدمــروا مــا تبقــى مــن اليرمــوك، وبذلــك تســتمر 
عمليــة التشــريد والتهجيــر ألهالــي مخيــم اليرمــوك وســلب منازلهــم وممتلكاتهــم، والقضــاء علــى عاصمــة 
الشــتات الفلســطيني والتغييــر الجغرافــي، وذلــك مــن خــالل تطبيــق المخطــط التنظيمــي الجديــد الــذي 

يحــرم أهالــي المخيــم مــن العــودة إلــى منازلهــم. 

الجانب التعليمي 

رغــم العقبــات والظــروف الصعبــة التــي تواجههــم إال أن الطــالب داخــل مخيــم اليرمــوك قــرروا متابعــة 
مســيرتهم العلميــة، لكنهــم اصطدمــوا بعــدد مــن المشــاكل التــي باتــت تشــكل هاجســًا يوميــًا لهــم، حيــث 
واجهــوا معانــاة كبيــرة للوصــول إلــى مدارســهم، ويضطــرون للذهــاب مشــيًا علــى األقــدام لمســافة تزيــد 

عــن 2 كــم فــي مســاكن الزاهــرة والميــدان المجــاورة للمخيــم، وســط ظــروف جويــة ســيئة.

هــذا وشــهدت مدرســة »الطابغــة« التابعــة لوكالــة األونــروا فــي مخيــم اليرمــوك، يــوم 9 آب/ أغســطس 
2020، اجتماعــًا ألوليــاء أمــور الطــالب فــي قاعــة المدرســة، وذلــك بنــاء علــى دعــوة وجهتهــا لهــم الهيئــة 

العامــة لالجئيــن الفلســطينيين العــرب لبحــث واقــع الطــالب واحتياجاتهــم. 

ووفقــًا لمديــر ملــف التربيــة والتعليــم فــي مخيــم اليرمــوك وليــد الكــردي؛ فــإن االجتمــاع تضّمــن محــاور 
عديــدة اختّصــت بالجوانــب التربويــة والتعليميــة، مــن أهمهــا تأميــن افتتــاح مدرســة للطــالب وخاصــة بوجــود 
موافقــة مــن الحكومــة الســورية، وتأميــن مواصــالت لنقــل الطــالب إلــى المــدارس خــارج المخيــم فــي حــال 

عــدم توفــر إمكانيــة افتتــاح مدرســة لهــم.
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وتشــير األونــروا إلــى تدميــر 32 منشــأة مــن منشــأتها فــي 
مخيــم اليرمــوك مــن بينهــا 16 مدرســة مــن أصــل 28 مدرســة 

للوكالــة، كانــت تعمــل بنظــام الفترتيــن.

مــن جانبهــا أعلنــت الهيئــة العامــة لالجئيــن العــرب فــي دمشــق 
يــوم 24 أيلــول/ ســبتمبر 2020 أنهــا اتخــذت إجــراءات بالتعــاون 
مــع األونــروا لتأميــن وســائط نقــل للطــالب المتواجديــن داخــل 

مخيــم اليرمــوك إلــى مدارســهم خارجــه. 

الجانب الطبي 

اشــتكى أهالــي مخيــم اليرمــوك مــن فقــدان الرعايــة الصحيــة 
واالجتماعيــة والخدميــة، فــال مشــاٍف وال مســتوصفات وال 
صيدليــات أو كــوادر طبيــة وصحيــة موجــودة فــي المخيــم، 
لذلــك اعتكــف أبنــاء المخيــم فــي منازلهــم خوفــًا مــن فايــروس 

ــا. كورون

وطالــب األهالــي األونــروا والفصائــل والمؤسســات الفلســطينية باالهتمام بهم وتقديــم الرعاية الصحية 
واالجتماعيــة والخدميــة، وضــرورة فتــح مســتوصفات طبيــة وتوفيــر األدويــة الالزمــة، ورّش المبيــدات 

واألدويــة لعــدم انتقــال األمــراض.

بــدوره أعلــن برنامــج الصحــة فــي األونــروا أن العيــادة الطبيــة المتنقلــة التــي خصصتهــا لمعالجــة القاطنيــن 
فــي مخيــم اليرمــوك والتــي مقرهــا فــي مدرســة المنصــورة/ الجرمــق، باشــرت عملهــا يــوم األربعــاء 23 
أيلــول/ ســبتمبر 2020، وقدمــت خدماتهــا الطبيــة لـــحوالي 65 مريضــًا بمــا فــي ذلــك األطفــال وكبار الســن 

والحوامــل.

أمــا فــي يــوم 8 تشــرين األول 2020، بــدأت الحافــالت ألول مــرة منــذ ســنوات بنقــل أكثــر مــن 100 طالــب 
مــن مخيــم اليرمــوك جنــوب دمشــق إلــى المــدارس فــي منطقــة الميــدان والزاهــرة بدمشــق.

وقالــت األونــروا »مــّر الطــالب مــع عائالتهــم بســنوات مــن المشــّقة الشــديدة والكثيــر منهــم ال يعرفــون 
أي شــيء ســوى الحيــاة فــي الصــراع الــذي اســتمر قرابــة عقــد مــن الزمــان«، مشــيرة أن مخيــم اليرمــوك 
الــذي يعيشــون؛ فيــه مــن أكثــر المناطــق التــي تعّرضــت للضــرر بشــكل مأســاوي وشــديد، حيــث تركــت أجــزاء 

كبيــرة منــه فــي حالــة خــراب بمــا فــي ذلــك المــدارس.
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وأكــدت األونــروا علــى أنهــا ســتقدم خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة بمــا فــي ذلــك الصحــة اإلنجابيــة ألكثــر 
مــن 400 عائلــة مــن الالجئيــن الفلســطينيين ممــن عــادوا إلــى المخيــم، وال يســتطيعون الحصــول علــى 

الخدمــات الصحيــة، باإلضافــة إلــى أنهــا توفــر أيضــًا تبــادل المعلومــات حــول األمــراض والوقايــة منهــا.

مــن جانبــه شــدد برافــوال ميشــرا، القائــم بأعمــال شــؤون األونــروا فــي ســورية علــى أن وكالــة األونــروا 
ستســتمر بتقديــم خدماتهــا لالجئيــن الفلســطينيين الذيــن عــادوا مؤخــرًا إلــى مخيــم اليرموك، وستســعى 
جاهــدة لضمــان حصولهــم علــى أفضــل الخدمــات«، مضيفــًا أن الفريــق الطبــي التابــع للعيــادة الطبيــة 
المتنقلــة ســيقوم بتقديــم المســاعدة لمعالجــة القضايــا الصحيــة الشــائعة ورفــع وعــي األســر حــول أفضــل 

الممارســات الصحيــة.

يذكــر أنــه يوجــد فــي مخيــم اليرمــوك العشــرات مــن العائــالت واألطفــال، وهــم موزعــون علــى عــدة أحيــاء 
)حــي الجاعونــه- عيــن غــزال- التقــدم- حيفــا- حــي ســبع الســباعي- واحســان كــم المــاظ(.

الجانب المعيشي 

عانــت 200 عائلــة متواجــدة فــي مخيــم اليرمــوك خــالل عــام 
2020 مــن عــدم توفــر البنــى األساســية فــي اليرمــوك مــن 
مــاء وكهربــاء وصــرف صحــي، كمــا اشــتكوا مــن صعوبــات كبيــرة 
فــي تأميــن الحاجيــات األساســية، كمــادة الخبــز والمــاء الصالــح 
ال  حيــث  الطعــام،  لصنــع  أو  للتدفئــة  والمحروقــات  للشــرب 
وجــود محــال تجاريــة أو مــواد مباعــة فــي المخيــم، إضافــة إلــى 
عــدم توفــر مواصــالت لنقلهــم مــن وإلــى خــارج المخيــم لشــراء 

الحاجــات األوليــة.
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مخيم خان الشيح2

أرخــت األوضــاع المعيشــية والخدميــة المترديــة وعــدم وجــود مــورد مالــي ثابــت، وانتشــار البطالــة، وتدنــي 
مســتوى دخــل الفــرد بظاللهــا الثقيلــة علــى أبنــاء مخيــم خــان الشــيح لالجئيــن الفلســطينيين بريف دمشــق 
الغربــي، فيمــا فاقــم مــن معاناتهــم وزاد الطيــن بلــة عــدم توفــر الخدمــات األساســية وتــردي واقــع البنــى 
التحتيــة، وانهيــار الليــرة الســورية أمــام الــدوالر، وشــح المــواد األساســية وغــالء األســعار، ناهيــك عــن جشــع 

تجــار األزمــات والمتالعبيــن باألســعار والمســتغلين لحاجــات النــاس. 

الجانب الخدماتي 

ــر إيجابــي علــى مســتوى الخدمــات فــي مخيــم خــان الشــيح رغــم مــرور ســنوات علــى  ــم يطــرأ أي تغيي ل
خضوعــه لســيطرة الســلطات الســورية، فالمخيــم يحتــاج للكثيــر مــن التأهيــل والصيانــة والتحديــث، كمــا 
ــة، واســتمرار  ــز، وعــدم توفــر مــواد التدفئ ــن رغيــف الخب ــدة كأزمــة تأمي يشــتكي ســكانه، مــن أزمــات عدي
تــردي شــبكة  زمنيــة طويلــة، وكذلــك  لفتــرات  المخيــم  وحــارات  منــازل  عــن  والكهربــاء  الميــاه  انقطــاع 

االتصــاالت األرضيــة واإلنترنــت. 

الجانب الطبي 

يعانــي أبنــاء مخيــم خــان الشــيح مــن ضعــف وتدنــي اإلمكانيــات والخدمــات الطبيــة التــي تقــدم لألهالــي، 
حيــث يوجــد فــي المخيــم مســتوصف صحــي تابــع لوكالــة »األونــروا«، يضــم طبيبــًا عامــًا وطبيــب أســنان 
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وعــددًا مــن الممرضــات، ويعمــل مــن يــوم األحــد إلــى يــوم الخميــس بواقــع 7 ســاعات يوميــًا ويفتقــر إلــى 
العديــد مــن المقومــات األساســية، أمــا الصيدليــات فهنــاك ســت صيدليــات فقــط فــي المخيــم تخــدم كل 

العائــالت. 

ويشــتكي أهالــي المخيــم مــن المعاملــة الســيئة مــن قبــل بعــض موظفــي المســتوصف التابــع لوكالــة 
األونــروا فــي المخيــم، وتصرفاتهــم غيــر اإلنســانية مــع الرجــال والنســاء وكبــار الســن. وقــال أحــد المراجعيــن 
للمســتوصف »تعرضــت لســوء المعاملــة بحجــة المحافظــة علــى التباعــد االجتماعــي، وكان بإمكانهــم إيصال 

الفكــرة بطريقــة أفضــل وبــدون تطــاول علــى النــاس«.

وطالــب أهالــي المخيــم فــي شــكواهم القائميــن علــى مســتوصف وكالــة األونــروا االهتمــام بالموضــوع 
والمحافظــة علــى كرامــة النــاس دون تجريحهــم.

كذلــك يعانــي أهالــي المخيــم مــن أزمــة للحصــول علــى الــدواء، حيــث أصبــح ذلــك يشــكل معانــاة فعليــة 
للمرضــى، الذيــن يضطــرون للوقــوف فــي طوابيــر طويلــة للحصــول علــى دواء الضغــط أو الســكري، 

العتبــارات عديــدة أهمهــا عجزهــم عــن شــرائه أو لعــدم توفــره فــي أماكــن أخــرى. 

المخيم في ظل الكورونا 

فــي ظــل اإلجــراءات المتخــذة لمكافحــة جائحــة كورونــا قــام مســتوصف األونــروا فــي مخيــم خــان الشــيح، 
بعــدة إجــراءات للتخفيــف مــن االزدحــام للوقايــة مــن فايــروس كورونــا المســتجد، كوفيــد ١٩.

مــع  وبالتنســيق  المســتوصف،  وقــرر 
لالجئيــن  العامــة  والهيئــة  الصحــة  وزارة 
الفلســطينيين العــرب، العمــل بنظــام 
المركــز  داخــل  التنفســية  الحــاالت  فــرز 
للوقايــة مــن اإلصابــة  الصحــي، وذلــك 
المركــز  اتخــذ  كمــا  كورونــا،  بفايــروس 
عــدة إجــراءات منهــا إعطــاء دواء الضغــط 
باإلضافــة  شــهرين،  لفتــرة  والســكري 

لتفويــض كبــار الســن أحــد أفــراد عائالتهــم الســتالم األدويــة عنهــم حفاظــًا علــى ســالمتهم، وتأجيــل 
اختالطــات. أو  أعــراض خطيــرة  يعانيــن مــن  اللواتــي  الحوامــل  باســتثناء  الحوامــل  زيــارات 

أمــا التحاليــل المخبريــة الروتينيــة فقــد تــم تأجيلهــا لمرضــى الضغــط والســكري والحوامــل، واالقتصــار علــى 
إجــراء التحاليــل اإلســعافية فقــط، كمــا اقتصــر اســتقبال الحــاالت الســنية علــى اإلســعافية التــي ال يمكــن 
تأجيلهــا حســب تقديــر الطبيــب، وتأجيــل مراقبــة نمــو األطفــال مــع االســتمرار بتقديــم اللقاحــات لهــم، كمــا 

تــم تخصيــص أرقــام هواتــف ثابتــة ونقالــة ألخــذ المشــورة الطبيــة.
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الجانب األمني 

 يعيــش أهالــي مخيــم خــان الشــيح حالــة مــن الخــوف والقلــق نتيجــة اســتمرار األجهــزة األمنيــة الســورية بيــن 
الحيــن واآلخــر اســتدعاء بعــض أبنــاء المخيــم للتحقيــق معهــم بشــكل دوري، وابتزازهــم وإجبارهــم علــى 
ــد البعــض اآلخــر باالعتقــال، علــى الرغــم مــن وجــود  ــة مــن خــالل اعتقــال بعضهــم وتهدي ــغ مالي دفــع مبال
اتفــاق بيــن النظــام والمعارضــة الســورية المســلحة قبــل ثــالث ســنوات يقضــي بعــدم التعــرض لألهالــي 

ورفــع الحصــار المشــدد المفــروض علــى المخيــم.

فوضى السالح

اشــتكى ســكان مخيــم خــان الشــيح بريــف دمشــق مــن فوضــى الســالح المنتشــر بيــن العناصــر المواليــة 
للنظــام الســوري والمحســوبة عليــه، خاصــة فــي األفــراح والمناســبات الخاصــة مــن خطبــة وزواج ومواليــد 
جــدد وصــدور نتائــج االمتحانــات، والتــي تتســبب بحالــة مــن الهلــع الســيما بيــن األطفــال ويهــدد حيــاة 

ــي.  األهال

السيطرة على األمالك 

بــرزت فــي مخيــم خــان الشــيح ظاهــرة االســتيالء علــى األمــالك الخاصــة لالجئيــن مــن أبنــاء المخيــم، فقــد 
ــد مــن المعلومــات والشــهادات والرســائل  تلقــت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية العدي
علــى بريــد الصفحــة، التــي توضــح وضــع يــد قــوات النظــام وعناصــر تابعــة لــه علــى منــازل الالجئيــن فــي 
مخيمــات فلســطينية عــدة منهــا مخيــم خــان الشــيح، حيــث ذكــرت مصــادر مــن داخــل مخيــم خــان الشــيح 
تتحفــظ مجموعــة العمــل عــن ذكــر اســمها حفاظــًا علــى أمنهــا وســالمتها »أن عناصــر تابعــة لقــوات النظــام 
ــذ اليــوم األول لخــروج  ــة تابعــة للنظــام، دأبــت من ــة ولجــان أهلي الســوري أو محســوبة علــى أطــراف أمني
ــازل عــدد مــن  ــن قســرًا مــن مخيــم خــان الشــيح إلــى الشــمال الســوري بوضــع عالمــات علــى من المهجري
النشــطاء اإلغاثييــن واإلعالمييــن مــن أبنــاء المخيــم بهــدف اســتمالكها ووضــع اليــد عليهــا، حيــث قــام 
عناصــر مــن فــرع أمــن سعســع وبمســاعدة عــدد مــن المخبريــن مــن أبنــاء المخّيــم، بالســيطرة علــى أكثــر مــن 
10 منــازل للمدنييــن، ووضــع يدهــا عليهــا ليقطــن فيهــا عناصــر الفــرع بعــد إخــراج ســاكنيها منهــا، كمــا قامــت 

تلــك األطــراف بتهديــد مــن يعارضهــا باالعتقــال واتهامــه بالتعامــل مــع جهــات إرهابيــة.

الجانب التعليمي 

تســبب انتشــار فايــروس كورونــا بانتقــال العمليــة التعليميــة مــن وجــه لوجــه إلــى التعليــم عــن بعــد، ضمــن 
اإلجــراءات الوقائيــة التــي اتخذتهــا الســلطات الســورية، لمنــع تفشــي الفايــروس.
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 إال أن هــذا النــوع مــن التعليــم القــى انتقــادات كبيــرة مــن أهالــي الطــالب بســبب ســوء شــبكة اإلنترنــت 
وغــالء أجــور االشــتراك فيهــا وارتفــاع أســعار وحــدات التعبئــة الخاصــة بالهاتــف الجــوال، األمــر الــذي حــال 
دون القــدرة، علــى تحميــل المــواد المطلوبــة للدراســة، باإلضافــة لعــدم المعرفــة الســابقة بهــذه الطريقــة 
مــن التعليــم ســابقًا. ووصــف أحــد المدرســين »إن التعليــم عــن ُبعــد فــي هــذه الظــروف ال يلبــي 50% 
مــن احتيــاج الطــالب، وإن المــدارس تعمــل ضمــن اإلمكانــات المتاحــة لضمــان عــدم انقطــاع الطــالب عــن 

دروســهم خاصــة طــالب الشــهادة اإلعداديــة«.

مبادرات وزيارات وحمالت 

ــوم 20/ نيســان 	  ــروا ي ــة األون ــع لوكال ــق الطبــي العامــل فــي المســتوصف الطبــي التاب نفــذ الفري
أبريــل /2020 زيــارات ميدانيــة لمنــازل كبــار الســن مــن أصحــاب األمــراض المزمنــة، بهــدف االطمئنــان 
عــن صحتهــم وتقديــم األدويــة والعقاقيــر الطبيــة، وإجــراء الفحوصــات الروتينيــة لبعــض الحــاالت، فــي 

مبــادرة أطلقــوا عليهــا »خليــك بالبيــت ونحنــا نوصــل إليــك«.

يــوم 18 أيــار/ مايــو 2020 أطلــق نشــطاء مــن أبنــاء مخيــم خــان الشــيح، نــداء عاجــاًل لكفالــة األيتــام 	 
ــاء المخيــم  ــة 200 يتيــم، مطالبيــن جميــع المغتربيــن مــن أبن ــاء المخيــم البالــغ عددهــم قراب مــن أبن
وغيرهــم المســاعدة فــي كفالــة األيتــام الذيــن ال معيــل لهــم، بعــد أن فقــدوا آباءهــم خــالل ســنوات 

الحــرب إمــا نتيجــة القصــف واالعتقــال أو ممــن توفــوا فــي ظــروف طبيعيــة.

ــم ونشــرات 	  ــع مــواد تعقي ــة الهــالل األحمــر الفلســطيني بتوزي ــو 2020 قامــت جمعي ــار/ ماي 22 أي
توعيــة بفايــروس كوفيــد 19 فــي مخيــم خــان الشــيح، وذلــك ضمــن اإلجــراءات االحترازيــة لمنــع 

تفشــي فايــروس كورونــا.

تأتــي هــذه الحملــة بالتعــاون مــع الصليــب األحمــر الدانماركــي، تحــت عنــوان »عيشــها بحــذر« وتعتبــر 
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األحمــر  الهــالل  جمعيــة  فيهــا  تقــوم  التــي  األولــى  المــرة 
الفلســطيني بزيــارة مخيــم خــان الشــيح منــذ ســنوات، حيــث 
ال يوجــد فــي مخيــم خــان الشــيح أي نشــاط أو نقطــة طبيــة 
لجمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني الــذي ينشــط فــي العديــد 

الفلســطينية. المخيمــات  مــن 

أطلــق أســامة أحمــد أحــد أبنــاء مخيــم خــان الشــيح يــوم 8 حزيــران/	 
وتقــوم  للمحتاجيــن،  الــدواء  لتقديــم  مبــادرة   2020 يونيــو 
المبــادرة علــى تقديــم الــدواء الزائــد عــن الحاجــة لمــن ال يملــك 

ثمنــه أوال يســتطيع الحصــول عليــه. 

ووجــدت هــذه المبــادرة صــدًى واســعًا بيــن أبنــاء المخيــم الذيــن 	 
حيــه  فــي  كل  الــدواء  لجمــع  واســعة  بحملــة  بدورهــم  بــادروا 

لتقديمــه للمحتاجيــن مــن أصحــاب األمــراض المزمنــة. 

يــوم 9 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر أطلــق نشــطاء مــن أبنــاء مخيــم 	 
خــان الشــيح مــع حلــول فصــل الشــتاء مبــادرة أطلقــوا عليهــا 
ــادرة لدعــوة المهاجريــن  »دفــي أهلــك وناســك«، وتهــدف المب
والمغتربيــن مــن أبنــاء المخيــم لدعــم أهالــي المخيــم الفقــراء 

ــة. ومســاعدتهم علــى شــراء مــواد التدفئ

وقــال منظمــو المبــادرة »إنهــا تســعى للوقــوف إلــى جانــب 	 
الفقــراء مــن أبنــاء المخيــم مــع اشــتداد الشــتاء، وعــدم قدرتهــم 
علــى شــراء مــواد تدفئــة الرتفــاع أســعارها وعــدم توافرهــا إال 

فــي الســوق الســوداء«.
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مخيم سبينة3
عانــى ســكان مخيــم ســبينة لالجئيــن الفلســطينيين بريــف دمشــق خــالل عــام 2020 مــن 
أزمــات معيشــية واقتصاديــة خانقــة، نتيجــة عــدم توفــر الخدمــات األساســية والبنــى التحتيــة، 
باإلضافــة إلــى شــح المســاعدات اإلغاثيــة المقدمــة لهــم مــن قبــل الجمعيــات والمؤسســات 

اإلغاثيــة ووكالــة األونــروا.

وقــد تصــدرت أزمــة تكــدس النفايــات وانتشــار الــكالب الضالــة فــي حــارات وأزقــة المخيــم، 
وشــّح الميــاه وانقطــاع التيــار الكهربائــي لفتــرات زمنيــة طويلــة عــن منــازل وحــارات المخّيــم 

واجهــة االهتمامــات لســكانه خــالل العــام 2020.

فيمــا اشــتكى أهالــي مخيــم ســبينة، مــن تأخيــر »شــركة تكامــل » )1( تســليم أســطوانات 
الغــاز المنزلــي المخصــص لهــم وتجاوزهــا مــدة االنتظــار التــي أقرتهــا الحكومــة الســورية، 

والمحســوبيات فــي التوزيــع. 

واتهــم األهالــي الشــركة بتعمــد هــذا األســلوب لدفعهــم للجــوء إلــى الســوق الســوداء 
لشــراء أســطوانة الغــاز بمبالــغ مضاعفــة، ممــا انعكــس ســلبًا عليهــم وزاد مــن العــبء 

المــادي. 

1  اسم الشركة المختصة بتوزيع الغاز على المواطنين السوريين بموجب البطاقة الذكية. 
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ودعــا األهالــي الجهــات المختصــة ومديــر التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك، ومديــر دمشــق وريفهــا 
لتوزيــع الغــاز لمحاســبة الشــركة وحــل تلــك المشــكلة بشــكل جــذري، ومعاقبــة المســؤولين عــن تأخيــر توزيــع 

أســطوانات الغــاز المخصصــة لهــم.

كمــا طالــب أهالــي مخيــم وبلــدة ســبينة فــي ريــف دمشــق، الجهات الحكومية الســورية، بتخصيص ســيارات 
ــة، الخاصــة بالبطاقــة الذكيــة، لتمكيــن المواطــن مــن الحصــول علــى مســتحقاته،  ــة، للمــواد التمويني جوال

بعــد توقــف حركــة النقــل الداخلــي بيــن المــدن والبلــدات فــي العاصمــة دمشــق.

االستيالء على منازل المدنيين 

قــام عناصــر مــا يعــرف بـــ »الحــزب القومــي العربــي« بوضــع يدهــم علــى عــدة منــازل ومحــال تجاريــة ألحــد 
أبنــاء مخيــم ســبينة بعــد اختطافــه وإخفائــه قســريًا منــذ العــام 2012 دون معرفــة مصيــره.

وأكــد عــدد مــن أهالــي مخيــم ســبينة عبــر رســائل وصلــت إلــى مجموعــة العمــل أن فــرع األمــن العســكري 
أعــاد الســيطرة علــى هــذه المنــازل، بعــد طــرد عناصــر »الحــزب القومــي العربــي« التــي ســيطرت عليهــا 

فــي وقــت ســابق علــى حــد قولهــم.

زيارات 

زار »فيليــب الزارينــي« المفــوض العــام لألونــروا، مخيــم 
ســبينة بريــف دمشــق، يــوم 10 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 
اطلــع خاللهــا علــى ســير عمــل منشــآت الوكالــة، والتقــى 

باألهالــي وأعضــاء البرلمــان المدرســي.

مــن جانبهــم، شــرح الالجئــون للمفــوض العــام معاناتهــم 
اليوميــة مــن النــزوح والفقــر، وارتفــاع أســعار المــواد الــذي 
أرهــق كاهلهــم وزاد أوضاعهــم ســوءًا، وجعــل الحصــول 

عليهــا أمــرًا صعبــًا.

دورات تدريبية 

ــوم 18 شــباط/  ــروا( ي ــن الفلســطينيين )األون ــة غــوث وتشــغيل الالجئي أقــام »برنامــج اإلعاقــة فــي وكال
فبرايــر 2020 دورات تدريبيــة مجانيــة لــذوي االحتياجــات الخاّصــة مــن أبنــاء مخّيــم ســبينة )2(، وشــملت 
ــر الفوتوغرافــي«. ــة، الحالقــة النســائّية، التصوي ــة »الحالقــة الرجالّي ــة االختصاصــات التالي ــدورات التدريبي ال

2  اشترطت وكالة الغوث على الشخص الذي يود االلتحاق بالدورة بأن يكون من الالجئين الفلسطينيين، وأن تتناسب 

إعاقته مع التدريب المهني الذي يرغب بااللتحاق به، وأن يكون عمره ما بين 19 إلى 40 سنة، ويكون ملماً بمبادئ القراءة 
والكتابة.
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وقفات تضامنية 

نفــذ ســكان المخيــم اعتصامــًا يــوم 7 شــباط / فبرايــر 2020، احتجاجــًا علــى صفقــة القــرن وتأكيــدًا علــى حــّق 
الشــعب الفلســطيني بإقامــة دولتــه المســتقلة علــى األراضــي الفلســطينية كاملــة مــن البحــر إلــى النهــر.

واســتنكر األهالــي صمــت بعــض الــدول العربيــة إزاء إعــالن الرئيــس األمريكــي دونالــد ترمــب صفقــة القــرن، 
مشــددين علــى أن تلــك الصفقــة هــي بمثابــة إعــالن تصفيــة القضيــة الفلســطينية، داعيــن إلــى إفشــالها 

بــكل الوســائل المتاحــة.
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مخيم الحسينية 4
ال يــزال أهالــي مخيــم الحســينية يعانــون مــن أوضــاع إنســانية ومعيشــية قاســية، نتيجــة 
نقــص الخدمــات وتــردي البنــى التحتيــة، واســتمرار انقطــاع التيــار الكهربائــي عــن منازلهــم 
لســاعات طويلــة وفتــرات زمنيــة طويلــة، وشــبكة الهاتــف األرضــي وخطــوط اإلنترنــت، 
عــالوة علــى صعوبــة تأميــن غالبيــة أبنــاء المخيــم ميــاه الشــرب، إضافــًة إلــى تراكــم النفايــات 
فــي حــارات وأزقــة مخيمهــم مــا أدى إلــى انتشــار الروائح الكريهة وتكاثر الحشــرات، وانتشــار 
أعــداد كبيــرة مــن القــوارض، فــي حــارات وأزقــة المخيــم، وهــو مــا أثــر علــى الصحــة العامــة 
وانتشــار األمــراض فــي المخيــم، ومــن مشــكلة الصــرف الصحــي، التــي تفاقمــت خــالل 
عــام 2020 بســبب إغــالق المصــارف الخاصــة بالمخيــم نتيجــة األعطــال المتكــررة فيهــا وعــدم 

الصيانــة الدوريــة لهــا، ممــا تســبب فــي طفــح ميــاه المجــاري فــي الشــوارع.

فيمــا اســتمرت شــكوى األهالــي فيمــا يتعلــق بعــدم انتظــام خطــوط ســير حافــالت النقــل 
ــام أصحــاب الســيارات بالتحكــم بخــط الســير وأجــور النقــل بمــا يتناســب  العــام بســبب قي
ــاح فــي ظــل غيــاب هيئــات تنظيــم وســائل النقــل العــام وآلياتهــا.  ــدر األرب مــع األنســب ل
ممــا يضطــر األهالــي التخــاذ أكثــر مــن وســيلة مواصــالت للوصــول إلــى مــكان عملهــم مــا 

يشــكل عبئــًا ماديــًا عليهــم.

فــي حيــن عانــى األهالــي مــن انتشــار الــكالب الشــاردة بكثــرة، فــي شــوارع وأزقــة المخيــم، 
ومــن حجــم الهلــع الــذي تســببه للنســاء واألطفــال، معربيــن عــن قلقهــم مــن إمكانيــة 

مهاجمــة الــكالب لألطفــال كمــا حــدث فــي عــدة مناطــق.
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الجانب التعليمي 

لالجئيــن  الحســينية  مخيــم  فــي  التعليميــة  العمليــة  تواجــه 
الفلســطينيين بريــف دمشــق، صعوبــات وتحديــات كثيــرة أثــرت بشــكل 
ســلبي علــى المســتوى التربــوي والتحصيــل العلمــي آلالف الطــالب 
والواقــع  نتائجــه،  وتبعــات  فايــروس كورونــا  أبرزهــا  الفلســطينيين، 
الخدمــي الســيء فــي المخيــم، ومنهــا مــا هــو متعلــق بالمــدارس 

التدريســي. والــكادر 

وتعانــي المــدارس مــن ضعــف الــكادر التدريســي ونقــص الكــوادر 
ــة، حيــث يتواجــد  ــة، كذلــك تشــهد الصفــوف اكتظاظــًا بالطلب المؤهل

أعــداد تزيــد علــى 50 طالبــًا فــي بعضهــا.

ويشــكو العديــد مــن الطــالب من العنف النفســي والجســدي والتنمر 
مــن قبــل عــدد مــن المعلميــن، ومــا يــزال الضــرب هو األســلوب المتبع 
فيهــا، كمــا يعانــي الطــالب مــن البعــد المكانــي لمــدارس األونــروا عــن 

منازلهــم، حيــث تقــع علــى أطــراف منطقــة المشــروع القديم.

كذلك يعاني الطالب من ابتعاد مراكز تقديم االمتحانات للشهادتين 
اإلعداديــة والثانويــة عــن المخيــم، فضــاًل عــن عــدم وجــود مــدارس 
تعليــم مهنــي أو شــرعي أو تجــاري أو خاصــة للطلبــة الراغبيــن فيهــا، 
أو الذيــن ال يؤهلهــم مجموعهــم فــي شــهادة التعليــم األساســي 

للتســجيل فــي الثانويــات العامــة.

-ابتدائــي  لألونــروا  تابعتيــن  مدرســتين  الحســينية  مخيــم  ويضــم 
وإعــدادي- تعمــالن علــى فترتيــن صباحيــة ومســائية، وقــد افتتحــت 
النظــام  قبــل  مــن  المنطقــة  إغــالق  مــن  ســنوات   3 بعــد  أبوابهــا 

الســوري.
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مخيم جرمانا 5
اشــتكى أهالــي مخيــم جرمانــا لالجئيــن الفلســطينيين فــي ريــف دمشــق مــن مشــكلة 
ارتفــاع أســعار الســلع األساســية والمــواد الغذائيــة والتموينيــة بأنواعهــا المختلفــة، ناهيــك 
عــن جشــع وطمــع التجــار وغيــاب الرقابــة والمحاســبة، مــا يشــكل عبئــًا متزايــدًا علــى كاهــل 
أبنــاء المخّيــم الذيــن يعانــون مــن فقــر الحــال. ممــا دفــع بأبنــاء المخيــم برفــع شــكاوى رســمية 
للجهــات المختصــة، ووزارة التمويــن والتجــارة الداخليــة الســورية، مشــددين علــى ضــرورة 
إرســال دوريــات مكثفــة إلــى أســواق المخيــم لمراقبــة أســعار المــواد الغذائيــة، وتشــديد 

العقوبــات علــى أصحــاب المتاجــر الذيــن ال يلتزمــون باألســعار.

كمــا اشــتكى ســكان المخيــم مــن عــدم توفــر بعــض خدمــات البنــى التحتيــة وخاصــة تلــك 
المتعلقــة بالصــرف الصحــي، حيــث ناشــد األهالــي ســابقًا المســؤولين عن خدمــات المخيم، 
بحــل مشــاكل الصــرف الصحــي التــي تفاقمــت بشــكل كبيــر بســبب إغالق المصــارف الخاصة 
بالمخيــم نتيجــة األعطــال المتكــررة فيهــا وعــدم الصيانــة الدوريــة لهــا، ممــا تســبب فــي 
ــاه المجــاري فــي شــوارع المخيــم ومنعــت ســكان المخيــم مــن التنقــل  انتشــار وطفــح مي

والحركــة.

وشــهد مخيــم جرمانــا خــالل عــام 2020 انــدالع النيــران فــي حــارة القيطيــة، أدت إلــى احتــراق 
ســقف منــزل أحــد ســكان المخيــم وســقوطه بالكامــل، وأصيــب جــراء الحريــق محمــد خالــد 

ســعد بجــروح طفيفــة.
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 هــذا وتــزداد معانــاة ســكان مخّيــم جرمانــا اإلنســانية ســوءًا نتيجــة تدهــور وضعهــم االقتصــادي وانتشــار 
البطالــة بينهــم وعــدم وجــود مــورد مالــي ثابــت يقتاتــون منــه، فضــاًل عــن التدهــور الكبيــر لـــ الليــرة الســورية 

أمــام الــدوالر وانتشــار فايــروس كورونــا. 

مبادرات

أبنــاء مخيــم جرمانــا بريــف دمشــق  أطلــق نشــطاء مــن 
عنــوان  حملــت  مبــادرة   2020 أبريــل  نيســان/   13 يــوم 
»الراحمــون يرحمهــم الرحمــن«، الهادفــة لدفــع إيجــارات 
منــازل األشــخاص األشــد فقــرًا والمعســرين فــي المخيــم 
إيجــار منازلهــم للمســتأجر،  الذيــن ال يســتطيعون دفــع 
نتيجــة تفشــي فايــروس كورونــا ومــا تركــه مــن آثــار ســلبية 

علــى أوضاعهــم المعيشــية واالقتصاديــة. 

اســتطاعت المبــادرة دفــع إيجــار لثمانيــة عائــالت مســتأجرة، وذلــك بعــد أن تبــّرع أصحــاب الخيــر واأليــادي 
البيضــاء لهــا، مــن جانبهــم دعــا الناشــطون جميــع مالكــي المنــازل الســكنية إلــى مراعــاة ظــروف األشــخاص 
األكثــر عــوزًا ومســامحتهم بإيجــار شــهر علــى األقــل، أو دفــع نصــف إيجــار المنــزل، منوهيــن إلــى أنــه يجــب 
أن نؤمــن بــأن الجميــع عليــه أن يبــادر ويحركــه ذاتــه، مضيفيــن: »رســالتنا هــي أن هنــاك واجبــًا علــى كل 

مســتطيع تجــاه مــن هــو غيــر قــادر«.

وقفات تضامنية 

ــا لالجئيــن الفلســطينيين 	  ــاء مخيــم جرمان ــر 2020 شــارك العشــرات مــن أبن يــوم 15 شــباط / فبراي
فــي ســورية بتظاهــرة مناهضــة للخطــة األمريكيــة المســماة »بصفقــة القــرن«.

التظاهــرة التــي جابــت حــارات وأزقــة مخيــم جرمانــا 
بخطــة  منــددة  الفتــات  فيهــا  المشــاركون  رفــع 
مطالبــة  شــعارات  مردديــن  للســالم،  ترمــب 
وحــق  االنقســام،  وإنهــاء  الوطنيــة  بالوحــدة 
وإقامــة  مصيــره  بتقريــر  الفلســطيني  الشــعب 
دولتــه الفلســطينية وعاصمتهــا القــدس الشــريف 
وعــودة الالجئيــن الفلســطينيين إلــى أراضيهــم 

.1948 عــام  منهــا  التــي هجــروا 
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يــوم 26 آب/ أغســطس 2020 وتحــت عنــوان »التطبيــع خيانــة عظمــى« شــارك مئــات الالجئيــن 	 
ــا لالجئيــن الفلســطينيين بريــف دمشــق، فــي مهرجــان شــعبي  الفلســطينيين فــي مخيــم جرمان

رفضــًا التفــاق التطبيــع بيــن دولــة اإلمــارات ودولــة »االحتــالل اإلســرائيلي«.

ــات ضــد  ــع المؤامــرات واالتفاقي وأكــد المشــاركون علــى رفــض واســتنكار مخيمــات الشــتات لجمي
الشــعب الفلســطيني ورفضهــم لكافــة أشــكال التطبيــع مــع االحتــالل، واعتبــروا االتفــاق اســتهدافًا 

للشــعب الفلســطيني، ومشــاركة فــي تطبيــع »صفقــة القــرن األميركيــة«.
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مخيم خان دنون6
يعيــش ســكان مخيــم خــان دنــون لالجئيــن الفلســطينيين بريــف دمشــق أوضاعــًا معيشــية 
مزريــة، حيــث يعانــي قاطنــوه مــن تــردي البنــى التحتيــة وتهميــش مــن قبــل األونــروا 
والجهــات الحكوميــة الرســمية للمخيــم، وإهمــال متعمــد لمطالبهــم بترميــم البنــى التحتيــة 
ــة أكــوام القمامــة مــن  ــاء وإزال ــر الخدمــات األساســية مــن مــاء وكهرب والعمــل علــى توفي

أزقــة وحــارات المخيــم.

كمــا يشــكو أهالــي مخيــم خــان دنــون فــي ريــف دمشــق مــن صعوبــة الحصــول علــى 
رغيــف الخبــز، ورداءة نوعيتــه وتدنــي وانخفــاض جودتــه ومواصفاتــه فــي أفــران مخيمهــم 

والمناطــق المجــاورة لــه. 

 فــي حيــن عبــر أهالــي المخيــم عــن غضبهــم مــن اســتمرار انقطــاع التيــار الكهربائــي عــن 
منازلهــم لفتــرات طويلــة، مســتهجنين قطعهــا فــي هــذه الظــروف القاســية وتعطيــل 

ــا. ــروس كورون أعمالهــم بســبب فاي

فيمــا تنتشــر البطالــة بيــن صفــوف أبنــاء المخيــم وذلــك بســبب التوتــر األمنــي في ســورية 
لتأميــن  الوحيــد  المصــدر  الجهــات اإلغاثيــة لهــم  التــي تقدمهــا  ممــا جعــل المســاعدات 

احتياجاتهــم األساســية.
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الجانب الطبي 

عانــى أهالــي مخيــم خــان دنــون لالجئيــن الفلســطينيين بريف دمشــق من المعاملة الســيئة التي يتلقونها 
مــن قبــل بعــض موظفــي وموظفــات المســتوصف التابــع لوكالــة األونــروا فــي المخيــم، وتصرفاتهــم غيــر 

اإلنســانية مــع الرجــال والنســاء وكبار الســن. 

وأطلــق عــدد مــن الناشــطين نــداء »ناشــدوا فيــه وكالــة األونــروا والهيئــة العامــة لالجئيــن الفلســطينيين 
العــرب والجهــات المعنيــة التدخــل التخــاذ اإلجــراءات الضروريــة لوضــع حــد للتصرفــات الســيئة التــي يقــوم 
بهــا موظفــو المســتوصف التابــع لألونــروا بحقهــم، مشــيرين إلــى أن وضــع المســتوصف غايــة فــي الســوء 
وهــو عبــارة عــن ســجن أو فــرع للتعذيــب ويمنــع فيــه الســؤال وتصعــب فيــه المعالجــة، كمــا يعامــل أبنــاء 

المخيــم معاملــة ال تليــق بهــم. 

وشــددوا فــي ندائهــم علــى أن هنــاك عــددًا كبيــرًا مــن األمهــات واألطفــال تنقصهــم الخدمــات الالزمــة 
واالحتــرام باإلضافــة الــى أوضاعهــم الصحيــة المتدهــورة وحاجتهــم الماســة للعــالج والــدواء غيــر المتوفــر 
فــي المســتوصف، محمليــن األونــروا المســؤولية الكاملــة عــن التصرفــات الالأخالقيــة التــي يمارســها 

ــات شــديدة عليهــم«.  ــن لمحاســبة الموظفيــن وفــرض عقوب الموظفــون، داعي

الالجئيــن  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  فــي  الطبــي  القســم  أعلــن   2020 يونيــو  حزيــران/   30 يــوم  وفــي 
الفلســطينيين )األونــروا( عــن إرســال عيــادة ســنية طبيــة متنقلــة إلــى المخيــم فــي يومــي اإلثنيــن 
واألربعــاء مــن كل أســبوع، وذلــك لعــالج المرضــى وتقديــم الخدمــات واالستشــارات الطبيــة، ودعمــًا لعمــل 

العيــادة الســنية األساســية التــي تقــدم خدماتهــا الطبيــة للمســتفيدين بشــكل يومــي.
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الجانب التعليمي

ــاح المــدارس وعــودة الطــالب للتعليــم اشــتكى أهالــي المخيــم مــن غــالء أســعار القرطاســية،  مــع افتت
وقــال نشــطاء مــن أبنــاء المخيــم »إن أســعار القرطاســية وصلــت ألســعار قياســية حالهــا كحــال جميــع المــواد 

والســلع فــي الوقــت الــذي يفتقــر أهالــي المخيــم ألدنــى متطلبــات المعيشــة والحيــاة الكريمــة«.

الفريــق الحكومــي الســوري يقضــي بتقديــم قــرض قرطاســية  اتخــذه  وانتقــد أهالــي المخيــم قــرارًا 
لموظفــي الحكومــة دون غيرهــم علمــًا أن غالبيــة أهالــي المخيــم مــن غيــر الموظفيــن فــي القطــاع 

الحكومــي.

زيارات رسمية 

قــام مديــر شــؤون األونــروا فــي ســورية »أمانيــا مايــكل إيبــي«، يــوم 12 حزيــران/ يونيــو 2020 بزيــارة 
بالموظفيــن  التقــى خاللهــا  ريــف دمشــق،  فــي  دنــون  خــان  مخيــم  فــي  األونــروا  لمنشــآت  تفقديــة 
والالجئيــن الفلســطينيين فــي المركــز الصحــي ومركــز التوزيــع ومركــز التنميــة المجتمعــي والمــدارس 

ومكتــب الصــرف الصحــي.

كمــا التقــى أمانيــا أيضــًا بطــالب الصــف التاســع وقــال »إننــي ســعيد لرؤيتكم تدرســون بجد، تفتخــر األونروا 
ببرنامجهــا التعليمــي الــذي يزودكــم بالمعرفــة والمهــارات التي لن يســتطيع أي شــخص أخذها منكم«.

وأعــرب أمانيــا عــن شــكره الخــاص لموظفــي التعليــم الذيــن ســاهموا فــي جعــل التعلــم عــن بعــد للطــالب 
ممكنــًا عندمــا أغلقــت المــدارس أبوابهــا فــي جميــع أنحــاء ســورية خــالل أزمــة كوفيــد 19.
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افتتاح مكتب لألحوال المدنية 

افتتحــت وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين )األونــروا( يــوم 29 حزيــران/ يونيــو 2020 مكتبــًا 
جديــدًا تابعــًا لهــا فــي مخيــم خــان دنــون بريــف دمشــق، وذلــك لتســهيل عمليــة تســجيل الواقعــات المدنيــة 
مــن تســجيل واقعــة وفــاة- واقعــة زواج- تســجيل األبنــاء- واقعــة طــالق- تعديــل بيانــات العائلــة(، وكل مــا 

يخــص الكــرت األبيــض. 

وأشــارت »األونــروا« إلــى أن مكتــب الخدمــات الجديــد ســيكون مقــره فــي مركــز التنميــة االجتماعيــة التابــع 
لوكالــة الغــوث، وفيــه موظــف مفــرغ لتســهيل أعمــال األهالــي بــداًل مــن الذهــاب إلــى مكتــب الرئاســة فــي 
منطقــة المــزة أو الحلبونــي بدمشــق، كذلــك ســيتمكن الالجئــون مــن تســجيل المواليــد الجــدد واســتصدار 
بطاقــات جديــدة، وتحصيــل شــهادات الوفــاة، فــي حيــن ســتكون أوقــات الــدوام محصــورة بيــوم واحــد فــي 

األســبوع هــو يــوم الثالثــاء.
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مخيم السيدة زينب 7
ــاء المخيمــات، جــّل مــا أسســوه طــوال  ــاء مخيــم الســّيدة زينــب بريــف دمشــق كغيرهــم مــن أبن فقــد أبن
عقــود لجوئهــم داخــل مخّيماتهــم مــن منــازل ومصــادر رزق، ليعانــوا أوضاعــًا معيشــّية شــبه معدومــة خــالل 

أحــداث الحــرب. 

ويعيــش معظــم األهالــي فــي فقــر ُمْدِقــع، بســبب الغــالء المّطــرد فــي األســعار، وفقــدان ســبل كســب 
العيــش، وارتفــاع معــدالت التضخــم وتناقــص قيمــة الليــرة الســورية.

مبادرات 

يــوم 2 نيســان/ أبريــل 2020 أعلــن متطوعــون مــن أبنــاء المخيــم عــن مبــادرة شــبابية باســم »الكريــات 	 
ــا وزيــادة وعــي األهالــي بالمــرض. وقــال أحــد المتطوعيــن إن فكــرة  البيــض« لمواجهــة وبــاء كورون
ــا، ودعــوا الشــباب إلــى التطــوع  ــات البيــض فــي مخيــم جرمان فريقهــم مســتوحاة مــن فريــق الكري

لخدمــة المخيــم مــن خــالل العمــل والمشــاركة لمواجهــة المــرض.

ــوان 	  ــادرة إنســانية حملــت عن ــوم 21 أيلــول/ ســبتمبر 2020 أطلــق عــدد مــن نشــطاء المخيــم مب ي
»بــادر فأنــت قــادر«، دعــوا خاللهــا أبنــاء المخيــم المغتربيــن فــي الــدول األوروبيــة وميســوري الحــال، 

لتقديــم المســاعدات اإلنســانية والماليــة للعائــالت المعــوزة والفقيــرة مــن ســكان المخيــم. 
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ووفقــًا ألحــد الناشــطين فــإن الحملــة تهــدف إلــى تلبيــة االحتياجــات األساســية لكافــة األســر فــي 	 
المخيــم التــي تعانــي مــن أوضــاع معيشــية كارثيــة جــراء االرتفــاع الجنونــي لألســعار وعــدم توفــر 
متطلبــات الحيــاة األساســية نتيجــة انتشــار البطالــة بينهــم، وعــدم وجــود مــورد مالــي ثابــت يقتاتــون 

منــه. 

دورات تدريبية 

أقيمــت فــي بدايــة شــباط- فبرايــر / العــام 2020، دورة فــي إعــداد )داعــم نفســي( فــي مخيــم الســيدة 
زينــب لالجئيــن الفلســطينيين بريــف دمشــق، بهــدف تدريــب وتنميــة وبنــاء المهــارات الالزمــة لتقديــم 
الدعــم النفســي للفئــات المتضــررة واألكثــر احتياجــًا، ومعرفــة البرامــج واألنشــطة المســتخدمة أثناء تقديم 
الدعــم النفســي. واختتمــت الــدورة يــوم 22 / تمــوز- يوليــو / 2020 بحفــل تضمــن توزيــع الشــهادات 

وتكريــم المتدربيــن.
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مخيم الرمدان8
أزمــات  مــن  دمشــق  بريــف  الفلســطينيين  لالجئيــن  الرمــدان  مخيــم  ســكان  اشــتكى 
معيشــية عديــدة أهمهــا غــالء األســعار وانتشــار جائحــة كورونــا، والبطالــة وشــح المــواد 

والمحروقــات. واألدويــة  الغذائيــة 

كمــا عانــى المخيــم مــن أزمــة الميــاه وعــدم توفرهــا ممــا دفــع بعــض الناشــطين ووجهــاء 
المخيــم إلطــالق نــداء طالبــوا فيــه وكالــة األونــروا، والهيئــة العامــة لالجئيــن الفلســطينيين 

التدخــل مــن أجــل حــل هــذه األزمــة.
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مخيم حندرات9
عــاش أبنــاء مخيــم حنــدرات )عيــن التــل( فــي حلــب خــالل عــام 2020 أوضاعــًا معيشــية مزريــة 
بســبب عــدم تأميــن الخدمــات األساســية وتأهيــل البنــى التحتيــة فــي المخيــم، وانعــدام 
ــه  ــن عن ــر مــن النازحي ــم والصحــة، ممــا انعكــس ســلبًا عليهــم، وجعــل الكثي خدمــات التعلي

يتــرددون بالعــودة إليــه.

الفلســطينيين  الالجئيــن  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  والناشــطين  األهالــي  بعــض  واتهــم 
ــل البنــى  ــر فــي تحمــل مســؤولياتها تجاههــم، وتغافلهــا لملــف تأهي ــروا( بالتقصي )األون
التحتيــة وإعــادة إعمــار مخيمهــم الــذي دمــر حوالــي %90 مــن مبانيــه وحاراتــه، بســبب 
المعــارك التــي اندلعــت فيــه، واســتهدافه مــن قبــل قــوات النظــام الســوري بالصواريــخ 

المتفجــرة. والبراميــل 

وأوضــح األهالــي أنهــم علــى الرغــم مــن تغافــل األونــروا والمؤسســات الحكوميــة عــن 
علــى  المتضــررة  منازلهــم  ترميــم  تدريجــي  وبشــكل  يحاولــون  فإنهــم  اإلعمــار؛  ملــف 
البنــاء الرتفــاع  أنهــم يجــدون صعوبــات كبيــرة فــي تأميــن مــواد  الخاصــة، إال  نفقتهــم 

المخيــم ومدينــة حلــب. بيــن  الرابطــة  األســعار، والمواصــالت 

كذلــك اشــتكى أهالــي المخيــم مــن انتشــار األلغــام والقنابــل العنقوديــة، التــي خلفتهــا 
الحــرب بيــن قــوات النظــام الســوري والمعارضــة، حيــث تشــكل هــذه المخلفــات خطــرًا 
حقيقيــًا علــى أهالــي المخيــم وتهديــدًا دائمــًا لهــم وألطفالهــم الذيــن ال يدركــون مــدى 
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الخطــر الناتــج عــن العبــث بهــا، فقــد قضــى طفــل مــن أبنــاء المنطقــة فــي الشــهر الثامــن مــن عــام 2019 
أثنــاء لعبــه فــي أحــد أحيــاء المخيــم.

إلــى ذلــك واجــه أهالــي مخيــم حنــدرات خــالل عــام 2020 خطــر االســتيالء علــى بيوتهــم وإرغامهــم بطــرق 
ملتويــة لبيعهــا بأســعار بخســة جــدًا، فقــد أفــاد مراســل مجموعــة العمــل أن مجموعــة »لــواء القــدس« 
المواليــة للنظــام الســوري تشــتري المنــازل والممتلــكات فــي مخيــم عيــن التــل )حنــدرات( بأســعار زهيــدة. 
وأضــاف »إن متعاقديــن وسماســرة مقربيــن مــن قائــد »لــواء القــدس« »محمــد الســعيد« يروجــون بيــن 

األهالــي بــأن مصيــر مخيــم حنــدرات الجــرف واإلزالــة وتخييرهــم بالبيــع بأســعار غيــر األســعار الحقيقيــة.

وتشــير البيانــات الــواردة مــن مخيــم حنــدرات أن سماســرة المنــازل اســتطاعوا شــراء أكثــر مــن 50 منــزاًل 
مــن أصحابهــا فــي المخيــم، مســتغلين فقــر األهالــي وحالــة اإلحبــاط الموجــودة بينهــم لعــدم وجــود برنامــج 

إعــادة إعمــار للمخيــم.

وبحســب ناشــطين مــن داخــل المخيــم؛ »فــإن القــوات الروســية فــي ســورية تقــف خلــف عمليــات شــراء 
»لــواء القــدس« لمنــازل المخيــم وبتمويــل منهــا، مرجحيــن وجــود نيــة لبنــاء قاعــدة عســكرية«.

فــي المقابــل ناشــد ناشــطون األهالــي عــدم االنجــرار خلــف الشــائعات وبيــع منازلهــم بأســعار زهيــدة 
تبخــس حقهــم الحقيقــي، وحــذروا مــن سماســرة مجموعــات »لــواء القــدس« ووصفوهــم بـــ »تجــار الــدم 

واألزمــات«. 

زيارات:

ــارات عديــدة بهــدف االطــالع علــى أوضــاع الســكان  شــهد مخيــم حنــدرات فــي حلــب خــالل عــام 2020 زي
وواقــع المخيــم، ومــا تــم تحقيقــه مــن إنجــازات علــى مســتوى تأهيــل البنــى التحتيــة والخدميــة. 

يــوم 11شــباط / فبرايــر 2020 نظــم وفــد سويســري، ومســؤول مــن اللجنــة الدوليــة للصليــب 	 
ــارة ميدانيــة لمخيــم حنــدرات لالجئيــن الفلســطينيين  األحمــر الدولــي والهــالل األحمــر الســوري زي

شــمال ســورية.

فــي الفتــرة مــا بيــن 21 - 24 حزيــران- يونيــو / 2020، نظــم مديــر شــؤون األونــروا فــي ســورية 	 
أمانيــا مايكل-إيبــي، زيــارة إلــى حلــب زار خاللهــا مخيمــي )عيــن التــل( حنــدرات والنيــرب، وذلــك ضمــن 

زيارتــه إلــى جميــع مناطــق عمليــات األونــروا فــي ســورية. 

يــوم 22 تشــرين األول/ أكتوبــر 2020 قــام وفــد مــن منظمــة الصليــب األحمــر الدولــي يرافقــه 	 
ديفيــد كليــن مســؤول الميــاه بســورية بزيــارة تفقديــة لمخيــم حنــدرات لالجئيــن الفلســطينيين فــي 
حلــب، لمتابعــة ســير العمــل بمضخــة الميــاه التــي ســتقوم بتغذيــة المخيــم والمناطــق المجــاورة لــه. 
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وقفة تضامنية 

أحيــا أهالــي مخيــم حنــدرات لالجئيــن الفلســطينيين فــي حلــب يــوم 30 آذار/ مــارس 2020، الذكــرى الـــ 44 
ليــوم األرض، وذلــك مــن خــالل رفــع العلــم الفلســطيني علــى أســطح المنــازل والمحــال التجاريــة، حيــث 
ــة لرفــع علــم فلســطين فــي أماكــن التواجــد الفلســطيني، بعــد  ــة دولي أقيــم هــذا النشــاط ضمــن حمل

تعــذر إقامــة الفعاليــات واألنشــطة بســبب جائحــة كورونــا التــي اجتاحــت العالــم.

مــن جانبهــم قــال القائمــون علــى النشــاط إن هــذه الحملــة تأتــي للتأكيــد علــى أهميــة المحافظــة علــى 
ــة الفلســطينية وحــق العــودة.  الهوي
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مخيم النيرب 10
شــهد مخيــم النيــرب لالجئيــن الفلســطينيين بحلــب ارتفاعــًا ملحوظــًا بمعــدالت الهجــرة، 
ــر مــن شــباب وعائــالت المخيــم إلــى  حيــث شــهد المخيــم خــالل عــام 2020 توجــه الكثي
تركيــا للعبــور منهــا إلــى اليونــان ومــن ثــم إحــدى الــدول األوروبيــة للبحــث عــن حيــاة أفضل. 

وعــزت مجموعــة العمــل أســباب الهجــرة إلــى األوضــاع المعيشــية المترديــة، وانتشــار 
البطالــة وقلــة فــرص العمــل وغــالء األســعار الــذي أثقــل كاهــل األهالــي، كما أن ســيطرة 
وممارســات مجموعــة »لــواء القــدس« المواليــة للنظــام علــى المخيــم تعــد أحــد أســباب 

الهجــرة.

وأكــدت مجموعــة العمــل أنهــا وثقــت هجــرة أكثــر مــن )50( شــابًا مــن أبنــاء المخيــم خــالل 
الربــع األخيــر مــن عــام 2020، بتكلفــة قــد تصــل إلــى )1500( دوالر للشــخص الواحــد 

ــه إلــى مدينــة إزميــر التركيــة. تشــمل وصول

ورصــدت المجموعــة احتجــاز عــدد مــن شــباب مخيــم النيــرب مــن قبــل قــوات المعارضــة 
الســورية، باإلضافــة إلــى احتجازهــم مــن قبــل حــرس الحــدود التركــي أثنــاء عبورهــم 

للحــدود أليــام قبــل إعــادة ترحيلهــم إلــى ســورية.
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مخيم النيرب

اعتقاالت...

شــدد النظام الســوري خالل عام 2020 قبضته األمنية على ســكان مخيم النيرب لالجئين الفلســطينيين 
ــاء المخيــم علــى  ــر مــن 60 شــخصًا مــن أبن ــه باســتدعاء أكث ــة التابعــة ل بحلــب، حيــث قامــت القــوات األمني

خلفيــة تعليقــات وردود علــى منشــورات فــي شــبكات التواصــل االجتماعــي.

وأشــار أحــد أبنــاء المخيــم الذيــن تــم اســتدعاؤهم أن جميــع المنشــورات والتعليقــات التــي كتبهــا لــم تكــن 
تتطــرق للشــأن السياســي أو االقتصــادي المتــردي، إنمــا اقتصــرت علــى الشــأن االجتماعــي مــن أفــراح 
وأتــراح ومناســبات اجتماعيــة، منوهــًا إلــى أن أبنــاء المخيــم باتــوا يخافــون مــن كتابــة أي شــيء علــى مواقــع 
التواصــل االجتماعــي، والتعليــق علــى منشــورات أحــد أصدقائهــم فــي الفيــس بــوك خوفــًا مــن مالحقتهــم 

واعتقالهــم ومســاءلتهم قانونيــًا مــن قبــل العناصــر األمنيــة بحجــة ارتكابهــم جرائــم إلكترونيــة.

مــن جانبــه كتــب أحــد أبنــاء المخيــم فــي رســالة يخبــر فيهــا بــأن أصدقائــه المقربيــن كتبــوا بــه وبوالدتــه 
تقريــرًا لألمــن بســبب قيامهمــا بتعزيــة قريــب لهمــا علــى الفيــس بــوك محســوب علــى فصيــل فلســطيني 

معــارض للنظــام الســوري )3(. 

وفــي يــوم 10 آذار/ مــارس 2020 اعتقلــت األجهــزة األمنيــة الســورية ثالثــة الجئيــن فلســطينيين مــن 
أبنــاء مخيــم النيــرب فــي حلــب )بــالل عمــر بشــكار« و«محمــد محمــود الخطيــب« وشــاب ثالــث مــن عائلــة 

ــري دون أن تتضــح أســباب االعتقــال. ــه الجاب الســمان( فــي ســاحة ســعد الل

أمــا فــي يــوم 3 آب/ أغســطس 2020 أقــدم األمــن العســكري التابــع لألجهــزة األمنيــة الســورية علــى 
اعتقــال الالجــئ الفلســطيني »ميمــون ناصــر« مــن مواليــد 1985 وزوجتــه وطفليــه، بالقــرب مــن إدلــب 
أثنــاء محاولتــه الدخــول إلــى األراضــي التركيــة، بهــدف الســفر منهــا إلــى إحــدى الــدول األوروبيــة بحثــًا عــن 

ــم.  االســتقرار والعيــش الكري

وفــي يــوم 3 تشــرين األول/ أكتوبــر 2020 أقــدم األمــن العســكري التابــع لألجهــزة األمنيــة الســورية علــى 
اعتقــال الفلســطيني »ياســر عبــد الرحيــم« مواليــد 1985، ووفقــًا لعائلــة ياســر فإنــه تــم اعتقالــه بتهمــة 

تخليــه عــن ســالحه وتعاقــده مــع وكالــة األونــروا وعملــه بهــا لمــدة ســتة أشــهر. 

لواء القدس وانتشار المخدرات 

كشــفت مصــادر خاصــة لمجموعــة العمــل عــن تــورط قيــادات فــي »لــواء القــدس« الموالــي للنظــام 
الســوري بــإدارة شــبكات لبيــع وترويــج المخــدرات فــي مخيــم النيــرب لالجئيــن الفلســطينيين ومناطــق 

أخــرى، مســتغلين الحصانــة األمنيــة وتوفــر خطــوط تهريبهــا مــن لبنــان.

3  اتخذ لنظام السوري عدة خطوات مع بداية عام 2011 أبرزها اصدار قانون “تنظيم اإلعالم اإللكتروني” رقم 26 

للحد من حرية النشر عبر وسائل التواصل االجتماعي، حيث تعتبر الجريمة “إلكترونية” عندما يستخدم فيها اإلنترنت أو 
األجهزة الحاسوبية، أو تقع عليها.
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وقالــت المصــادر إن قائــد عمليــات اللــواء »إيــاد عبــد الرحيــم« وشــقيقه عمــار متورطــان فــي بيــع المخــدرات 
ــواء القــدس« الســابق  ــات »ل ــد عملي ــورط »ســامر رافــع« قائ ــن، كمــا أكــدت المصــادر ت ــره للمروجي وتوفي
فــي تجــارة المخــدرات، الــذي اعتقــل الحقــًا علــى خلفيــة تهــم فســاد وخالفــات حــول أمــوال الســرقات بيــن 

قيــادات اللــواء.

وأوردت المصــادر أســماء عناصــر مــن اللــواء مــن بائعــي المخــدرات » شــادي جمامســة« و«أمجــد المصــري«، 
والمــرّوج األول فــي المخيــم »محمــد زهــوري« الملقــب »أرنــوب« الــذي يتمتــع بحمايــة مــن اللــواء.

وعــن آليــة التوزيــع أوضحــت المصــادر أنهــا تتــم عبــر أطفــال لــم تتجــاوز أعمارهــم 18 عامــًا، مســتغلين حاجــة 
األهالــي للمــال وجهلهــم بخطــورة الترويــج وبيــع المخــدرات.

 وبــرز مــن هــؤالء األطفــال »مجــد محمــد أبــو حســان«، وكان أحــد الصبيــة الذيــن يعملــون لحســاب »عمــار عبد 
الرحيــم« مســؤول حاجــز لــواء القــدس الجنوبــي للمخيــم وشــّب علــى ذلــك، حيــث يشــتري المخــدرات مــن 

مناطــق خــارج مخيــم النيــرب ويبيعهــا لشــباب وأطفــال المخيــم تحــت حمايــة عمــار عبــد الرحيــم.

ومــن بينهــم المدعــو »أحمــد يوســف جوهــر« نجــل أميــن شــعبة حــزب البعــث، والــذي بــدوره يقــوم بترويجــه 
بيــن فئــة طــالب الجامعــة، وقــد ســجن بســبب ذلــك وخــرج حديثــًا مــن الســجن ليعــود لنشــاطه الســابق.

وتتعــرض شــريحة مــن الشــباب واألطفــال فــي مخيــم النيــرب لخطــر اإلدمــان بــال حســيب أو رقيــب مــن 
ــاة ومســتقبل الشــباب والعائــالت. ــذي يهــدد حي ــة، األمــر ال قبــل الجهــات المعني

الجانب الميداني 

لالجئيــن  النيــرب  مخيــم  محيــط  فــي  صواريــخ  أربعــة  ســقطت   2020 ينايــر  الثانــي/  كانــون   12 يــوم 
الفلســطينيين فــي حلــب، اقتصــرت أضرارهــا علــى الماديــات، فــي حيــن رّجــح ناشــطون أن يكــون مصــدر 

الســورية. المعارضــة  قــوات  الصواريــخ 

لالجئيــن  النيــرب  فــي محيــط مخيــم  الصواريــخ  مــن  عــدد  انفجــر   2020 ينايــر  الثانــي/  كانــون   25 يــوم 
الفلســطينيين فــي حلــب، دون أن تســفر عــن قــوع إصابــات فــي صفــوف المدنييــن، ورّجــح ناشــطون أن 
يكــون مصــدر الصواريــخ قــوات المعارضــة الســورية، فيمــا تســمع فــي المخيــم أصــوات انفجــارات وقصــف 

بيــن قــوات النظــام الســوري والمعارضــة فــي حلــب.

يــوم 15 نيســان/ أبريــل 2020 اندلــع حريــق ضخــم داخــل المخيــم ناجــم عــن مــاس كهربائــي أدى الحتــراق 
ــات بشــرية، وناشــد النشــطاء  ــرة، دون وقــوع إصاب ــة كبي ــازل للمدنييــن وتســبب بخســائر مادي خمســة من
فــي المخيــم الجهــات الفلســطينية ووكالــة األونــروا، للتحــرك ســريعًا مــن أجــل مســاعدة المتضرريــن ومــد 

يــد العــون لهــم، خاصــة فــي ظــل الوضــع الصحــي، وحالــة الحجــر المفــروض بســبب فايــروس كورونــا.

مــن جانبهــا قامــت جمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني يــوم األربعــاء 16/ نيســان 2020 بمبــادرة لمســاعدة 
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الذيــن تضــرروا مــن الحريــق، واشــتملت المســاعدات علــى مالبــس وأكيــاس نــوم وأغطيــة، باإلضافــة لمــواد 
صحيــة وأغــراض مطبخ.

الجانب المعيشي 

األزمــات  وانعكســت  النيــرب،  مخيــم  أبنــاء  كاهــل  واالقتصاديــة  والمعيشــية  اليوميــة  الهمــوم  أثقلــت 
المتالحقــة عليهــم مــن أزمــة »ميــاه ومواصــالت وتأميــن التدفئــة وأســطوانات الغــاز، وارتفــاع األســعار، 
وجشــع التجــار، والركــض وراء تأميــن رغيــف الخبــز« بشــكل ســلبي عليهــم وعلــى مســتقبل أطفالهــم، حتى 

ــوا غيــر قادريــن علــى تحمــل تبعــات كل تلــك المحــن والمصائــب.  بات

ــاء مخيــم النيــرب بالتســمم جــراء  ــوم 25 أيلــول/ ســبتمبر 2020 أصيــب عشــرات الالجئيــن مــن أبن فــي ي
تناولهــم ســمكًا فاســدًا مــن نــوع بلميــدا اشــتروه بثمــن رخيــص مــن بائــع للســمك فــي المخيــم. 

وأضافــت مجموعــة العمــل أن 55 شــخصًا أصيبــوا بإســهال ومغــص وشــعور بتعــب شــديد، وتــم نقلهــم 
إلــى المركــز الصحــي لتلقــي العــالج، وأن الحــاالت كانــت متفاوتــة الخطــورة قبــل أن يتــم عالجهــا.

مــن جانبــه حــذر مركــز النيــرب الصحــي العوائــل مــن أكل الســمك، ودعــا كل مــن ظهــرت عليــه حــاالت اإلقيــاء 
والــدوران وارتفــاع مفاجــئ بالحــرارة وتغييــرات بصبغــات الجلــد، أو إســهال ومغــص أن يراجــع المركــز الصحــي.

الجانب التعليمي 

انتشــرت فــي مخيــم النيــرب 
الدراســي  التســرب  ظاهــرة 
بيــن  وخاصــة  الطــالب،  بيــن 
الذكــور فــي مرحلــة التعليــم 
البعــض  ويعــزو  الثانــوي 
أســباب انتشــار هذه الظاهرة 
الشــباب  عنصــر  اللتفــاف 
المواليــة  المجموعــات  حــول 
للنظــام الســوري، حيــث يتــم 
إغراؤهــم برواتــب ماليــة عاليــة 
مســتغلين الوضع المعيشــي 

واالقتصــادي المتــردي لألهالــي وحاجــة العائــالت للمــال وانعــدام المــوارد وضعــف المســاعدات، وكذلــك 
انتشــار ظاهــرة المخــدرات الناجمــة عــن الغيــاب الطويــل لــرب األســرة فــي العمــل لتأميــن لقمــة العيــش. 
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رغــم ذلــك فقــد تفــوق 14 طالبــًا فلســطينيًا مــن أبنــاء مخيــم النيــرب لالجئيــن الفلســطينيين فــي حلــب 
فــي الشــهادة الثانويــة الفــرع العلمــي حيــث تجــاوزت معدالتهــم الـــ 90 % مــن المعــدل العــام البالــغ 240 
ــر أيمــن قــدورة 236,5، ألمــى  ــدان 238، ثائ درجــة، وهــم: ليــن مجاهــد الطاهــر239,5، فاطمــة محمــد زي
أيســر موســى 235,8، حســن علــي كيــوان 235,7، عــالء أحمــد محمــود 234,8، رهــف محمــد هــواش 
234,6، أمجــد حســين حنينــو 234,3، أنــس باكيــر 234، صالــح عمــاد غنــام 233,9، محمــود أحمــد حنينــو 

233,4، أحمــد مصطفــى عبــد الرحمــن 232,9، محمــود حســام ســاعد 231,6، فــرح حديــري 230.

الجانب الطبي 

كشــفت جائحــة كورونــا )كوفيــد 19( وانتشــارها الكبيــر بيــن أبنــاء مخيــم النيــرب بحلــب، تــردي الواقــع الصحي 
فــي مخيــم النيــرب والنقــص الكبيــر الــذي يعانــي منــه هــذا القطــاع علــى صعيــد النقــص الحــاد بالكــوادر 
ــة،  ــة الضروري ــة والصحي ــة، وكافــة االحتياجــات الطبي ــاء، فقــدان األدوي ــة ال ســّيما األطب ــة االختصاصي الطبي
خاصــة منهــا أســطوانات األوكســجين التــي وصــل ســعرها فــي الســوق الســوداء إلــى أكثــر مــن أربعمائــة 

ألــف ليــرة وفــي بعــض األحيــان إلــى نصــف مليــون.

بدورهــم وجــه عــدد مــن األهالــي أصابــع االتهــام إلــى الجهــات الحكوميــة الرســمية ووكالــة »األونــروا« 
ــا دون أن تحــرك ســاكنًا، »واكتفــت بــرش مراكزهــا وبعــض  بالوقــوف مكتوفــة األيــدي أمــام جائحــة كورون

الشــوارع الرئيســة«. وطالبــوا باتخــاذ إجــراءات وتدابيــر وقائيــة، لحمايتهــم مــن انتشــار الفايــروس. 

يذكــر أنــه ســجل خــالل عــام 2020 وفــاة، وإصابــة العديــد مــن أبنــاء مخيــم النيــرب لالجئيــن الفلســطينيين 
فــي حلــب جــراء إصابتهــم بفايــروس كورونــا.

في السياق افتتحت مجموعة »لواء القدس« الموالية للنظام في مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين 
فــي حلــب يــوم 30 آب/ أغســطس 2020 مركــزًا طبيــًا إســعافيًا لعــالج أبنــاء المخيــم، وذلــك فــي ظــل 

تدهــور الوضــع الصحــي والطبــي لألهالــي بســبب فايــروس كورونــا.

وقــال مشــرفو المركــز إنــه يضــم أطبــاء وممرضيــن مــن ذوي الخبــرة العاليــة، وســيكون العــالج فيــه مجانــًا 
لســكان مخيــم النيــرب والمناطــق والقــرى المحيطــة بــه.

 كمــا أشــار المشــرفون أن خدمــات الممرضيــن تشــمل حــاالت خارجيــة، وأن العــالج والــدواء والســيرومات 
وكل الخدمــات مجانيــة، ويضــم المركــز جهــاز إرذاذ وأســطوانة أوكســجين.
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مخيم العائدين حمص
شــهد مخيــم العائديــن لالجئيــن الفلســطينيين بحمــص يــوم 1أيــار/ مايــو 2020 ســقوط 
ــرة شــرق  ــار مســتودع ذخي ــراء انفج ــك ج ــم، وذل صــاروخ علــى مدرســة الشــجرة بالمخي
مدينــة حمــص، اقتصــرت أضــراره علــى الماديــات وســبب حالــة مــن الهلــع والخــوف بيــن 

أبنــاء المخيــم.

ووفقــا لمصــادر إعالميــة حكوميــة رســمية فــإن االنفجــار وقــع فــي تمــام الســاعة 
التاســعة والنصــف مــن صبــاح يــوم 1/ أيــارـ مايــو 2020، مشــيرًا إلــى أن عــددًا مــن 
الشــظايا والقذائــف تطايــرت مــن مــكان االنفجــار لتصــل إلــى مناطــق قريبــة منــه، أدت 

إلــى وقــوع إصابــات وســقوط ضحايــا.

مــن جانبهــا أصــدرت وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين بيانــًا صحفيــًا يــوم 2 
أيــار/ مايــو 2020 شــددت خاللــه علــى ضــرورة حمايــة المرافــق التعليميــة، لكــي تظــل 
مــالذًا آمنــًا للطلبــة ليتعلمــوا وليقومــوا ببنــاء مســتقبلهم، معبــرة عــن صدمتهــا بعــد 
ــروا فــي مخيــم حمــص لشــظية ناتجــة عــن  أن تعرضــت مدرســة الشــجرة التابعــة لألون
ــذي تســبب بحــدوث أضــرار فــي  ــرة خــارج المخيــم، األمــر ال انفجــار فــي مســتودع ذخي

غرفــة صفيــة واحــدة علــى األقــل«.

11
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وأوضحــت الوكالــة إلــى أن المدرســة كانــت خاليــة وقــت وقــوع الحادثــة، كمــا هــو حــال )103( مــدارس تابعــة 
لألونــروا فــي ســائر أرجــاء ســورية، وذلــك بســبب التدابيــر المتخــذة لمنــع انتشــار وبــاء كوفيــد 19.

مشــيرة أن هنالــك )760( طفــاًل الجئــًا مــن فلســطين مســجلين فــي المدرســة التــي تضــرر مبناهــا فــي 
حمــص، وجميعهــم نشــؤوا خــالل النــزاع وعانــوا مــن العنــف والخســارة واأللــم، وتســببت الحادثــة بإثــارة 
ــام الســابقة مــن النــزاع الســوري لــدى العائــالت التــي تعيــش فــي المنــازل القريبــة  ذكريــات مؤلمــة لألي

ــروا الذيــن يحرســون المبنــى«. فــي المخيــم المكتــظ، عــالوة علــى موظفــي األون

الجانب المعيشي 

يكابــد أهالــي مخيــم العائديــن بحمــص خــالل عــام 2020 األمريــن فــي ســبيل تأميــن لقمــة عيشــهم، فــي 
ظــل تفشــي فايــروس كورونــا، وانتشــار البطالــة وانعــدام المــوارد الماليــة وتداعيــات الحــرب فــي ســورية 
علــى كافــة جوانــب حياتهــم المعيشــية واالقتصاديــة، حيــث بــات هــمُّ األهالــي اليومــي ومســاعيهم 

الرئيســة تأميــن مســتلزمات الحيــاة األساســية.
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12مخيم العائدين حماة
اســتمرت معانــاة أهالــي مخيــم العائديــن لالجئيــن الفلســطينيين فــي حمــاة االقتصاديــة 
والمعيشــية خــالل عــام 2020، جــراء ازديــاد تدهــور الوضــع االقتصــادي الســوري وانخفــاض 
الليــرة أمــام الــدوالر األمريكــي ممــا انعكــس ســلبًا علــى جميــع مناحــي الحيــاة للمواطــن 
الســوري عامــة وأهالــي مخيــم العائديــن بشــكل خــاص، الذيــن يشــكون مــن البطالــة وغــالء 

األســعار وشــح المســاعدات التــي تعيلهــم علــى ســد رمقهــم ورمــق أطفالهــم. 

الجانب الميداني 

اندلــع يــوم 22 شــباط/ فبرايــر 2020 حريــق فــي منــزل الالجئ الفلســطيني أحمد فانوس، 
ــت  ــث أت ــروا، حي ــل مســتوصف األون ــن بحمــاة مقاب ــم العائدي ــي مــن مخي فــي الحــي الغرب
النيــران علــى محتوياتــه، دون أن يســفر عــن وقــوع إصابــات، فيمــا هــرع عناصــر قســم األمــن 

والســالمة وإدارة المخاطــر فــي األونــروا فــي المخيــم، وفــوج إطفــاء حمــاة إلــى إخمــاده.

فــي حيــن ال زالــت األجهــزة األمنيــة الســورية تضيــق الخنــاق علــى أهالــي المخيــم وتشــدد 
ــن الحيــن واآلخــر،  ــة مــن خــالل حمــالت الدهــم واالعتقــال التــي تشــنها بي قبضتهــا األمني
ممــا جعــل الكثيريــن مــن ســكانه يعيشــون فــي حالــة خــوف دائــم علــى أنفســهم وأبنائهــم 

مــن االعتقــال التعســفي.
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مخيم الرمل الالذقية
اشــتكى ســكان المخيــم مــن تــردي الخدمــات األساســية والبنــى التحتيــة فيــه مــن طبابــة 
ومواصــالت، واســتمرار انقطــاع التيــار الكهربائــي والميــاه واالتصــاالت لســاعات وفتــرات 
زمنيــة طويلــة، وأزمــة مواصــالت خانقــة نتيجــة عــدم تأميــن وســائط النقــل مــن وإلــى 
المخيــم، حيــث بــات التنقــل مــن المخيــم والعــودة إليــه واســتغالل أصحــاب الحافــالت 

)الســرافيس( أحــد المشــاكل التــي ال يســتهان بهــا فــي حيــاة ســكانه.

كمــا يعانــي أهالــي مخيــم الرمــل فــي الالذقيــة خــالل عــام 2020 مــن أوضــاع معيشــية 
واقتصاديــة مزريــة نتيجــة غــالء األســعار الجنونــي، وانهيــار الليــرة أمــام الــدوالر، وفقــدان 
جــزء كبيــر منهــم لعملــه بســبب الحــرب فــي ســورية، وانتشــار جائحــة كورونــا )كوفيــد 19(، 
حيــث باتــت معظــم العائــالت تعيــش تحــت خــط الفقــر، ممــا فاقــم مــن معاناتهــا وجعلهــا 
تعتمــد بشــكل رئيــس فــي معيشــتها علــى المســاعدات اإلغاثيــة التــي تقدمهــا وكالــة 

»األونــروا«.
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ثانيًا
 الالجئون الفلسطينيون

 في التجمعات الفلسطينية
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الالجئون الفلسطينيون النازحون إلى البلدات الثالث

        ببيال، يلدا، بيت سحم، جنوب دمشق 

1

يعانــي الالجئــون الفلســطينيون فــي بلــدات جنــوب دمشــق يلــدا وببيــال وبيــت ســحم ظروفــًا معيشــية 
ــة، وارتفــاع  ــة وغــالء األســعار وضعــف المــوارد المالي ــرّدي األوضــاع االقتصادي ــة، فــي ظــل ت ــة صعب وأمني
إيجــار المنــازل التــي تتــراوح بيــن 25 و40 ألــف ليــرة ســورية، أي مــا يعــادل 20- 45 دوالرًا أمريكيــًا، وهــي 

مبالــغ مــن الصعــب تأمينهــا إلــى جانــب التكاليــف األخــرى فــي ظــل البطالــة وانخفــاض األجــور.

اعتقاالت 

رصــدت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية قيــام قــوات الجيــش واألمــن الســوري جنــوب 
دمشــق بحملــة اعتقــاالت فــي بلــدات جنــوب دمشــق يلــدا ببيــال وبيــت ســحم ليــاًل، شــملت شــّبانًا وعــددًا 

مــن النســاء واألطفــال الفلســطينيين.

ــر 2020 اعتقلــت األجهــزة األمنيــة الســورية 56 طفــاًل فلســطينيًا 	  بدايــة شــهر كانــون الثانــي/ يناي
تتــراوح أعمارهــم بيــن 10 و16عامــًا فــي بلــدة يلــدا جنــوب دمشــق، علــى خلفيــة تمزيــق وتشــويه 

طــالب مدرســة الجرمــق لصــورة رئيــس النظــام خــالل الــدوام الرســمي.

وشــهدت المنطقــة تحــركًا مــن قبــل األهالــي ووجهــاء مخيــم اليرمــوك للتدخــل وإدخــال وســاطات 	 
لمعرفــة أســباب االعتقــال والعمــل علــى إطــالق ســراح أبنائهــم. 

وأشــارت مجموعــة العمــل أن فــرع الدوريــات األمنــي رّد علــى تلــك الوســاطات بــأن األطفــال كانــوا 	 
ينتمــون لتنظيــم الدولــة »داعــش« ومــا يســمى »أشــبال الخالفــة« التابــع للتنظيــم.

مــن جانبــه أدان مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســورية بأقســى العبــارات االعتقــال التعســفي بحــق 	 
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الطلبــة الفلســطينيين جنــوب دمشــق واحتجازهــم الالشــرعي، وإمكانيــة تعرضهــم للتعذيــب فــي 
الســجون الســورية. 

وشــدد مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســورية ببيــان أصــدره يــوم 5 كانــون الثانــي/ ينايــر 2020 جميــع 	 
عمليــات االعتقــال التعســفي فــي ســورية، محمــاًل أجهــزة األمــن الســورية المســؤولية الكاملــة عــن 

أي مكــروه يصيــب األطفــال المحتجزيــن، داعيــًا إلــى اإلفــراج عنهــم فــورًا دون قيــد أو شــرط. 

كمــا طالــب المركــز فــي بيانــه المنظمــات العالميــة المعنيــة والصليــب األحمــر الدولــي وجميــع 	 
المنظمــات اإلنســانية واإلغاثيــة بتحمــل مســؤولياتها والوقــوف علــى هــذا الموضــوع، وفتــح تحقيــق 
فــوري، والتدخــل إلطــالق ســراحهم علــى الفــور، وحمايــة األطفــال وفــق مــا نصــت عليــه اتفاقــات 
جنيــف األربــع عــام 1949 وبروتوكوالهــا اإلضافيــان عــام 1977علــى وجــوب حمايــة توفيــر حمايــة 

خاصــة لألطفــال خــالل النزاعــات المســلحة.

يــوم 30 حزيــران/ يونيــو 2020 اعتقلــت األجهــزة األمنيــة الســورية أكثــر مــن 35 شــابًا مــن أبنــاء جنــوب 	 
دمشــق بينهم فلســطينيون. 

يــوم 4 تشــرين األول/ أكتوبــر 2020 أقدمــت األجهــزة األمنيــة الســورية علــى اعتقــال أكثــر مــن 40 	 
ــاء حــي الحجــر األســود  ــًا فلســطينيًا مــن أبن ــاء جنــوب دمشــق بينهــم 12 الجئ شــابًا وامــرأة مــن أبن

يقطنــون بالقــرب مــن مســجد أمهــات المؤمنيــن.
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الالجئون الفلسطينيون النازحون في قدسيا 

ال تختلــف أوضــاع الفلســطينيين الســوريين عــن وضــع الســوريين فــي المنطقــة بشــيء تقريبــًا فجميعهــم 
يعيشــون أوضاعــًا مأســاوية ومتعبــة مــن حيــث غــالء المعيشــة، وقلــة فــرص العمــل وصعوبــة توفــر أهــم 
ــذان يخضعان للتقنين اليومي وصعوبــة توفر الغاز والمازوت  مقومــات الحيــاة، مــن حيــث المــاء والكهربــاء اللَّ
خصوصــًا فــي فتــرة الشــتاء باإلضافــة إلــى صعوبــة توفــر المواصــالت فيهــا، حيــث تقتصــر المواصــالت 

العامــة كالســرافيس أو الباصــات علــى الوصــول إلــى بدايــة المنطقــة فقــط.

ــف شــهريًا،  ــة أل ــى المئ ــرة ســورية فمــا فــوق حتــى تصــل إل ــف لي ــن الســتين أل ــازل بي ــراوح أجــور المن وتت
علمــًا أن أصحــاب البيــوت تشــترط غالبــًا الدفــع ســلفًا لعــدة أشــهر قادمــة، وُتكتــب عقــود إيجــار البيــوت 
بموجــب موافقــات أمنيــة وإجــراءات قانونيــة يخضــع لهــا كل القاطنيــن فــي المنطقــة ســواء ســوريون أم 
فلســطينيون باإلضافــة إلــى أن المنطقــة مغلقــة وتقتصــر الحواجــز األمنيــة للنظــام الســوري علــى حاجــز 

واحــد فقــط عنــد نقطــة الدخــول إليهــا.

واشــتكى النازحــون الفلســطينيون فــي مدينــة قدســيا خــالل عــام 2020 مــن حمــالت تضييــق أمنيــة مــن 
قبــل قــوات األمــن والشــرطة العســكرية، بحثــًا عــن مطلوبيــن للتجنيــد اإلجبــاري، حيــث نصبــت دوريــات 
األمــن حواجزهــا علــى مدخــل ومخــرج البلــدة، وقامــت بضــرب الهويــات الشــخصية للمــارة علــى »التفييــش« 

األمنــي، األمــر الــذي قّيــد حركتهــم وجعــل الشــباب مــن بينهــم حبيســي المنــازل.

أمــا فــي يــوم 13شــباط / فبرايــر 2020 فقــد شــّنت قــوات األمــن الســورية حملــة اعتقــاالت فــي قدســيا 
بريــف دمشــق، اســتهدفت الشــباب إلجبارهــم علــى االلتحــاق بقــوات الجيــش، حيــث اعتقلــت األجهــزة 
األمنيــة الســورية ثالثــة الجئيــن فلســطينيين خــالل حملــة المداهمــات واالعتقــاالت التــي طالــت العشــرات 

مــن أبنــاء المنطقــة.

ــًا لفــرع األمــن السياســي المســؤول  ــزًا تابع ــدة لمجموعــة العمــل أن حاج فيمــا صــرح ناشــطون فــي البل
المباشــر عــن الملــف األمنــي لمدينــة قدســيا، اعتقــل 7 شــبان بينهــم ثالثــة مهجريــن مــن أبنــاء مخيــم 

اليرمــوك فــي »طلعــة 8 آذار«.
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الالجئون الفلسطينيون النازحون في قدسيا 

3
الالجئون الفلسطينيون النازحون في تجمع حطين

لــم يشــهد تجمــع حطيــن فــي منطقــة مســاكن بــرزة بدمشــق أي تطــورات اســتثنائية فــي عــام 
2020، إال أن معاناة سكانه المعيشية واالقتصادية زادت بؤسًا نتيجة تدهور األوضاع االقتصادية 
فــي ســورية. فــي حيــن كان حــي بــرزة مــن أوائــل األحيــاء التــي خرجــت بمظاهــرات فــي شــهر 3/ 
2011، حافــظ التجمــع علــى الحيــاد رغــم قربــه جغرافيــًا مــن قلــب األحــداث واســتطاع ســكانه تجنــب 
االنخــراط باألحــداث الدائــرة فــي ســورية، رغــم محــاوالت البعــض تشــكيل لجــان شــعبية أمنيــة إال أن 
األهالــي رفضــوا ذلــك بشــدة ومنعــوا تســليح أي شــخص مــن أهــل المخيــم، أمــا فــي نهايــة عــام 
2012 ومــع بدايــة 2013 أصبــح األمــر أكثــر خطــورة فــي التجمــع، حيــث تعــرض للقصــف وســقوط 
عــدد مــن القذائــف عليــه هــذا إضافــة الــى أعمــال القنــص التــي كانــت تســتهدف كل مــا يتحــرك، 
يشــار إلــى أن التجمــع لــم يكــن مســتهدفًا بحــد ذاتــه ولكــن نتيجــة لموقعــه فــي منطقــة تمــاس 
علــى الطريــق العــام وبجانــب مجمــع الخدمــات )الــذي يعتبــر قيــادة محــور للجيــش والجويــة شــمال 
دمشــق(، باإلضافــة لوجــود التجمــع بتمــاس مباشــر مــع حــي البيــادر المؤيــد للنظــام والملــيء 
بالمســلحين مــن اللجــان الشــعبية ومــن الجهــة الغربيــة تشــرف عليــه تلــة البحــوث العلميــة المليئــة 
بالمدافــع والرشاشــات الموجهــة علــى الحــي، وكذلــك جبــل عــش الــورور مــن الشــمال. ومــن جهــة 
الشــرق تمــاس مباشــر مــع حــارات بــرزة البلــد التــي كانــت تحــت ســيطرة مجموعــات الجيــش الحــر، 

هــذه األمــور مجتمعــة جعلــت التجمــع خــط المواجهــة بيــن الطرفيــن.
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بقيــت حكايــات ومعانــاة الالجئيــن الفلســطينيين )4( القاطنيــن فــي حــي القابــون الدمشــقي ومــا آل إليــه 
مصيرهــم خــالل ســنوات الحــرب فــي ســورية مجهــواًل وطــي الكتمــان، فمــع انــدالع الصــراع تعــرض الحــي 
الدمشــقي للقصــف وانــدالع االشــتباكات، ولحمــالت اعتقــال ومداهمــات ومطــاردة وتصفيــات ميدانيــة، 
لــم يكــن الالجئــون الفلســطينيون  بســبب مواقــف ســكانه المناهضــة للنظــام الســوري، فــي حيــن 
القاطنــون فــي الحــي منــذ عــام 1948والمنغمســون فــي الوجــع الســوري خــارج دائــرة االســتهداف 
واالعتقــال، ممــا اضطــر العديــد منهــم لمغــادرة الحــي، والنــزوح لمناطــق أخــرى بحثــًا عــن األمــن واألمــان، 
ومــع اشــتداد الصــراع واســتحالة العــودة بســبب الحمــالت العســكرية المتكــررة التــي نفذتهــا قــوات النظــام 
الســوري مدعومــة بالطيــران الروســي، بــدؤوا رحلــة نــزوح إلــى مناطــق فــي دمشــق وضواحيهــا، ولجــوء 
جديــدة إلــى خــارج حــدود ســورية، ليعيشــوا مــن جديــد مــا عاشــه أباؤهــم وأجدادهــم مــن نكبــة ومأســاة 

وتشــتت وضيــاع.

4  يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في حي القابون بحوالي ستة آالف الجئ ما يعادل 1200 عائلة، أغلبهم من أهالي 

بلدة الطنطورة والذين يشكلون ما يقارب %70 من الفلسطينيين المقيمين في حي القابون، في حين ينتسب البقية إلى مدن 
وقرى فلسطينية أخرى كصفد وقضائه، وطبريا وقضائها، لوبية، حيفا وقضائها، أم الزينات، الشجرة، كفر عنان، عيلوط، 

كويكات،
تميز فلسطينيو حي القابون كغيرهم من الفلسطينيين في سورية بتحصيلهم العلمي والثقافي، فقد حقق أبناؤهم شهادات جامعية 
ُعليا بكافة االختصاصات، ومنهم من حصل على شهادات الدكتوراة ويحاضر في الجامعات السورية، لتجد أكثر من طبيب 

ومهندس ومعلم في العائلة الواحدة، ويعزو أحد أبناء الحي ذلك العتماد الفلسطينيين على العلم وحده بعد أن فقدوا أرضهم في 
فلسطين ولم يتبقى لهم شيء يعتمدون عليه لضمان مستقبل عائالتهم، في الوقت الذي يملك أصحاب الحي األصليين تجارتهم 

وعقاراتهم وأرزاقهم لضمان مستقبل ابنائهم.
كذلك كان لالجئين من أبناء الحي بصمات في صفوف الثورة الفلسطينية من خالل العمل النضالي المبكر فقدموا العديد من 

التضحيات، وشاركوا في معظم فعاليات الثورة الفلسطينية في ذلك الحين.
ومن العائالت الفلسطينية في حي القابون )الدسوقي- المصري – الهندي – عبد العال – سالّم – البيرومي – عشماوي – 

عبد الرحيم – قاسم »أبو صفية« – السمرا – العيق - سعد – عويس – كتيلة – عبد الرحيم – باير- حمدان – عيسى – عبد 
الكريم – العسكري – والشاويش، شقير- خلف – حمد – كويكات – البيتم – عليان(.

الالجئون الفلسطينيون النازحون في القابون



75

مركز العودة الفلسطيني

     التقرير السنوي 2020

ــاء  ــًا فلســطينيًا مــن أبن ــدى مجموعــة العمــل أن 30 الجئ ــات الموثقــة ل هــذا وتشــير اإلحصائي
حــي القابــون الدمشــقي قضــوا منــذ انــدالع الحــرب فــي ســورية، و10 فلســطينيين معتقليــن 

مــن قبــل األمــن الســوري مــن أبنــاء الحــي. 

وبعــد مضــي أكثــر مــن ثــالث ســنوات علــى تهجيــر أهالــي الحــي، وإعــادة الســيطرة عليــه مــن 
قبــل قــوات النظــام فــي أيــار مــن عــام 2017 بعــد اتفاقيــة تســوية مــع فصائــل المعارضــة 
ــه إال بموجــب  ــون مــن الدخــول إلي ــي حــي القاب ــع أهال ــة تمن ــزال األجهــزة األمني الســورية ال ت
موافقــات أمنيــة، ويكــون الدخــول حصــرًا يومــي الخميــس والجمعــة، وتجبرهــم علــى دخــول 
الحــي ســيرًا علــى األقــدام، بــدون ســيارات، وتــرك أوراقهــم الثبوتيــة علــى الحواجــز عنــد 
مدخــل الحــي، كمــا أنهــا حولــت الحــي إلــى منطقــة عســكرية بامتيــاز بحجــة أنهــا منطقــة مفخخــة 

باأللغــام، وهــي غيــر قابلــة للســكن حيــث تبلــغ نســبة الدمــار فيــه مــا يقــارب 80%. 

كانــوا  الذيــن  الفلســطينيين  والالجئيــن  عامــة  القابــون  حــي  أهالــي  مأســاة  مــن  زاد  ومــا 
يقطنــون فيــه هــو خضــوع الحــي للمخطــط التنظيمــي الجديــد، ممــا يعنــي خســارتهم لبيوتهــم 
وممتلكاتهــم فــي الحــي وعــدم قدرتهــم العــودة إليــه، حيــث صــرح مديــر الدراســات فــي 
محافظــة دمشــق “معمــر دكاك” أن ســكان مخيــم اليرمــوك والقابــون لــن يحصلــوا علــى ســكن 
بديــل نتيجــة تنظيــم المنطقتيــن وفــق المرســوم رقــم 5 لعــام 1982، وإنمــا ســيكون لهــم 

ــة. أســهم تنظيمي

ويتــوزع الفلســطينيون مــن أهالــي حــي القابــون الدمشــقي بيــن عــدة دول وبلــدان منهــا دول 
االتحــاد األوربــي وتركيــا ومصــر باإلضافــة لنازحيــن يتوزعــون بيــن مناطــق ســيطرة النظــام فــي 
دمشــق وريفهــا ومناطــق ســيطرة قــوات المعارضــة الســورية فــي مــدن وأريــاف حلــب وإدلــب 

شــمال ســورية.
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5
            الالجئون الفلسطينيون في حي جوبر )5(

مــع انــدالع الصــراع فــي ســورية تعــرض أبنــاء حــي جوبــر الدمشــقي لحمــالت اعتقــال ومطــاردة وتصفيــات 
ــزوح  ــد منهــم لمغــادرة الحــي، والن ــلالجئين الفلســطينيين نصيــب منهــا ممــا اضطــر العدي ــة كان لـ ميداني
لمناطــق أخــرى بحثــًا عــن األمــان، ومــع اشــتداد الصــراع واســتحالة العــودة بســبب الحمــالت العســكرية 
ــدة  ــة لجــوء جدي ــدأت رحل ــران الروســي، ب المتكــررة التــي نفذتهــا قــوات النظــام الســوري مدعومــة بالطي
خــارج حــدود ســورية، فيمــا بقــي عــدد كبيــر منهــم نازحيــن فــي مناطــق دمشــق وريفهــا بانتظــار العــودة إلى 
الحــي، فــي الوقــت الــذي الزالــت قــوات النظــام الســوري تمنــع أهالــي حــي جوبــر الدمشــقي مــن الدخــول 
إليــه إال لدقائــق معــدودة ومأجــورة، وذلــك رغــم مضــي أكثــر مــن عاميــن علــى تهجيــر النظــام ألهالــي 
الحــي، الــذي ُدّمــرت جميــع مســاكنه وعماراتــه ومســاجده، فيمــا يقصــد األهالــي ضبــاط النظــام وعناصــره 
المســؤولين عــن المنطقــة لتســهيل دخولهــم وتفقــد منازلهــم، حيــث ال تتجــاوز مــدة ذلــك الدخــول 10 

دقائــق، مقابــل مبالــغ ماليــة تتــراوح بيــن 10 إلــى 15 ألــف ليــرة ســورية.

ويتــوزع الفلســطينيون مــن أهالــي حــي جوبــر الدمشــقي بيــن عــدة دول وبلــدان منهــا دول االتحــاد 
األوربــي وتركيــا ومصــر باإلضافــة لنازحيــن يتوزعــون بيــن مناطــق ســيطرة النظــام فــي دمشــق وريفهــا 

ومناطــق ســيطرة قــوات المعارضــة الســورية فــي مــدن وأريــاف حلــب وإدلــب شــمال ســورية.

5  تقدر أعدد الالجئين في حي جوبر بحوالي عشرة آالف فلسطيني، لجأ معظمهم من مناطق شمال فلسطين »صفد 

وطبريا والناصرة منطقة المجيدل وحيفا ويافا وأبناء عشائر الزنغرية والقديرية ».
وتميز فلسطينيو حي جوبر بتحصيلهم العلمي والثقافي، فقد حقق أبناءهم شهادات جامعية ُعليا بكافة االختصاصات، ومنهم 

من حصل على شهادات الدكتوراة ويحاضر في الجامعات السورية، لتجد أكثر من طبيب ومهندس ومعلم في العائلة الواحدة، 
ويعزو أحد أبناء الحي ذلك العتماد الفلسطينيين على العلم وحده بعد أن فقدوا أرضهم في فلسطين ولم يتبقى لهم شيء 

يعتمدون عليه لضمان مستقبل عائالتهم، في الوقت الذي يملك أصحاُب الحي األصليون تجارتهم وعقاراتهم وأرزاقهم لضمان 
مستقبل ابنائهم.

ومن العائالت الفلسطينية في جوبر الجرادات، مهاوش، حمدان، ديب، مبدى، العشماوي، أبو ماضي، عوكل، سالم، وأكد، 
عبيد، األسدي، الكبرا، إدريس، قاسم، ابو خميس.

ونظراً ألعداد لالجئين الفلسطينيين المتزايدة وحاجتهم المتواصلة للخدمات، قامت وكالة غوث وتشغيل الالجئين »أونروا« 
بافتتاح مدارس المجيدل، الناصرة، يازور، بيت دقو ومستوصف صحي لتلبية حاجات الالجئين.
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مــع بدايــة قصــف مخيــم اليرمــوك والتجمعــات الفلســطينية فــي ريــف دمشــق نــزح اآلالف مــن الالجئيــن 
الفلســطينيين وغيرهــم إلــى حــّي ركــن الديــن الدمشــقي باعتبــاره األكثــر أمنــًا ومالئمــة لوضعهــم المــادي 
المــزري، وافتتحــت وكالــة األونــروا مركــزًا لإليــواء الجماعــي فــي مدرســة صفــد التابعــة للوكالــة فــي ركــن 

الديــن. 

وكان النازحــون الفلســطينيون فــي الحــّي قــد تعرضــوا للتضييــق األمنــي، حيــث فــرض األمــن موافقــات 
أمنيــة لمــن يريــد اســتئجار منــزل، وقامــت أجهــزة النظــام بحمــالت أمنيــة لجمــع المعلومــات عــن القاطنيــن 
والنازحيــن فــي الحــي، وللبحــث عــن مطلوبيــن أو متخلفيــن عــن الخدمــة اإلجباريــة فــي جيــش التحريــر 

الفلســطيني. 

كمــا طلــب األمــن الســوري مــن البعــض مراجعــة األفــرع األمنيــة وطــرح عليهــم األســئلة عــن أســباب النــزوح 
والعمــل ومــن سيســكن فــي المنــزل مــن أفــراد العائلــة ولــو كان صغيــرًا، وتبليغهــم بــكل جديــد فــي هــذا 

األمــر، ويشــار إلــى أنــه هنــاك مــن رفــض األمــن منحــه موافقــة الســتئجار منــزل.

مــن جوانــب المعانــاة األخــرى اصطــدم الالجئــون بمشــكلة إيجــاد مــكان لدفــن موتاهــم، حيــث إن المقبــرة 
ألهــل المنطقــة، وال يســمح للنازحيــن الدفــن فيهــا إال بدفــع مبلــغ كبيــر ألحــد أقربــاء ميــت مــا فــي المقبــرة 

للدفن.

أمــا علــى صعيــد المســاعدات فيتلقــى الالجئــون الفلســطينيون فــي ســورية عمومــًا المســاعدة المقــررة 
مــن األونــروا، فيمــا يشــتكي األهالــي عمومــًا مــن تراجــع العمــل اإلغاثــي منــذ ســنوات. 

الالجئون الفلسطينيون في ركن الدين 
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شــهد الالجئــون الفلســطينيون فــي تجمــع مفــرق حجيــرة الــذي يتبــع خدميــًا لمحافظة القنيطــرة والمالصق 
تمامــًا لمنطقــة الســيدة زينــب بريــف دمشــق خــالل عــام 2020 مــع غيــره مــن المناطــق المحيطــة بمنطقــة 
الســيدة زينــب / البحدليــة والذيابيــة والحســينية/ حملــة منظمــة تقــوم بهــا مؤسســة /جهــاد البنــاء/ التابعــة 
للحــرس الثــوري االيرانــي لشــراء المنــازل بالتعــاون مــع بعــض السماســرة، وذلــك ضمــن خطــة تهــدف لتغييــر 
ديمغرافيــة المنطقــة وتركيبتهــا الســكانية، وإحــالل آخريــن مــن تركيبــة طائفيــة محــددة مكانهــم، بتعــاون 
وتنســيق مــع مؤسســات النظــام التــي تضيــق علــى األهالــي عبــر حرمانهــم مــن أبســط حقوقهــم الحياتيــة.

وكان الالجئــون الفلســطينيون فــي تجمــع حجيــرة عاشــوا جنبــًا إلــى جنــب مــع إخوتهــم مــن النازحيــن 
الســوريين، وتقاســموا معهــم الظــروف الصعبــة نتيجــة اإلهمــال وســوء الخدمــات الــذي تشــهده أغلــب 

تجمعــات النازحيــن إضافــة الــى األحــوال االقتصاديــة الســيئة.

ومــع انطــالق المظاهــرات الشــعبية فــي درعــا وغيرهــا مــن المــدن الســورية فــي آذار 2011 كان تجمــع 
مفــرق حجيــرة ســباقًا فــي تنظيــم المظاهــرات، حيــث خرجــت أول مظاهــرة فــي بدايــة نيســان 2011 

ــة. ــل أجهــزة النظــام األمني ــل غيرهــا بالقمــع مــن قب وقوبلــت مث

وشــارك العديــد مــن الفلســطينيين إلــى جانــب أشــقائهم الســوريين فــي هــذه المظاهــرات ونالــوا 
نصيبهــم مــن االعتقــال واإلذالل، كمــا شــاركوا فــي اإلضرابــات التــي كانــت تنظــم تضامنــًا مــع المــدن 

الســورية المحاصــرة والتــي كانــت تتعــرض للقصــف والمجــازر.

ومــع تصاعــد الحملــة القمعيــة ضــد مختلــف المــدن الســورية مــن قبــل قــوات النظــام، كان تجمــع مفــرق 
ــر مــن مئــة ضحيــة وعشــرات  حجيــرة علــى موعــد فــي 18 تمــوز 2012 مــع مجــزرة مروعــة راح ضحيتهــا أكث
الجرحــى ســقطوا بقصــف مــن مروحيــات النظــام خــالل جنــازة لتشــييع جثمــان أحــد أبنــاء التجمــع ســقط فــي 
مواجهــات مــع األمــن فــي منطقــة المشــتل، وكان مــن بيــن الضحايــا العديــد مــن الالجئيــن الفلســطينيين.

ولــم تتمكــن مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية مــن الحصــول علــى إحصائيــة دقيقــة لعــدد 
الضحايــا والجرحــى والمعتقليــن مــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي تجمــع مفــرق حجيــرة لغيــاب اإلحصائيــات 

الالجئون الفلسطينيون في تجمع حجيرة 
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8

الدقيقــة وتخــوف األهالــي مــن مالحقــة األجهــزة األمنيــة التابعــة للنظــام لهــم.

وفــي اليــوم التالــي للمجــزرة شــهد التجمــع نزوحــًا جماعيــًا إثــر تهديــدات مــن النظــام بتدميــره فــوق رؤوس 
ســاكنيه، ليتجــرع أهلــه مــن النازحيــن الســوريين والالجئيــن الفلســطينيين وغيرهــم مــن أبنــاء الريــف 
الســوري فــي محافظــات إدلــب وحلــب وديــر الــزور والرقــة، ممــن قدمــوا وأقامــوا فــي التجمــع مــرارة 

ــدة. ــزوح مــرة جدي ــر والن التهجي

وتعــّرض التجمــع فيمــا بعــد لحصــار خانــق مــع باقــي مناطق جنوب دمشــق، حيث عانى َمن تبقى من ســكانه 
مــن الجــوع والعطــش والقصــف والقتــل، واســتمر ذلــك إلــى أن دخلتــه قــوات النظــام مــع الميليشــيات 
العراقيــة واألفغانيــة واللبنانيــة واإليرانيــة فــي تشــرين الثانــي 2013 والتــي عاثــت فيــه فســادًا ودمــرت 

وأحرقــت العشــرات مــن منازلــه، وقامــت بتعفيــش ونهــب الباقــي بالكامــل.

وبعــد أكثــر مــن أربعــة أعــوام ســمحت قــوات النظــام لعــدد مــن العائــالت بالعــودة إلــى التجمــع، حيــث وجــدت 
بيوتهــا مدمــرة أو محروقــة أو منهوبــة بشــكل كلــي، فــي ظــل غيــاب شــبه كامــل للخدمــات والكهربــاء 

والمــاء.

الالجئون الفلسطينيون النازحون في جديدة الفضل

تشــير إحصائيــات غيــر رســمية أن عــدد العائــالت النازحــة مــن مخيــم اليرمــوك إلــى بلــدة جديــدة الفضــل 
تبلــغ حوالــي 100 عائلــة، تعانــي ظروفــًا اقتصاديــة غايــة فــي الصعوبــة. حيــث اشــتكى النازحــون مــن 
ســوء أوضاعهــم المعيشــية واالقتصاديــة، حتــى إنهــم باتــوا يلجــؤون إلــى بيــع أثــاث منازلهــم ومقتنياتهــم 

الشــخصية مــن أجــل تأميــن قــوت يــوم أطفالهــم، وســداد مــا ترتــب عليهــم مــن إيجــار منازلهــم. 

وســجلت البلــدة إصابــات عديــدة بفايــروس كورونــا ممــا جعــل وزارة الصحــة تعلــن عــن إخضاعهــا للحجــر 
ــروس وحفاظــًا علــى الصحــة العامــة  ــك منعــًا النتشــار الفاي ــو 2020 وذل ــران – يوني الصحــي، فــي 21 حزي

المواطنيــن. وســالمة 

مــن جانبهــم أطلــق النازحــون نــداء للجهــات المعنيــة والفصائــل والســلطة الفلســطينية ووكالــة األونــروا، 
طالــب خاللــه تقديــم المســاعدات الطبيــة والغذائيــة والماليــة، ومد يد المســاعدة لهم، مبدين اســتغرابهم 

مــن تجاهلهــم وتهميشــهم. 
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9
الالجئون الفلسطينيون النازحون في جديدة عرطوز

تشــير إحصائيــات غيــر رســمية أن عــدد العائــالت النازحــة مــن مخيــم اليرمــوك إلــى بلــدة جديــدة عرطــوز تبلــغ 
حوالــي 700 عائلــة، تعانــي ظروفــًا اقتصاديــة غايــة فــي الصعوبــة.

ويشــتكي النازحــون إلــى بلــدة جديــدة عرطــوز فــي ريــف دمشــق الغربــي، مــن اســتثنائهم من المســاعدات 
اإلغاثيــة، التــي تقدمهــا الهيئــات والجمعيــات الخيريــة للعوائــل الفلســطينية فــي العديــد مــن المناطــق 

الســورية.

بدورهــم طالــب ناشــطون الجهــات المعنيــة واإلغاثيــة تقديــم يــد المســاعدة للعائــالت التــي تعانــي أصــاًل 
مــن أوضــاع معيشــية قاســية جــراء تهجيرهــم مــن منازلهــم وممتلكاتهــم، وانتشــار البطالــة بيــن صفوفهــم 
ــا الــذي جعلهــم حبيســي  ــاء كورون وعــدم وجــود دخــل مــادي ثابــت يقتاتــون منــه، عــالوة علــى انتشــار وب

منازلهــم وعاطليــن عــن العمــل.
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الالجئون الفلسطينيون

النازحون في الشمال السوري 

10

إدلب

أوضــاع أمنيــة غيــر مســتقرة اشــتكى منهــا المهجــرون الفلســطينيون والســوريون فــي مدينــة إدلــب 
وموجــة نــزوح كبيــرة شــهدتها المنطقــة، جــراء قصــف قــوات النظــام وروســيا للمنطقــة، والعمليــات 
ــة  ــه والتــي تهــدف للســيطرة علــى مدين ــة ل ــة لقــوات النظــام والمليشــيات الموالي العســكرية البري

إدلــب. 

فــي حيــن نزحــت حوالــي 250 عائلــة فلســطينية مقيمــة فــي إدلــب وريفهــا مــن مناطــق معــرة النعمان 
وأريحــا وســراقب فــي الشــمال الســوري إلــى المناطــق الحدوديــة مــع تركيــا التــي ال يشــملها القصف. 

ــاع والتشــرد  ــة مــن الضي ــد مــن العائــالت مــن أوضــاع إنســانية كارثيــة، وعاشــت حال هــذا وعانــت العدي
والمعانــاة مــن جديــد، حيــث توجهــت بعــض تلــك العائــالت إلــى المخيمــات لكــن لــم تجــد مكانــًا فيهــا، 
ممــا اضطرهــا للمبيــت بالعــراء فــي ظــل األحــوال الجويــة الســيئة والبــرد القــارس، فيمــا بحثــت عائــالت 
أخــرى عــن منــازل لكــن إيجاراتهــا مرتفعــة جــدًا، وذلــك ألن عــدد الســكان والنازحيــن إلــى تلــك المناطــق 

بــات يفــوق عــدد المنــازل المتوافــرة وباتــت الظــروف أكثــر بؤســًا.

فــي حيــن حاولــت بعــض العائــالت الفلســطينية الدخــول إلــى تركيــا بطريقــة غيــر نظاميــة للبحــث عــن 
األمــان وإنقــاذ حياتهــا وحيــاة أطفالهــا، إال أّن محاوالتهــا بــاءت بالفشــل بســبب التشــديد األمنــي علــى 

الحــدود الســورية التركيــة. 

وتشــير إحصائيــات غيــر رســمية إلــى أن 1488 الجئــًا فلســطينيًا يقيمــون اآلن فــي ثــالث مناطــق 
رئيســة فــي الشــمال، وهــي منطقــة إدلــب وريفهــا ومنطقــة عفريــن )غصــن الزيتــون( وريــف حلــب 
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الشــمالي )درع الفــرات(، حيــث تضــم مدينــة إدلــب العــدد األكبــر مــن الالجئيــن الفلســطينيين، حيــث تتــوزع 
819 عائلــة فلســطينية فــي عــدة مناطــق أهمهــا إدلــب المدينــة التــي يقطنهــا 226 عائلــة وبلــدة أطمــه 
الحدوديــة 152 عائلــة فيمــا تقيــم فــي قريــة عقربــات 60 عائلــة، ومثلهــا فــي بلــدة ســرمدا علــى الحــدود مــع 
تركيــا، بينمــا تقيــم 50 عائلــة فــي كل مــن مدينتــي معــرة النعمــان وأريحــا جنــوب إدلــب وكذلــك فــي قريــة 
عطــاء الحدوديــة، فــي حيــن تقيــم عشــرات العائــالت األخــرى فــي مــدن وبلــدات رئيســة كســلقين ومعــرة 

مصريــن وبنــش.

مخيم دير بلوط 

يعيــش المهجــرون الفلســطينيون فــي مخيــم ديــر بلــوط شــمال ســورية أوضاعــًا معيشــية قاســية، حيــث 
يعانــون عجــزًا كبيــرًا فــي توفــر أدنــى مقومــات الحيــاة، وشــّح المســاعدات اإلغاثيــة وانتشــار البطالــة بيــن 
صفوفهــم، وعــدم تقديــم أي دعــم مــادي أو غذائــي مــن قبــل المنظمــات اإلنســانية وتخلــي األونــروا عــن 

تحمــل مســؤولياتها تجاههــم.

كمــا طالــب النازحــون الفلســطينيون فــي مخيــم ديــر بلــوط الجهــات المعنيــة ومنظمــات حقــوق اإلنســان 
والجمعيــات اإلغاثيــة، بتحّمــل المســؤولية اإلنســانية واألخالقيــة تجاههــم، والعمــل علــى انتشــالهم مــن 

مأســاتهم وتأميــن ســبل العيــش الكريــم لهــم. 

كمــا دعــوا وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين )األونــروا( بصفتها المســؤولة دوليــًا عن الالجئين 
الفلســطينيين إليصــال كافــة معوناتهــا الماديــة واإلغاثيــة لهــم، باعتبارهــم ضمــن إحــدى حقــول عملهــا 
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الرئيســة، والعمــل علــى توفيــر الحمايــة القانونيــة والجســدية واإلنســانية، وتقديــم 
المســاعدات النقديــة كبــدل إيــواء وغــذاء بشــكل مباشــر أو مــن خــالل عمــل شــراكات 
مــع منظمــات دوليــة فــي حــال عــدم رغبــة األونــروا بالوصــول إليهــم، وكذلــك العمــل 
علــى تأميــن انتقالهــم للعيــش مــن الخيــم الباليــة المهترئــة التــي ال تقيهــم حــّر 
الصيــف وبــرد وســيول الشــتاء إلــى منــازل أو كرفانــات تكفــل لهــم متطلبــات الحيــاة 

الكريمــة«.

اعتقال

يــوم 29 نيســان/ أبريــل 2020 اعتقلــت الشــرطة التركيــة الالجئيــن الفلســطينيين، 
أحمــد إبراهيــم خرمنــدي )39 عامــًا(، وزكريــا يحيــى ديــراوي )33 عامــًا( مــن أبنــاء مخيــم 
اليرمــوك المهجريــن فــي مخيــم ديــر بلــوط عــدة أيــام ومــن ثــم أطلقــت ســراحهما، 
وذلــك أثنــاء توجههــم إلــى ناحيــة جنديــرس التابعــة لمنطقــة عفريــن فــي محافظــة 

حلــب فــي ســورية.

يــوم 14 تمــوز/ يونيــو 2020 شــنت القــوات الخاصــة التابعــة للمعارضــة الســورية 
والمدعومــة مــن قبــل عناصــر الجيــش التركــي حملــة دهــم واعتقــاالت فــي مخيمــي 
ديــر بلــوط والمحمديــة بريــف عفريــن شــمالي حلــب، حيــث قامــوا بتفتيــش خيــم 
المهجريــن مــن جنــوب دمشــق، واعتقلــوا علــى إثرهــا أكثــر مــن 100 شــخص بينهــم 

30 فلســطينيًا لــم يتــم التعــرف علــى أســمائهم حتــى لحظــة تحريــر الخبــر. 

ووفقــًا لمجموعــة العمــل فــإن القــوات الخاصــة التابعــة للمعارضــة الســورية لديهــا 
ريــن، دون  قائمــة قامــت بتفتيــش جميــع الخيــم، واعتقــال عــدد كبيــر مــن الُمهجَّ

معرفــة الســبب الحقيقــي وراء االعتقــاالت.

الجانب التعليمي 

اشــتكت العائــالت الفلســطينية فــي الشــمال الســوري مــن حرمــان أطفالهــا مــن 
التعليــم، نتيجــة تهجيرهــم القســري وعــدم توفــر أدنــى مقومــات الحيــاة فــي مراكــز 

اللجــوء الجديــدة التــي أجبــروا علــى النــزوح إليهــا. 

وبالرغــم مــن إنشــاء مدرســة خاصــة فــي بعــض المخيمــات بهــدف تعليــم األطفــال 
ومحو أميتهم على األقل، إال أن تلك المدارس -التي أقيمت في خيم ال تقيهم 
بــرد الشــتاء وال حــّر الصيــف- واجهــت العديــد مــن العقبــات والمشــاكل، بســبب 
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انعــدام مقومــات التعليــم مــن نقــص فــي التجهيــزات الدراســية واللــوازم المدرســية مــن 
قرطاســية ومقاعــد ووســائل التعليــم الحديثــة، وعــدم وجــود كادر تعليمــي مــدرب، حيــث 

تعتمــد تلــك المــدارس علــى خريجــي أو طــالب الجامعــات. 

مســؤولياتها  بتحمــل  األونــروا  المهجــرة  الفلســطينية  العائــالت  طالبــت  جانبهــا  مــن 
تجــاه أبنائهــم والعمــل علــى تبنــي العمليــة التعليميــة فــي شــمال ســورية، وإرســال 

مســؤولياتها. تحــت  ينطــوون  كونهــم  ألطفالهــم،  التعليميــة  المســتلزمات 

الجانب الطبي 

قامــت منظمــة آفــاد )AFAD( منظمــة إدارة الكــوارث 
والطــوارئ التركيــة بإغــالق النقطــة الطبيــة التابعــة 
بلــوط  ديــر  مخيــم  فــي  التطوعــي،  ملهــم  لفريــق 
شــمال ســورية مــن قبــل مديريــة الصحــة فــي منطقة 
ال  الطبــي  الــكادر  أن  بحجــة  وذلــك  الزيتــون،  غصــن 

يملــك ترخيصــًا رســميًا وغيــر مؤهــل. 

بدورهــم نّفــذ المّهجــرون الفلســطينيون والســوريون المهجــرون فــي مخيــم ديــر بلــوط 
بمنطقــة عفريــن شــمال ســورية، اعتصامــًا طالبــوا فيــه الجهــات المعنيــة والســلطات 
ــح النقطــة  ــة آفــاد )AFAD( بإعــادة فت ــة ومنظمــة إدارة الكــوارث والطــوارئ التركي التركي
الطبيــة التابعــة لفريــق ملهــم التطوعــي، بعــد أن تــم إغالقهــا بقــرار مــن قبــل مديريــة 

الصحــة فــي منطقــة غصــن الزيتــون.

ــوم 18 تشــرين األول/  ــة التــي نفذوهــا ي وشــدد المعتصمــون خــالل الوقفــة االحتجاجي
أكتوبــر 2020 علــى أن اســتمرار إغــالق النقطــة الطبيــة وخاصــة فــي ظــل انتشــار جائحــة 
كورونــا )كوفيــد19( ســيعود بالضــرر الكبيــر ليــس فقــط علــى العائــالت القاطنــة فــي 
مخيمــي ديــر بلــوط والمحمديــة؛ بــل علــى كافــة العائــالت القاطنــة في المناطــق المجاورة 

للمخيميــن ألنهــا النقطــة الطبيــة الوحيــدة التــي تخــدم تلــك المنطقــة. 

ويخشــى النازحــون داخــل المخيــم مــن المــرض الــذي يتطلــب تدخــل األطبــاء، فأقــرب 
مستشــفى يبعــد عــن المخيــم أكثــر مــن عشــرة كيلومتــرات، وهــم ال يمتلكــون وســيلة 

أو تكاليــف التنقــل الباهظــة.

يذكــر أنــه ســجل يــوم 21 تشــرين األول/ أكتوبــر 2020 اكتشــاف أول إصابــة بفايــروس 
ــر بلــوط بمنطقــة عفريــن، لشــاب يبلــغ مــن العمــر 37 عامــًا. ــا فــي مخيــم دي كورون
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وقفات تضامنية 

نظــم الالجئــون الفلســطينيون فــي مخيــم ديــر بلــوط يــوم 1 تمــوز/ يوليــو 2020 
وقفــة احتجاجيــة رافضــة للقــرار اإلســرائيلي بضــم األغــوار ومناطــق فــي الضفــة الغربيــة 

المحتلــة.

عــن هيئــات  وممثلــون  المهجريــن،  المخيــم  أبنــاء  مــن  العديــد  الوقفــة  فــي  شــارك 
االحتــالل  إنهــاء  إلــى  المعتصمــون  الســوري، ودعــا  الشــمال  فــي  عاملــة  وجمعيــات 
اإلســرائيلي لألراضــي الفلســطينية ورفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة ورفــض قــرار الضــم 

اإلســرائيلي.

المناســبات  أغلــب  فــي  بلــوط  ديــر  إلــى  المهجــرة  الفلســطينية  العائــالت  وتشــارك 
الرافضــة لالحتــالل والداعيــة للتمســك بــاألرض، رغــم الظــروف الصعبــة التــي تعيشــها 
عــن  المســاعدات، وتخلــي »األونــروا«  المــوارد وشــح  نقــص  نتيجــة  العائــالت،  هــذه 

تجاههــم. مســؤولياتها 

الحراك اإلغاثي

الثانــي/ 	  كانــون   09 يــوم 
هيئــة  وزعــت   2020 ينايــر 
فلســطينيي ســورية لإلغاثــة 
والتنميــة مســاعدات غذائيــة 
علــى العائــالت الفلســطينية 
فــي  النازحــة  والســورية 
شــمال  المناطــق  مــن  عــدد 

ســورية.

يــوم 11 كانــون الثانــي/ ينايــر 2020 وزعــت دار األيتــام التركيــة مســاعدات إغاثيــة 	 
وغذائيــة فــي مخيمــي ديــر بلــوط والمحمديــة شــمال ســورية، وذلــك للتخفيــف 

مــن معاناتهــم المعيشــية واالقتصاديــة ومــد يــد العــون والمســاعدة لهــم.

يــوم 11 كانــون الثانــي/ ينايــر 2020 وزعــت حملــة الوفــاء األوروبيــة طــرودًا غذائية 	 
علــى العائــالت الفلســطينية والســورية القاطنــة فــي مخيــم إعــزاز ومنطقــة 
عفريــن فــي الشــمال الســوري، كمــا قدمــت وجبــات غذائيــة للعائــالت القاطنــة 

فــي مخيمــي ديــر بلــوط والمحمديــة بمدينــة إدلــب. 
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يــوم 29 كانــون الثانــي/ ينايــر 2020 وزعــت جمعيــة خير أمة ســلل غذائية على العائالت الفلســطينية 	 
والســورية القاطنــة فــي مخّيمــي ديــر بلــوط والمحمديــة فــي ناحيــة جنديــرس بريــف عفريــن، ووفقــًا 

ألحــد أعضــاء الجمعيــة فإنــه تــم توزيــع مــا يقــرب مــن 10٠٠ ســلة غذائيــة فــي المخيميــن. 

يــوم 24 تشــرين األول/ أكتوبــر 2020 وّزعــت إحــدى الهيئــات اإلغاثيــة اإلنســانية التابعــة لألمــم 	 
المتحــدة عــددًا مــن حقائــب النظافــة علــى العائــالت المهجــرة فــي مخيمــي ديــر بلــوط والمحمديــة 

فــي مدينــة عفريــن شــمال ســورية، وذلــك للمســاهمة فــي التصــدي لجائحــة كورونــا. 

مخيم المحمدية 

ــة  ــم المحمدي يبلــغ عــدد العائــالت الفلســطينية المهجــرة مــن مخيــم اليرمــوك وجنــوب دمشــق إلــى مخّي
التابــع لناحيــة جنديــرس جنــوب غــرب مدينــة عفريــن شــمال ســورية؛ مــا يقــارب 50 عائلــة تعانــي ظروفــًا 
معيشــية قاســية نتيجــة شــّح المســاعدات اإلغاثيــة، وعــدم توفــر أدنــى مقومــات الحيــاة والمتطلبــات 

والتهميــش. األساســية، 

مخيم الصداقة 

ــم الصداقــة شــمال ســورية، مــن الفاقــة والعــوز جــراء  تشــكو حوالــي 35 أســرة فلســطينية تقطــن مخّي
والتهميــش  المزريــة،  واالقتصاديــة  المعيشــية  وأوضاعهــم  األساســية  الحيــاة  لمقومــات  افتقارهــم 
المتعمــد لمعاناتهــم ومأســاتهم مــن قبــل الجهــات الرســمية الفلســطينية الممثلــة لهــم والمســؤولة 
عنهــم، وكذلــك تجاهــل وكالــة األونــروا وعــدم تقديمهــا أي مســاعدات إغاثيــة أو ماليــة لهــم منــذ نزوحهــم 
قســرًا عــن مناطقهــم، ومــا زاد الطيــن بلــة انتشــار جائحــة كورونــا )كوفيــد 19( لتضيــف عبئــًا آخــر علــى ســلة 

ــرة.  أزماتهــم الكثي

فــي حيــن عبــرت تلــك العائــالت عــن إصابتهــم بحالــة مــن اإلحبــاط نتيجــة عــدم توفــر الخدمــات األساســية 
لهــم، وشــح المســاعدات اإلغاثيــة، مشــيرين إلــى أن جميــع المقيميــن فــي المخّيــم ليــس لديهــم دخــل أو 
مــورد مالــي، حيــث يعتمــدون بشــكل رئيــس علــى مــا تقدمــه لهــم إدارة المخيــم والجمعيــات اإلغاثيــة مــن 

مــواد غذائيــة. 

وكانــت منظمــة مــرام وإدارة الكــوارث والطــوارئ التركيــة )آفــاد( بالتعــاون مــع المجلــس المحلــي لمدينــة 
إعــزاز اتخــذت قــرارًا يــوم 22/4/2019 بنقــل 80 عائلــة مــن مهجــري جنــوب دمشــق بينهــم 35 عائلــة مهجــرة 
مــن مخيــم اليرمــوك مــن مخيــم الشــبيبة بمدينــة إعــزاز إلــى مخيــم الصداقــة بمنطقــة البــل شــمال مدينــة 

صــوران بريــف حلــب الشــمالي. 
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هــذا وتــزداد معانــاة الالجئيــن الفلســطينيين المهجريــن مــن مخيــم اليرمــوك وجنــوب دمشــق إلــى مخيــم 
الصداقــة بريــف حلــب الشــمالي يومــًا بعــد يــوم تعقيــدًا بســبب أوضاعهــم اإلنســانية الهشــة، ومــا القــوه 

مــن مــرارة النــزوح والتشــرد عــن مخيماتهــم وممتلكاتهــم. 

مخيم الجزيرة 

تعيــش قرابــة 30 عائلــة فلســطينية مهجــرة مــن مخيــم اليرمــوك ومنطقــة التضامــن جنــوب دمشــق ومــن 
غوطــة دمشــق فــي مخيــم الجزيــرة بمنطقــة أطمــه فــي محافظــة إدلــب علــى الحــدود التركيــة، أوضاعــًا 
ــة،  ــة المــوارد وانعــدام المســاعدات اإلغاثي ــة وســيئة، حيــث يشــكون مــن بــؤس الحــال وقل إنســانية صعب
وعــدم توفــر أدنــى مقومــات الحيــاة والمتطلبــات األساســية، والتهميــش المتعمــد لهــم من قبل الســلطة 

والفصائــل الفلســطينية ووكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين األونــروا.

البل 

أوضــاع إنســانية مؤلمــة تواجههــا 25 عائلــة فلســطينية تقطــن فــي مخيــم البــل شــمال ســورية، فيمــا 
تــزداد معاناتهــم ســوءًا يومــًا بعــد يــوم نتيجــة أوضاعهــم المعيشــية واالقتصاديــة المزريــة، وتــرّدي الخدمــات 

وانعــداِم وشــّح المســاعدات اإلنســانية التــي تقدُمهــا المنظمــاُت اإلغاثيــة.

ويشــكو مهجــرو مخيــم البــل مــن مشــاكل كثيــرة، منهــا ُبعــد المخيــم عــن مركــز المدينــة وعــدم تأميــن 
ــة لشــراء حاجياتهــم وعــدم توفــر وســائل  ــاء ووجــود محــال تجاري الطعــام للعائــالت النازحــة، وتوفــر الكهرب

للتدفئــة.

مــن جانبهــا ناشــدت العائــالت الفلســطينية المهجــرة فــي المخيــم المنظمــات الدوليــة و«األونــروا« تقديــم 
يــد العــون لهــم، والعمــل علــى التخفيــف مــن معانــاة نزوحهــم فــي مخيمــات تفتقــر ألدنــى مقومــات 

الحيــاة.

يقــع مخيــم البــل شــمال مدينــة صــوران بريــف حلــب الشــمالي وتــم إنشــاؤه فــي 2018 واســتقبل مهجــري 
الغوطــة الشــرقية، ويحــوي قرابــة )600( خيمــة بدعــم مــن منظمــة آفــاد التركيــة والهــالل األحمــر التركــي.
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المزيريب 

عانــت 1700 عائلــة فلســطينية إلــى جانــب أهالــي بلــدة المزيريــب خــالل عــام 2020 مــن أوضــاع معيشــية 
غايــة فــي القســوة، نتيجــة نقــص المســاعدات وغــالء األســعار وانتشــار البطالــة، وشــح الميــاه وجفــاف 
بحيــرة المزيريــب نتيجــة االســتجرار غيــر المشــروع لميــاه البحيــرة مــن قبــل بعــض المزارعيــن فــي بلــدة 
ــار االرتوازيــة، إضافــة إلــى عشــرات المضخــات  المزيريــب والبلــدات المجــاورة لهــا، والحفــر العشــوائي لآلب
ــرك أثــرًا ســلبيًا  ــة فــي المنطقــة. ممــا ت ــرة ونقلهــا إلــى الحقــول الزراعي ــاه البحي التــي تقــوم بســحب مي

الصحيــة  المســتويات  كافــة  علــى  ثقيــاًل 
واالقتصاديــة. والبيئيــة 

الجانب الميداني

ــاء  ــع والقلــق بيــن أبن ــة مــن الهل ســادت حال
بلــدة المزيريــب فــي ريــف درعــا الغربــي، 
نتيجــة تنامــي حــوادث القتــل واالغتيــاالت 
والخطــف التــي باتــت هاجســًا يــؤّرق ســكان 

البلــدة، نتيجــة تكرارهــا بشــكل كبيــر خــالل عــام 2020، حيــث طالــت عــددًا مــن الســوريين والالجئيــن 
الفلســطينيين. 

يــوم 7 كانــون الثانــي/ ينايــر 2020 أقــدم مســلحون مجهولــون علــى اغتيــال الالجــئ الفلســطيني 	 
ــدة المزيريــب بريــف درعــا الغربــي، قامــوا بإطــالق  ــد )1995(، فــي بل ــن الهيبــي موالي حســين أمي

الالجئون الفلسطينيون النازحون في الجنوب السوري
المزيريب - تسيل - تل شهاب- طبريات - جلين
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النــار عليــه أثنــاء تواجــده داخــل محــل لتصليــح الدراجــات الناريــة فــي البلــدة والذوا بالفــرار، مــا أدى إلــى 
مقتلــه علــى الفــور وإصابــة الفلســطيني بــالل خالــد المســاوي الــذي كان برفقتــه بجــراح طفيفــة. 

يــوم الخميــس 9 كانــون الثانــي/ ينايــر 2020 قامــت مجموعــة مســّلحة تابعــة للنظــام الســوري 	 
بإعــدام ثالثــة أشــخاص مــن أبنــاء محافظــة درعــا جنــوب ســورية، هــم الشــقيقان الفلســطينيان عبــد 
اللــه عبــد القــادر جابــر، مالــك عبــد القــادر جابــر، والشــاب أحمــد خالــد األصفــر مــن الجنســّية الســورّية، 

رميــًا بالرصــاص بدرعــا البلــد جنــوب ســورية، وذلــك بعــد اختطافهــم منــذ حوالــي األســبوع. 

يــوم 6 شــباط / فبرايــر 2020 اغتــال مجهولــون الالجــئ الفلســطيني »ياســين العــواد« فــي بلــدة 	 
المزيريــب بريــف درعــا الغربــي جنوبــي ســورية، حيــث أطلــق المســلحون النــار علــى الضحيــة أثنــاء 

تواجــده بالقــرب مــن محلــه التجــارّي فــي البلــدة والذوا بالفــرار.

يــوم 29 شــباط / فبرايــر 2020 أطلــق مجهولــون مســلحون الرصــاص بشــكل مباشــر علــى »ســمير 	 
عــارف خلــف المصــري« الملقــب »ســمير الــوردة« و«قاســم محمــد عبــد الكريــم الصبيحــي« الملقــب 

بـــ »الجــم«، علمــًا أنهمــا يعمــالن فــي صفــوف الفرقــة الرابعــة التابعــة للنظــام الســوري.

يــوم 10 نيســان/ أبريــل 2020 اغتــال مجهولــون الالجــئ الفلســطيني »محمــد بســام المطلــق« 	 
فــي بلــدة المزيريــب بريــف درعــا الغربــي جنوبــي ســورية، وأكــدت مجموعــة العمــل أن مســلحين 

ــه فــي البلــدة والذوا بالفــرار. ــاء تواجــده أمــام منزل ــة أثن ــار علــى الضحي قامــوا بإطــالق الن

يــوم 15 تمــوز/ يوليــو 2020 أطلــق مجهولــون النــار علــى الالجــئ الفلســطيني »معتصــم محمــد 	 
عــواد« علــى طريــق »المزيريــب التــل«.

مــن جانبهــم اتهــم ناشــطون النظــام الســوري بقتــل قيــادات وعناصــر ســابقة فــي المعارضــة المســلحة، 
جنــوب ســورية علــى الرغــم مــن إجــراء مصالحــات وإعطــاء تعهــدات لهــم مــن قبــل الضامــن الروســي، وقــال 
أحــد أبنــاء المنطقــة »إّن جنــوب ســورية والمزيريــب شــهدت عشــرات عمليــات االغتيــال خــالل ســيطرة 
المعارضــة وطالــت الجئيــن فلســطينيين، ويبــدو أنهــا لــن تتوقــف فــي ظــل ســيطرة قــوات النظــام 

الســوري«.

إفراج- اعتقال- اختطاف 

يــوم 17 شــباط/ فبرايــر 2020 اعتقــل عناصــر حاجــز الضاحيــة فــي درعــا التابــع لقــوات النظام الســوري 	 
الفلســطيني »محمــود حميــد عــواد« )55 عامــًا( مــن أبنــاء مخيــم المزيريــب جنــوب ســورية، واقتادتــه 

إلــى أحــد األفــرع األمنيــة دون معرفــة أســباب اعتقالــه.

يــوم 24 شــباط/ فبرايــر 2020 أفــرج األمــن الســوري عــن الالجــئ الفلســطيني »محمــود حميــد 	 
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عــواد« )55 عامــًا( مــن أبنــاء مخيــم المزيريــب جنــوب ســورية، وذلــك بعــد اعتقــال دام ألكثــر مــن ســتة 
أيــام، حيــث اعتقــل يــوم 17 شــباط/ فبرايــر 2020 مــن قبــل عناصــر حاجــز الضاحيــة فــي درعــا التابــع 

لقــوات النظــام الســوري دون معرفــة أســباب اعتقالــه.

يــوم 5 حزيــران/ يونيــو 2020 أقــدم مســلحون مجهولــو الهويــة علــى اختطــاف الالجــئ الفلســطيني 	 
»نصــر مهــاوش« أثنــاء عملــه فــي محّلــه التجــاري فــي بلــدة المزيريــب بريــف درعــا الغربــي.

بلدة تسيل 

فــي  الفلســطينية  العائــالت  شــَكت 
بلــدة تســيل التابعــة لمحافظــة درعــا، مــن 
فقــر الحــال واإلهمــال وســوء أوضاعهــم 
بســبب  واالقتصاديــة،  المعيشــية 
ســورية. فــي  الدائــر  الصــراع  تداعيــات 

ــروا  ــة األون ــداء اســتغاثة لكافــة األطــراف المعنيــة ووكال وأطلــق الالجئــون الفلســطينيون فــي البلــدة، ن
ومنظمــة التحريــر ومنظمــات حقــوق اإلنســان للعمــل علــى إيجــاد حــّل لمعاناتهــم والعمــل علــى تقديــم 
مســاعدات ماليــة وإغاثيــة لهــم مــن أجــل ترميــم بيوتهــم وإعــادة إعمارهــا مــن جديــد خاصــة فــي ظــل انتشــار 

جائحــة كورونــا، وانتشــار البطالــة بينهــم، وعــدم وجــود مــورد مالــي يقتاتــون منــه. 

هــذا ويعــود تواجــد العائــالت الفلســطينية فــي بلــدة تســيل إلــى مــا قبــل نكبــة عــام ١٩٤٨ بعقــود مــن 
خــالل عشــيرتي النمرينــي واللطايفــة، الذيــن تقاســموا مــع ســكان البلــدة تقلبــات الحيــاة بحلوهــا ومرهــا، 
وتملّكــوا األراضــي وعملــوا بالزراعــة وبكافــة المهــن، إضافــة للتعليــم حيــث تميــزوا بالفعاليــة العاليــة مــن 

خــالل إتقانهــم لــكل مهنــة عملــوا بهــا فــي البلــدة.    

فيمــا توافــد عــدد مــن العائــالت الفلســطينية بعــد نكبــة فلســطين عــام ١٩٤٨ مــن عشــائر النوفلــي 
والخمايســة حســب مــا هــم معروفــون بالبلــدة، إضافــة لعشــيرة أبــو عرابــي وعائلــة الرشــيد. 

ومــن العائــالت الفلســطينية فــي بلــدة تســيل عائلــة أبــو عرابــي واللطايفــة مــن كفــر كنــا قضــاء الناصــرة، 
وعائلــة النوفلــي مــن ســمخ قضــاء طبريــا ومــن الغــور تحديــدًا، أمــا النمارنــة فأتــوا مــن نمريــن بفلســطين 

لذلــك يكّنــون بالنمارنــة. 

 ويتــوزع الفلســطينيون مــن أهالــي بلــدة تســيل جنــوب ســورية بيــن عــدة دول وبلــدان منهــا دول االتحــاد 
ــا، باإلضافــة لنازحيــن يتوزعــون بيــن مناطــق ســيطرة النظــام فــي دمشــق  ــان وليبي ــا ولبن األوربــي وتركي

وريفهــا.
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مــع انــدالع الصــراع فــي ســورية دخلــت بلــدة تســيل كغيرهــا مــن بلــدات درعــا فــي جنــوب ســورية أتــون ذاك 
الصــراع، فقــد انطلقــت أول مظاهــرة فيهــا بتاريــخ 20/3/2011 واســتمرت البلــدة فــي مظاهراتهــا حتــى 

بعــد قيــام العمــل المســلح، الــذي يعــود ظهــوره المنظــم إلــى شــهر نوفمبــر2011. 

تل شهاب 

تــل  بلــدة  عائلــة فلســطينية تقطــن فــي   40 شــكت حوالــي 
17 كــم  الغــرب مــن مدينــة درعــا بنحــو  إلــى  الواقعــة  شــهاب 
ومالصقــة للحــدود األردنيــة؛ مــن فقــر الحــال وقلــة ذات اليــد 

واالقتصاديــة. المعيشــية  أوضاعهــم  وســوء  واإلهمــال 

وأطلــق الالجئــون الفلســطينيون فــي البلــدة، نــداء اســتغاثة 
التحريــر  ومنظمــة  األونــروا  ووكالــة  المعنيــة  األطــراف  لكافــة 

ومنظمــات حقــوق اإلنســان؛ للعمــل علــى إيجــاد حــل لمعاناتهــم والعمــل علــى تقديــم مســاعدات إغاثيــة 
وماليــة لهــم مــن أجــل التخفيــف مــن مصابهــم.

طبريات 

شــكت العائــالت الفلســطينية والســورية التــي تقطــن فــي بلــدة طبريــات الواقعــة إلــى الغــرب مــن مدينــة 
درعــا والمالصقــة للحــدود األردنيــة، مــن تدهــور األوضــاع المعيشــية واالقتصاديــة واألمنيــة والحصــار الخانــق 
الــذي تفرضــه قــوات الفرقــة الرابعــة التابعــة للنظــام الســوري علــى عــدد مــن بلــدات ريــف درعــا، حيــث 

عمــدت تلــك القــوات إلــى إقامــة عشــرات الحواجــز العســكرية.

مــن جانبهــم أطلــق الالجئــون الفلســطينيون فــي البلــدة، نــداء اســتغاثة لكافــة األطــراف المعنيــة ووكالــة 
األونــروا ومنظمــة التحريــر، ومنظمــات حقــوق اإلنســان للعمــل علــى إيجــاد حــل لمعاناتهــم والعمــل علــى 

تقديــم مســاعدات إغاثيــة وماليــة لهــم مــن أجــل التخفيــف مــن مصابهــم.

وطبريــات هــي منطقــة تابــع لبلــدة تــل شــهاب فــي ناحيــة المزيريــب، حيث يشــتهر أهلهــا بالزراعــة والصناعة 
الزراعيــة، حيــث يملــك أهلهــا العديــد مــن الحّصــادات والجــرارات الزراعيــة، معظــم أهلهــا مــن عائلتيــن 
فلســطينيتين همــا آل الربيعــي وآل العوضــي، وعائــالت ســورية مــن الجــوالن المحتــل، وهــي تفصــل تــل 
شــهاب البلــد عــن حــدود األردن ويبلــغ ســكانها مــن 700 إلــى 800 نســمة، يوجــد فيهــا مدرســة ومســجد 
ومقبــرة. ويعــود تاريــخ تأسيســها إلــى عــام ١٩٦٩ حيــث تــم شــراء وإنشــاء مــزارع خاصــة وبنــاء بعــض األبنيــة 
فــي ذلــك التاريــخ. تبعــد عــن مدينــة درعــا حوالــي ٢٣ كــم وتمتــد بطــول ٣كــم محصــورة مــن الغــرب بالحــدود 

األردنيــة ومــن الغــرب بــوادي الزيــدي.
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جلين 

شــكت 150 عائلــة فلســطينية تقطــن فــي تجمــع جليــن بريــف درعــا الغربــي مــن عــدم االســتقرار واألمــان، 
والخــوف مــن رحلــة تهجيــر جديــدة جــراء التوتــر األمنــي الــذي شــهدته المنطقــة خــالل عــام 2020، جــراء 
ــا وجرحــى بينهــم أطفــال، إضافــة  ــخ، ووقــوع 5 ضحاي قصــف قــوات النظــام الســوري للمنطقــة بالصواري
لالشــتباكات العنيفــة التــي اندلعــت بيــن مقاتليــن ســابقين فــي المعارضــة وقــوات النظــام فــي المنطقة، 
والتــي جــاءت علــى خلفيــة حادثــة قتــل تســعة مــن عناصــر الشــرطة فــي ناحيــة المزيريــب علــى يــد »محمــد 

قاســم الصبيحــي« انتقامــًا لمقتــل ابنــه وأحــد أقاربــه بعــد اختطافهــم بوقــت ســابق. 

مــن جانبهــا أعلنــت وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن »األونــروا« يــوم الخميــس 19 آذار/ مــارس 2020 عــن 
قضــاء الالجــئ الفلســطيني علــي حســين محمــد، أحــد موظفيهــا، فــي منطقــة جليــن بريــف درعــا جنــوب 

ســورية، بعــد عنــف مســلح بيــن طرفــي الصــراع المحتــدم منــذ 9 ســنوات.

وقالــت »األونــروا« فــي بيانهــا الــذي نشــرته علــى موقعهــا اإللكترونــي الرســمي إن »علــي« هــو معلــم 
لمــادة العلــوم، ويعمــل منــذ أيلــول 2013 فــي مدارســها، مناشــدة طرفــي الصــراع، بالتقيــد بالتزاماتهــم، 
بموجــب أحــكام القانــون اإلنســاني الدولــي، وخصوصــًا فيمــا يتعلــق بحمايــة المدنييــن، واالمتنــاع عــن 

الهجمــات العشــوائية التــي يتواجــد فيهــا مدنيــون.

وتعانــي تلــك األســر التــي تعمــل بالزراعــة وتربيــة المواشــي مــن قلــة ذات اليــد وبــؤس الحــال، والتهميــش 
واإلهمــال، وعــدم توفــر الخدمــات األساســية ومقومــات الحيــاة، ومــن انتشــار البطالــة بينهــم وعــدم وجــود 

مــورد ثابــت يقتاتــون منــه. 
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وزاد  مأســاتهم  مــن  المســتجد،  كورونــا  فايــروس  انتشــار  فاقــم  فيمــا 
أوضاعهــم المعيشــية واالقتصاديــة ســوءًا، بســبب عــدم وجــود مســتوصف 
طبــي فــي البلــدة، ممــا يضطرهــم للذهــاب إلــى عيــادة وكالــة األونــروا فــي 

بلــدة المزيريــب للعــالج فيهــا.

أمــا مــن الجانــب الطبــي فيشــكو ســكان بلــدة ومخيــم جليــن مــن عــدم وجــود 
مســتوصف طبــي فــي البلــدة، ممــا يضطرهــم للذهــاب إلــى بلــدة المزيريب 
المجــاورة للعــالج، مشــيرين إلــى أن هــذا األمــر يرهــق األهالــي والمرضــى 
ــه يوجــد  الذيــن ال يســتطيعون التنقــل إال بشــّق األنفــس، منوهيــن إلــى أن
عيــادة واحــدة فقــط فــي البلــدة هــي عيــادة قلبيــة خاصــة للدكتــور ناصــر خليــل 

الميســاوي. 

ومــن الناحيــة التعليميــة يوجــد فــي تجّمــع جليــن مدرســة وحيــدة تتبــع لوكالــة 
األونــروا هــي )مدرســة عرابــة وعســقالن( بدواميــن صباحــي ومســائي مــن 

الصــف األول االبتدائــي إلــى الصــف التاســع اإلعــدادي.

يذكــر أن تجمــع جليــن الــذي يقــع شــمال غــرب مركــز مدينــة درعــا 25 كــم 
يقطنــه حوالــي )500( عائلــة معظمهــم مــن منطقــة شــمال فلســطين ) 
ــة- العبيســية- الســبارجه- المواســه- وبعــض العائــالت مــن  ــدواره- الصالحي ال
الضفــة وغــزة(، فيمــا يعيــش فــي بلــدة تســيل الواقعــة شــمال غــرب محافظــة 

درعــا قرابــة )120( عائلــة فلســطينية.
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ثالثًا
 الالجئون الفلسطينيون 

من سورية إلى الدول العربية 

تواصــل الــدول العربيــة ومعظــم الــدول األخــرى منــع الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين 
مــن دخــول أراضيهــا، وتفــرض شــروطًا تعجيزيــة للدخــول، كمــا تواصــل دول الخليــج العربــي 
إقرارهــا بعــدم إصــدار تأشــيرات الدخــول لالجئيــن الفلســطينيين الســوريين منــذ مطلــع 

العــام 2013.
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الالجئــون الفلســطينيون 
الســوريون إلــى لبنــان 

شــهد لبنــان خــالل العــام 2020 انخفاضــًا ملحوظــًا فــي أعــداد الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين، ألســباب 
عــدة بينهــا، عــدم منحهــم أي وضــع قانونــي كالجئيــن، وعــدم الســماح لهــم بالعمل على األراضــي اللبنانية، 
إضافــًة إلــى تراجــع قــدرة الجمعيــات اإلغاثيــة ووكالــة الغــوث )األونــروا( عــن تقديــم الخدمــات اإلنســانية 

والحمايــة القانونيــة لالجئيــن. 

ــة شــهر  ــروا نهاي ــات األون ــان، بحســب إحصائي ــن الفلســطينيين مــن ســورية فــي لبن ر عــدد الالجئي ويقــدَّ
شــباط – فبرايــر /2020 بنحــو 27 الجئــًا، بمــا يعــادل 8700 أســرة، ويتــوزع الالجئــون علــى المناطــق الخمس 
فــي المــدن اللبنانيــة بنســب متفاوتــة، ويعيشــون فــي بيــوت مســتأجرة بمعــدل وســطي ألجــرة المنــزل 

داخــل المخيمــات )200( $ و)400( $ خارجهــا.

الجانب القانوني: 

ال يــزال الوضــع القانونــي لالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية إلــى لبنــان تعتريــه حالة من عدم االســتقرار، 
رغــم صــدور قــرار يــوم 13تمــوز/ يوليــو 2018 مــن المديريــة العامــة لألمــن العــام اللبنانــي دعــت فيــه 
الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين المقيميــن علــى أراضيهــا بصــورة شــرعية أو غيــر شــرعية المخالفيــن 
لنظــام اإلقامــة، التقــدم مــن مراكــز األمــن العــام لتســوية أوضاعهــم القانونيــة، مــن خــالل منحهــم إقامــة 
مؤقتــة لمــدة ٦ أشــهر مجانــًا قابلــة للتجديــد ولعــدة مــرات، وشــمل القــرار إعفــاًء مــن الرســوم بعــد ضــّم 
المســتندات المطلوبــة، ووفــق اآلليــة المجانيــة المعتمــدة لتجديــد إقامــة الفلســطينيين الالجئيــن فــي 

ســورية.

الجانب المعيشي: 

واجــه الالجئــون الفلســطينيون الســوريون فــي لبنــان خــالل عــام 2020 أزمــات معيشــية واقتصاديــة 
قاســية، نتيجــة انتشــار فايــروس كورونــا المســتجد، كوفيــد 19، واســتمرار االنهيــار االقتصــادي، وتدهــور 
الليــرة أمــام الــدوالر، وغــالء األســعار وعــدم توفــر مــورد مالــي يقتاتــون منــه، وانتشــار البطالــة، إضافــة إلــى 

شــح المســاعدات اإلغاثيــة المقدمــة مــن المؤسســات والجمعيــات الخيريــة. 
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ووفقــًا لمــا أعلنتــه وكالــة األونــروا فــي تقريرهــا الــذي أصدرتــه تحــت عنــوان »النــداء الطــارئ لســنة 2020 
بشــأن أزمــة ســورية اإلقليميــة«، أن حوالــي %95 مــن الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي لبنــان 
يفتقــرون لألمــن الغذائــي، وهــم بالتالــي فــي حاجـــة ماســة للمســـاعدات اإلنســـانية المســتمرة، كمــا 
أشــارت األونــروا فــي ذات التقريــر إلــى أن 89 % مــن الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية فــي لبنــان 
يعيشــون تحــت خــط الفقــر، منوهــة إلــى أن أكثــر مــن 80 % مــن الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي 
ــروا باعتبارهــا المصــدر الرئيــس للدخــل. ــة التــي تقدمهــا األون ــان يعتمــدون علــى المســاعدات النقدي لبن

الجانب الميداني وفوضى السالح 

بــات الوضــع األمنــي غيــر المســتقر فــي المخيمــات الفلســطينية فــي لبنــان هاجســًا يــؤرق مئــات العائــالت 
الفلســطينية القاطنــة فيهــا، بســبب فوضــى الســالح واالشــتباكات العائليــة والفرديــة المتكــررة التــي 
تحــدث فــي المخّيمــات، والتــي يذهــب ضحيتهــا المدنيــون، فيمــا ُتفاقــم تلــك الفوضــى من معاناة عشــرات 
ــوا مــن  ــد مــن هواجســهم ومخاوفهــم بعدمــا هرب ــة فيهــا، وتزي العائــالت الفلســطينية الســورية القاطن

أتــون الحــرب الدائــرة فــي ســورية إلــى لبنــان بحثــًا عــن األمــن واألمــان. 

وفــي حادثــة تدلــل علــى ذلــك انــدالع »إشــكال« يــوم الجمعــة 8 أيــار/ مايــو 2020 بيــن شــخصين مــن 
عائلتيــن مــن أهالــي مخيــم الرشــيدية فــي مدينــة صــور جنــوب لبنــان، مــا أســفر عــن ســقوط قتيــل وثالثــة 

جرحــى جــراء االشــتباكات. 

الجانب اإلغاثي: 

ممــا   ،2020 عــام  خــالل  اإلغاثــي  العمــل  تراجــع  اســتمر 
والفصائــل  األونــروا  تقدمهــا  التــي  اإلغاثيــة  الجهــود  جعــل 
الفلســطينية والمؤسســات اإلغاثيــة ال تتناســب مــع حجــم 
المعانــاة التــي يتعرضــون لهــا. غيــر أن عــام 2020 شــهد حــراكًا 
ســاهمت  التــي  الخيريــة  والجمعيــات  المؤسســات  لبعــض 
الفلســطينيين  لالجئيــن  والمســاعدة  العــون  يــد  بتقديــم 

لبنــان. إلــى  ســورية  مــن  المهجريــن 

ففــي يــوم 26 كانــون الثانــي/ ينايــر 2020 وزعــت مؤسســة صحابــة األقصــى حرامــات وأغطيــة 	 
علــى عــدد مــن العائــالت الفلســطينية الســورية والســورية فــي لبنــان، ووفقــًا إلحــدى المتطوعــات 
فــإن التوزيــع شــمل 100 عائلــة مــن الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين والســوريين القاطنيــن فــي 

مدينــة صيــدا، ومخيمــي عيــن الحلــوة والميــة ميــة ومنطقــة وادي الزينــة. 
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يــوم 13شــباط / فبرايــر 2020 وزع مركــز بعلبــك لمؤسســة »بيــت أطفــال الصمــود« 	 
بالتنســيق مــع جمعيــة »إغاثــة أطفــال فلســطين فــي اليابــان« مــادة المــازوت علــى عــدد 
مــن األســر الفلســطينية النازحــة مــن ســورية، والمقيمــة فــي منطقــة البقــاع الغربــي 

واألوســط.

يــوم 15شــباط / فبرايــر 2020 وزع ناشــطون إغاثيــون 250 ربطــة مــن مــادة الخبــز و50 	 
غطــاء شــتويًا علــى العائــالت الفلســطينية الســورية النازحــة فــي مخيمــي شــاتيال وبــرج 
ــذي تكفــل بدعمــه الجئــون  ــز«، ال ــة فــي بيــروت، وذلــك ضمــن مشــروع »ربطــة خب البراجن

فلســطينيون ســوريون فــي أوروبــا.

يــوم 15 آذار/ مــارس 2020 وزعــت لجنــة المهجريــن لفلســطينيي ســورية فــي بيــروت 	 
مخيــم بــرج البراجنــة التابعــة لتجمــع اللجــان األهليــة لفلســطينيي ســورية فــي لبنــان ١٢٠ 

حصــة مــن الخضــار. 

يــوم 20 آذار/ مــارس 2020 وّزع »تجمــع اللجــان األهليــة لفلســطينيي ســورية فــي لبنــان« 	 
بعــض المســاعدات مــن الخضــار علــى عــدد مــن العائــالت الفلســطينية الســورية فــي 

منطقــة البقــاع. 

يــوم 24 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2020 وزع الصليــب األحمــر الدولــي بالتعــاون مــع دائــرة 	 
الشــباب فــي ســفارة فلســطين ســاّلٍت غذائيــة علــى العائــالت الفلســطينية الســورية 

المهجــرة فــي منطقــة وادي الزينــة فــي إقليــم الخــروب جنــوب لبنــان. 

علــى مــدار ثالثــة أيــام مــا بيــن 27 و29 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2020 وزعــت اللجنــة 	 
األهليــة لفلســطينيي ســورية فــي لبنــان مــادة المــازوت علــى 300 عائلــة فلســطينية 

ســورية فــي منطقــة البقــاع الغربــي واألوســط.

يــوم 1 كانــون األول/ ديســمبر 2020 وزعــت لجنــة مهجــري فلســطينيي ســورية 200 	 
ربطــة خبــز علــى العائــالت الفلســطينية الســورية المقيمــة فــي مخيــم عيــن الحلــوة بمدينــة 
صيــدا جنــوب لبنــان. ووفقــًا ألحــد أعضــاء الحملــة فــإن المســاعدات شــملت العائــالت األكثــر 

احتياجــًا.

يــوم 04 كانــون األول/ ديســمبر 2020 وزع »تجمــع اللجــان األهليــة لفلســطينيي ســورية 	 
ــان« المالبــس علــى بعــض العائــالت مــن المهجريــن الفلســطينيين مــن ســورية  فــي لبن
إلــى مخيــم عيــن الحلــوة جنــوب لبنــان، وذلــك ضمــن حمــالت التوزيــع التــي ينفذهــا تجمــع 

اللجــان األهليــة لفلســطينيي ســورية فــي لبنــان.
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فلسطينيو سورية - رحلة البحث عن الذات

الجانب الصحي: 

اليــزال االستشــفاء ُيشــّكل أحــد أبــرز التحديــات والمشــكالت التــي واجههــا المهّجــرون الفلســطينيون 
الســوريون والســوريون فــي لبنــان، فيمــا ال تــزال المعانــاة مــن نقــص الخدمــات االستشــفائية كبيــرة، 
خصوصــًا بعــد ضعــف نشــاط المنظمــات والهيئــات المحليــة والطبيــة؛ بحجــة عــدم وجــود مــوارد ماليــة، 

وصعوبــة تأميــن العــالج لمئــات الالجئيــن.

مــن جانبهــم طالــب ناشــطون والجئــون فلســطينيون، بتســهيل طبابــة فلســطينيي ســورية فــي لبنــان 
وعــدم عرقلــة الحــاالت الطبيــة الطارئــة واالستشــفائية، وعــدم التعامــل بتعقيد إداري الستشــفاء الالجئين 

مــن قبــل موظفــي األونــروا.

الالجئيــن  مــن  المقدمــة  الطلبــات  مــن  الكثيــر  بإهمــال  األونــروا  وكالــة  موظفــي  الالجئــون  واتهــم 
المطلبــي. أو  الصحــي  الصعيــد  علــى  ســواء  ســورية،  مــن  الفلســطينيين 

فيمــا تقتصــر الخدمــات الصحيــة التــي تقدمهــا األونــروا بالدرجــة األولــى علــى الرعايــة األوليــة، وكذلــك ُتحيــل 
األونــروا بعــض الحــاالت إلــى المشــافي المتعاقــدة معهــا إلجــراء بعــض العمليــات الجراحيــة والــوالدة.

كمــا تشــكل التكاليــف العاليــة للعــالج فــي لبنــان عائقــًا كبيــرًا أمــام الالجئيــن الفلســطينيين، ســيما أن 
األونــروا ال تغطــي ســوى جــزء مــن التكلفــة المتعلقــة بالعمليــات الجراحيــة البــاردة، حيــث إن األونــروا تقــوم 
بالتغطيــة الماليــة بحســب تعرفــة قســم الصحــة فــي ســورية، لذلــك يضطــر الالجــئ إلــى دفــع الفــرق 

المــادي الناتــج عــن اختــالف قيمــة االستشــفاء مــا بيــن لبنــان وســورية.

وفــي ظــل التراجــع المســتمر للعمليــة اإلغاثيــة فــي لبنــان برمتهــا؛ فــإن العشــرات مــن المرضــى اضطــروا 
للعــودة إلــى ســورية للعــالج رغــم الخطــورة العاليــة المترتبــة علــى ذلــك.

معاناة ونداءات ومناشدات: 

نــداءات عديــدة أطلقهــا الالجئــون الفلســطينيون المهجــرون مــن ســورية إلــى لبنــان خــالل عــام 2020 
ناشــدوا خاللهــا جميــع المنظمــات اإلنســانية والطبيــة ووكالــة األونــروا والفصائــل والســلطة الفلســطينية 
والمؤسســات المدنيــة، والجمعيــات الخيريــة واللجــان المعنيــة بالشــأن الفلســطيني التحــرك مــن أجــل 
التكفــل بعالجهــم وإنقــاذ حياتهــم، نتيجــة عــدم قدرتهــم علــى تأميــن تكاليــف العــالج والمشــافي الباهظــة 
الثمــن، إال أنهــم لــم يجــدوا منهــا ســوى التســويف والتأجيــل بحجــة الروتيــن وإتمــام العمليــات اإلداريــة 

الخاصــة بتلــك الحــاالت. 

فــي يــوم 20 كانــون الثانــي/ ينايــر 2020 ناشــدت الجئــة فلســطينية ســورية مهجــرة إلــى لبنــان 	 
تتحفــظ مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية عــن ذكــر اســمها بنــاء علــى طلبهــا، كافــة 
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المعنييــن واألونــروا والفصائــل والســفارة الفلســطينية فــي لبنــان وذوي األيادي البيضــاء والقلوب 
الرحيمــة مســاعدتها فــي تأميــن تكاليــف جلســات عــالج ســرطان الثــدي، وتوفيــر ثمــن 6 إبــر )عــالج 

كيمــاوي( يصــل ثمنهــا إلــى 36 مليــون ليــرة لبنانيــة مــا يعــادل 18 ألــف دوالر. 

يــوم 26 كانــون الثانــي/ ينايــر 2020 توفيــت الطفلــة الرضيعــة الفلســطينية الســورية رشــا عيســى 	 
عــن عمــر 50 يومــًا، بعــد معانــاة مــع المــرض فــي أحــد المشــافي اللبنانيــة، ونتيجــة اإلهمــال وجشــع 

المشــافي اللبنانيــة. 

يــوم 9 شــباط/ فبرايــر 2020 ناشــدت عائلــة الالجــئ الفلســطيني الســوري »غســان عيســى« 	 
المهجــر مــن مخيــم اليرمــوك إلــى مخيــم نهــر البــارد بمدينــة طرابلــس شــمال لبنــان وعــدد مــن 
الناشــطين الفلســطينيين أصحــاب األيــادي البيضــاء، وكل مــن يســتطيع تقديــم العــون للمســاعدة 
فــي تأميــن تكاليــف إجــراء عمليــة توســيع للشــرايين التــي تصــل إلــى تكلفتهــا إلــى حوالــي 4300 $، 
ــغ المســتحق مــا يقــارب $2050. ــة-، وبقــي مــن المبل ــروا 2250$ -بحســب العائل قدمــت منهــا األون

يــوم 28 آذار/ مــارس 2020 ناشــدت عائلــة طفلــة فلســطينية مهجــرة فــي لبنــان التكفــل بثمــن 	 
دواء األنســولين البنتهــم المصابــة بالســكري لعجزهــم عــن تأمينــه، فــي ظــل فقــر الحــال وضعــف 

ــة. مواردهــم المالي

 	 2020 أبريــل  نيســان/   12 يــوم 
فلســطينيون  ناشــطون  ناشــد 
األيــادي  أصحــاب  لبنــان  فــي 
تقديــم  يســتطيع  ومــن  البيضــاء 
عــالج  تكاليــف  إلتمــام  العــون، 
المقيــم  شــادي  الفلســطيني 
بلبنــان،  الحلــوة  عيــن  مخيــم  فــي 
الجراحيــة  العمليــة  إجــراء  أجــل  مــن 

العظــم. لتنظيــف 

يــوم 19 نيســان/ أبريــل 2020 ناشــدت عائلــة الطفــل الفلســطيني الســوري »يوســف الشــهاب« 	 
وناشــطون فلســطينيون إلتمــام تكاليــف عالجــه والمقــدرة بنحــو )1250( دوالرًا، بحســب مشــفى 

لبيــب فــي صيــدا جنــوب لبنــان والمســؤول عــن الحالــة.

يــوم 22 أيــار/ مايــو 2020 أطلــق ناشــطون فلســطينيون مناشــدة إلتمــام تكاليــف عــالج الجئــة 	 
فلســطينية مهجــرة فــي لبنــان، ألصابتهــا بنزيــف بعــد عمليــة والدة فــي مشــفى دار األمــل فــي 

بعلبــك.
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أحمــد 	  »حســن  الســوري  الفلســطيني  الطفــل  والــدة  جــددت   2020 يونيــو  حزيــران/   21 يــوم   
المغربــي« البالــغ مــن العمــر ثمانــي ســنوات، مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك المهجــر إلــى منطقــة 
التعميــر فــي عيــن الحلــوة جنــوب لبنــان، الــذي يواصــل صراعــه مــع مــرض ســرطان المعــدة منــذ أكثــر 
مــن عاميــن، نــداء مناشــدتها للمنظمــات اإلنســانية والهــالل والصليــب األحمــر ومؤسســات العمــل 
األهلــي واإلغاثــي ومنظمــة التحريــر والفصائــل الفلســطينية فــي لبنــان، وأصحــاب األيــادي البيضــاء 

إلنقاذهــا مــن معاناتهــا ومــد يــد العــون والمســاعدة لهــا لمواصلــة عــالج نجلهــا.

يــوم 29 آب/ أغســطس 2020 ناشــدت الالجئــة الفلســطينية الســورية »ماجــدة ســليم أبــو ســرور« 	 
والمهجــرة مــن ريــف دمشــق، المؤسســات اإلغاثيــة وأصحــاب الخيــر تقديــم يــد العــون لدفــع تكاليــف 
مترتبــة علــى عالجهــا مــن مــرض القلــب، حيــث أجــرت عمليــة تركيــب صمــام للقلــب فــي مشــفى 

الســاحل بلبنــان.

22 تشــرين األول/ أكتوبــر 2020 أطلــق الالجــئ الفلســطيني الســوري »عدنــان المغربــي« أحــد 	 
أبنــاء مخيــم اليرمــوك المهجــر إلــى مخيــم البــداوي شــمال لبنــان، والــذي يعانــي مــن ورم فــي الغــدة 
النخاميــة فــي الدمــاغ، وبحاجــة إلجــراء عمليــة جراحيــة عاجلــة نــداء إنســانيًا عبــر مجموعــة العمــل ناشــد 
خاللــه جميــع المنظمــات اإلنســانية والطبيــة للتكفــل بمــا تبقــى مــن ثمــن إجــراء عمليــة لــه فــي 

الــرأس ومــد يــد العــون لــه. 

كورونا تفاقم المعاناة 

ــة واالستشــفائية التــي تخيــم علــى  ــة والقانوني ــى المشــاكل واألزمــات اإلنســانية واالقتصادي إضافــة إل
فلســطينيي ســورية فــي لبنــان، إال أن جائحــة )كورونــا( ضاعفــت مــن معاناتهــم ومأســاتهم، فاإلجــراءات 
الطبيــة الوقائيــة التــي اتخذتهــا الســلطات اللبنانيــة، والتــي قضــت بحظــر التجــوال وإغــالق المحــال التجاريــة 

فــي بعــض المناطــق وتعطيــل المــدارس.

ومــا زاد الطيــن بّلــة تصريــح مستشــارة رئيــس الحكومــة اللبنانيــة بعــدم معالجــة أي فلســطيني فــي حــال 
إصابتــه بفايــروس كورونــا والقيــام عوضــًا عــن ذلــك بعــزل المخيمــات بشــكل كامــل، ممــا جعــل الفلســطيني 

الســوري فــي لبنــان علــى يقيــن تــام بأنــه ال معانــاة وال ألــم فــي هــذه الدنيــا يعــادل مــا يشــعر بــه.

إلــى ذلــك أعلنــت وكالــة األونــروا عــن إصابــة عــدد مــن الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين بفايــروس كورونــا 
منهــم عائلــة مكونــة مــن 6 أفــراد تقطــن فــي مخيــم الجليــل بمدينــة بعلبــك اللبنانيــة، وقالــت الوكالــة فــي 
ــة المريضــة، للســماح لهــم  ــل 2020، إنهــا ســتقدم المســاعدة للعائل ــوم 20 نيســان/ أبري ــه ي ــان أصدرت بي

بعــزل أنفســهم داخــل منزلهــم مــع كل ممــا يتطلبــه مــن ترتيبــات وتأميــن احتياجاتهــم الضروريــة.

وأوضحــت األونــروا فــي بيانهــا أنهــا قامــت وبالشــراكة مــع منظمــة إنقــاذ الطفــل بتعييــن مقدمــة رعايــة 
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لألطفــال القاصريــن الموجوديــن فــي المدرســة بموافقــة العائلــة، ومــع المحافظــة علــى الخصوصيــة 
الكاملــة، كمــا ُأعيــدت فحوصــات الكشــف عــن فايــروس كورونــا ألفــراد العائلــة الذيــن كانــت نتيجــة فحوصهــم 

ســلبية، وأكــدت الفحوصــات أن النتيجــة مــا زالــت ســلبية.

الجانب التعليمي: 

ــرة منعتهــم  ــان خــالل عــام 2020 مصاعــب ومعوقــات كبي واجــه طــالب فلســطينيي ســورية فــي لبن
مــن االلتحــاق بالمــدارس؛ تمثلــت بانتشــار جائحــة كورونــا واعتمــاد التعليــم عــن بعــد كخيــار ثــاٍن. وتــزداد 
الصعوبــات حيــث ترتفــع نســبة الفقــر وتتدنــى الخدمــات األساســية، فارتفاع أســعار الســلع في الســوق، 
ومــا رافقــه مــن انتشــار البطالــة فــي المخيمــات الفلســطينية، وعــدم توفــر فــرص العمــل ألهالــي 
الطــالب الذيــن أصبحــوا غيــر قادريــن علــى تأميــن الحاجــات األساســية للعائلــة والمســتلزمات المدرســية 
ألوالدهــم مــن قرطاســية، ودفــع أجــرة باصــات النقــل؛ كل ذلــك تســبب فــي ازديــاد الضغــط النفســي 

واالجتماعــي علــى كل أفــراد العائلــة.

كمــا أن نســبة كبيــرة مــن الطــالب وأهاليهــم اشــتكوا مــن خدمــة اإلنترنــت البطــيء والعالــي التكلفــة، 
وعــدم توفــر األجهــزة اإللكترونيــة الخاصــة ببرنامــج التعلــم عــن بعــد لــكل طالــب بحيــث يعمــل كل أفــراد 
العائلــة علــى جهــاز إلكترونــي واحــد، مــا يشــكل عائقــًا يحــدُّ مــن تفاعلهــم مــع المعلميــن ضمــن الوقــت 

المحــدد.

مــن جانبــه قــال رئيــس برنامــج التعليــم فــي األونــروا- لبنــان »حيــن تــم إغــالق المؤسســات بشــكل عــام 
كنــا »وكالــة الغــوث« الســباقين فــي إطــالق برنامــج التعليــم عــن بعــد حفاظــًا علــى اســتمرارية التعليــم، 
حيــث لــم ينقطــع التواصــل مــع الطــالب واألهالــي، وقــد اســتمر المرشــدون بتقديــم إرشــاداتهم 
الصحيــة والوقائيــة أيضــًا«، مضيفــًا أن »فتــرة التعليــم عــن بعــد امتــدت مــن منتصــف شــهر آذار 2020 

وكانــت أمامنــا جملــة تحديــات عامــة وخاصــة«.

وبخصــوص اإلجــراءات الصحيــة قامــت األونــروا بتجهيــز كل مدارســها بمــواد التعقيــم والتنظيــف، وتعمــل 
علــى تأميــن مقيــاس الحــرارة فــي كل األقســام، وعملــت علــى تدريــب كادرهــا التعليمــي حســب 

البروتوكــول الــذي تتبعــه. 

اعتصامات ودعوات للمطالبة بالهجرة 

نفــذ مئــات الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي لبنــان العديــد مــن االعتصامــات فــي عــام 2020 أمــام 
المقــر الرئيــس لوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين األونــروا فــي بيــروت ومكاتبهــا فــي 
المخيمــات الفلســطينية فــي لبنــان، للمطالبــة بتفعيــل بنــد الحمايــة القانونيــة لالجئيــن الفلســطينيين 
الســوريين، واحتجاجــًا علــى قــرار اإلدارة األمريكيــة وقــف المســاعدات الماليــة المقدمــة لألونــروا، والدعــوة 
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الســتمرار تقديــم المســاعدات الماليــة لوكالــة الغــوث لتســتمر بتقديــم خدماتهــا للشــعب الفلســطيني، 
داعيــن وكالــة الغــوث إلــى تحمــل مســؤولياتها تجــاه أبنــاء الشــعب الفلســطيني المهجريــن والالجئيــن.

في حين نظم بعض الناشــطين الفلســطينيين الســوريين اعتصامات أمام مقر ســفارات كندا وأســتراليا 
واالتحــاد األوروبــي فــي بيــروت للمطالبــة بفتــح أبــواب الهجــرة الجماعيــة واللجــوء اإلنســاني نتيجــة األوضــاع 
المعيشــية والقانونيــة واالقتصاديــة المزريــة التــي يعانونهــا فــي لبنــان، فيمــا ســلم المعتصمــون رســالة 
إلــى الســفارة الكنديــة واألســترالية شــرحوا فيهــا رغبتهــم بالهجــرة بعــد أن خســروا كل مــا يملكــون فــي 
ســورية جــراء الصــراع الدائــر فيهــا، ومــا يتكبدونــه مــن مشــاق وآالم فــي لبنــان، هــذه المعانــاة دفعــت 

الكثيريــن منهــم للهجــرة غيــر النظاميــة وركــوب قــوارب المــوت مــن أجــل حيــاة آمنــة وكريمــة.

 	 2020 مــارس  آذار/   2 يــوم  ففــي 
الالجئيــن  مــن  العشــرات  نفــذ 
الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية 
غــوث  وكالــة  مقــر  أمــام  اعتصامــًا 
الفلســطينيين  الالجئيــن  وتشــغيل 
)األونــروا( فــي بيــروت، طالبــوا خاللــه 
إغاثيــة شــاملة  بوضــع خطــة طــوارئ 

ومســتدامة لالجئيــن والمهجريــن فــي ظــل األزمة االقتصادية الراهنة في لبنان وتداعياتها الســلبية 
علــى الالجئيــن، داعيــن وكالــة الغــوث إلــى تحمــل مســؤولياتها تجــاه أبنــاء الشــعب الفلســطيني 

والالجئيــن. المهجريــن 

يــوم 3 آذار/ مــارس 2020 نفــذ فلســطينيو ســورية فــي لبنــان اعتصامــًا أمــام مــدراء مكاتــب األونروا 	 
فــي المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية فــي كل مــن مدينــة صيــدا ومخيــم عيــن الحلــوة ومنطقــة 
البقــاع الغربــي ومخيــم بــرج البراجنــة فــي بيــروت، وذلــك تلبيــة لدعــوة أطلقهــا تجمــع اللجــان األهليــة 
لفلســطينيي ســورية لمطالبــة وكالــة الغــوث بتحمــل كامــل مســؤولياتها تجاه فلســطينيي ســورية، 
وزيــادة مســاعداتها النقديــة وتحســين واقعهــم الخدمــي واإلغاثــي والتعليمــي واالستشــفائي 

والقانوني.

ــة 	  ــو 2020 نظــم الالجئــون الفلســطينيون الســوريون اعتصامــًا أمــام مكاتــب وكال ــار/ ماي يــوم 5 أي
األونــروا فــي كل مــن عيــن الحلــوة بمدينــة صيــدا وبــر إليــاس فــي البقــاع األوســط، وذلــك احتجاجــًا 
علــى سياســة األونــروا تجاههــم وعــدم تحملهــا المســؤولية فــي تخيــف المعانــاة عنهــم، طالــب 
المعتصمــون خــالل وقفتهــم بدفــع المســاعدات النقديــة الشــهرية بالــدوالر، وتعبئــة بطاقاتهــم 
ــلع  المصرفيــة فــي الوقــت المحــدد، والتــي تشــمل بــدل اإليــواء والغــذاء، بســبب ارتفــاع أســعار السِّ

وهبــوط ســعر الليــرة اللبنانيــة، وانتشــار البطالــة، وعــدم توفــر فــرص عمــل.
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يــوم 17 حزيــران/ يونيــو 2020 طالــب العشــرات مــن الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية 	 
وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين )األونــروا( خــالل اعتصــام نفــذوه أمــام مكتبهــا فــي 
مخيــم بــرج البراجنــة ببيــروت؛ تثبيــت مواعيــد المســاعدات الشــهرية بحيــث ال يتعــدى الـــ 15 مــن 
كل شــهر، وضمــان وصــول المســاعدات بطريقــة شــفافة دون ممارســة أي تصرفــات غيــر إنســانية 
مــن قبــل شــركة »بــوب فايننــس« كمــا حصــل ســابقًا، والتأكيــد علــى اســتالم المســاعدات الماليــة 
بالــدوالر األمريكــي، أو مــا يعادلــه بالليــرة اللبنانيــة وفقــًا لســعر الصــرف فــي الســوق وليــس علــى 
الســعر القديــم، كمــا شــددوا علــى ضــرورة اإلســراع بمنــح المســاعدات لــكل مســتحقيها دون تأخيــر 

أو مماطلــة.

يــوم 19 حزيــران/ يونيــو 2020 نظــم الفلســطينيون القادمــون مــن ســورية إلــى لبنــان وقفــة 	 
احتجاجيــة أمــام مبنــى عيــادة وكالــة األونــروا بمنطقــة بــر إليــاس فــي البقــاع اللبنانــي، بحضــور 

الشــعبية. واللجــان  الفلســطينية  الفصائــل  عــن  ممثليــن 

عبــر المعتصمــون خــالل الوقفــة االحتجاجيــة عــن رفضهــم لآلليــة التــي جــرى اعتمادهــا مــن قبــل 	 
األونــروا خــالل عمليــة توزيــع المســاعدات الماليــة، ومــا شــابها مــن فوضــى وإربــاك وامتهــان لكرامــة 
الالجئيــن، وغيــاب الشــفافية والتعليــق المتكــرر لتوزيــع المســاعدات، مطالبيــن وكالــة الغــوث بالعمــل 
علــى صــرف المســاعدة الشــهرية لإليــواء، والســلة الغذائيــة بالــدوالر األمريكــي، أو مــا يعادلــه 

بالعملــة اللبنانيــة. 

يــوم 1 تمــوز/ يوليــو 2020 نظــم فلســطينيو 	 
مكتــب  أمــام  اعتصامــًا  لبنــان  فــي  ســورية 
عيــن  مخيــم  فــي  األونــروا  خدمــات  مديــر 
المؤسســات  عــن  ممثليــن  بحضــور  الحلــوة، 
ولجــان األحيــاء ورابطــة حــق العــودة، وأهالــي 

المخيــم.

دعــا المعتصمــون وكالــة »األونــروا« لتســليم المســاعدة النقديــة المقدمــة مــن »األونــروا« بالــدوالر 	 
بــدل الليــرة اللبنانيــة بســبب تدهــور قيمتهــا، ومــا نجم عنه من غالء فاحش وارتفاع جنوني لألســعار، 
كمــا طالبــوا وكالــة الغــوث بعــدم التأخيــر فــي دفــع المســتحقات الماليــة الخاصــة بفلســطينيي 
ســورية وصرفهــا بموعدهــا المحــدد منتصــف كل شــهر، ألن معظــم العائــالت تســتخدمها لدفــع 
إيجــارات المنــازل وتأميــن احتياجاتهــا األساســية مــن مــأكل ومشــرب، كمــا طالبوهــا بتأميــن الحمايــة 
القانونيــة والجســدية لهــم فــي لبنــان، باإلضافــة إلــى مــا تقــوم بــه مــن أعمــال إغاثــة، والعمــل علــى 

تســوية أوضاعهــم القانونيــة، خاصــة مــن ال يملــك أوراقــًا ثبوتيــة. 
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يــوم 11 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2020 طالــب »تجمــع اللجــان األهليــة لفلســطينيي ســورية فــي 	 
لبنــان« وكالــة األونــروا بزيــادة المســاعدة الشــتوية للمهجريــن الفلســطينيين مــن ســورية فــي لبنان، 

بســبب الوضــع االقتصــادي المــزري وغــالء المعيشــة وتأميــن مــادة المــازوت.

وقــال التجمــع فــي بيــان أصــدره؛ يحمــل فصــل الشــتاء الكثيــر مــن الهمــوم والمعانــاة والفقــر والبــرد 
لالجئيــن، وخاصــة منطقــة البقــاع األكثــر بــرودة، ممــا يشــكل أعبــاء مرهقــة علــى أهلنــا المهجريــن.

وشــّددت اللجــان األهليــة علــى تســريع صــرف المســاعدة الشــتوية، ودفعهــا بالــدوالر أو بســعر 
صــرف الليــرة اللبنانيــة الجديــد، وبمــا يناســب الوضــع االقتصــادي وأســعار الســلع.

يوم 20 تشــرين الثاني/ نوفمبر 2020 طالب تجمع اللجان األهلية لفلســطيني ســورية في لبنان 	 
وكالــة األونــروا بضــرورة اإلســراع وعــدم التأخيــر بدفــع المســاعدات النقديــة الشــهرية والمســاعدة 

الشتوية.

وشــرح التجمــع الــذي قــام بتســليم مذكــرة موحــدة إلــى مــدراء وكالــة الغوث فــي المخيمــات والمدن 
اللبنانية بشــكل مفصل؛ األوضاع المأســاوية والقاســية التي يعيشــها الفلســطيني الســوري في 
لبنــان، جــراء غــالء المعيشــة وانهيــار الليــرة مقابــل الــدوالر، انتشــار الفقــر والبطالــة بيــن صفوفهــم 

وعــدم وجــود مــورد مالــي يقتاتــون منــه إال مــا تقدمــه األونــروا مــن مســاعدات ماليــة لهــم. 

وطالــب تجمــع اللجــان األهليــة لفلســطينيي ســورية األونــروا تســليم المســاعدة الشــهرية بالــدوالر 
أســوة بموظفــي الوكالــة، أو صــرف المســاعدات بســعر صــرف الــدوالر بالســوق المحليــة.

تصريحات رسمية وبيانات صحفية

قــال الرئيــس اللبنانــي العمــاد ميشــال عــون خــالل اســتقباله المفــوض العــام لوكالــة غــوث وتشــغيل 	 
ــروا( فيليــب الزارينــي، يــوم األربعــاء 16 أيلــول/ ســبتمبر  ــان )أون الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبن
2020 »إن لبنــان مــا زال ينتظــر تجــاوب الــدول المعنيــة مــع طلبــه تســهيل عــودة النازحيــن الســوريين 
إلــى بالدهــم، وكذلــك الفلســطينيين الذيــن أتــوا مــن ســورية إلــى لبنــان نتيجــة اســتهداف مخيــم 
اليرمــوك الفلســطيني فــي ســورية«، وشــدد الرئيــس عــون علــى »أن بــالده عانــت كثيــرًا مــن 
تداعيــات النــزوح الســوري واللجــوء الفلســطيني علــى نحــو يتطلــب وضــع حــد لهــذه المعانــاة، خاصــة 
فــي ظــل المصاعــب االقتصاديــة والماليــة التــي يواجههــا لبنــان ومضاعفــات انتشــار وبــاء كورونــا 

وانفجــار مينــاء بيــروت البحــري«.
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حذرت المؤسســة الفلســطينية لحقوق اإلنســان )شاهد( في بيان صحفي 	 
أصدرتــه يــوم 31 آب/ أغســطس 2020 مــن أّن الالجئيــن الفلســطينيين 
القاطنيــن فــي لبنــان وفلســطينيي ســورية ســيواجهون خطــر المجاعــة، 
بســبب األوضــاع االقتصاديــة والمعيشــية واالجتماعيــة والماليــة الصعبــة 
التــي يمــر بهــا لبنــان، إضافــة إلــى األوضــاع الصحيــة المســتجّدة وانتشــار 
وبــاء كورونــا فــي لبنــان، والقــرار الــذي أصــدره وزيــر العمــل األســبق ضــد 
العمالــة الفلســطينية فــي شــهر تمــوز 2018، ومــا ســببته تلــك اإلجــراءات 
والقــرارات مــن صــرف تعســفي للكثيــر مــن العمالــة الفلســطينية، واالنفجــار 
الهائــل الــذي دمــر جــزءًا كبيــرًا مــن مرفــأ بيــروت. وأوضــح البيــان أن هنــاك 
مخاطــر حصــول مجاعــة حقيقيــة ســتواجه مجتمــع الالجئيــن الفلســطينيين 
ــان نتيجــة مخــاوف البنــك المركــزي، وفــي ظــل تناقــص احتياطــات  فــي لبن
العمــالت األجنبيــة لديــه مــن عــدم قدرتــه علــى االســتمرار فــي دعــم الســلع 
األساســية )األدويــة، المحروقــات، الطحيــن، القمــح، الســكر، الــرز...( بعــد 
األشــهر الثالثــة المقبلــة بحســب مــا نقلتــه بعــض وســائل اإلعــالم، ولجهــة 
عــدم قدرتهــم علــى شــراء الســلع األساســية بســبب الظــروف االقتصاديــة 
واالجتماعيــة الصعبــة أساســًا، وعــدم وجــود أي تحــرك اســتباقي مــن قبــل 
الفلســطينية  المؤسســة  وطالبــت  الرســمية.  والجهــات  األونــروا  وكالــة 
لحقوق اإلنســان )شــاهد( في بيانها األونروا بتحمل مســؤولياتها القانونية 
واألخالقيــة تجــاه الالجئيــن والبــدء بخطــوات اســتباقية لمواجهــة هــذه الكارثــة 
مــن خــالل إطــالق نــداءات اســتغاثة للمانحيــن والمجتمــع الدولــي لتأميــن 
تمويــل طــارئ يمّكنهــا مــن تغطيــة احتياجــات الالجئيــن األساســية، اســترجاع 
برنامــج تقديــم الســلع العينيــة لعمــوم الالجئيــن الفلســطينيين طيلــة فتــرة 
األزمــة، المطالبــة بعقــد مؤتمــر دولــي للمانحيــن لتوفيــر الدعــم المالــي 

ــن الفلســطينيين. ــم لالجئي واالقتصــادي الدائ
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الالجئون الفلسطينيون

من سورية إلى األردن

تقــدر إحصائيــات »األونــروا«، أن حوالــي )17000( الجئــًا فلســطينيًا مــن ســورية قــد لجــؤوا إلــى األردن 
نتيجــة الحــرب الســورية، ويواجــه الالجئــون هنــاك أوضاعــًا قانونيــة ومعيشــية غايــة فــي الســوء، ويعيشــون 
ــع دخولهــم، حيــث إن  ــن األردن رســميًا عــن من ــم إعادتهــم قســريًا بعدمــا أعل ــم مــن أن تت فــي خــوف دائ
غالبيتهــم قــد دخلــوا بطــرق غيــر نظاميــة، ويعانــون مــن محدودية الحركة وســبل الوصول للفــرص الوظيفية 
والخدمــات واإلجــراءات المدنيــة والقانونيــة”. حيــث إن فئــة الالجئيــن الفلســطينيين حملــة الوثائق الســورية 
هــم الفئــة األضعــف بيــن الالجئيــن، بســبب وضعهــم القانونــي الــذي ال يخولهــم العمــل أو مراجعــة المراكــز 

الصحيــة الحكوميــة، أو الخــروج بغيــر محاذيــر مــن منازلهــم لتلبيــة أقــل مطالــب الحيــاة ألســرهم.

الجانب المعيشي 

أعلنــت وكالــة األونــروا فــي تقريرهــا الــذي أصدرتــه تحــت عنــوان »النــداء الطــارئ لســنة 2020 بشــأن أزمــة 
ســورية اإلقليميــة«، » أن %100 مــن األســر الفلســطينية الســورية فــي األردن بحاجــة إلــى مســاعدة 
للتأهــب لفصــل الشــتاء، وذلــك بســبب أوضاعهــم المعيشــية وظروفهــم االقتصاديــة المتدهــورة، ونقــص 
ــة فــي صفوفهــم«، وذكــرت أن تقييمــًا شــاماًل لألمــن الغذائــي ومجــاالت  فــرص العمــل وانتشــار البطال
الضعــف أظهــر أن %67 مــن الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية فــي األردن يفتقــرون لألمــن الغذائــي 

أو عرضــة النعــدام األمــن الغذائــي. 

ويظهــر التقييــم وفقــًا لألونــروا أن 12 % مــن أســر الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية التــي تعيلهــا 
نســاء تفتقــر لألمــن الغذائــي بالمقارنــة مــع 7 % مــن األســر التــي يعيلهــا ذكــور، وينعــدم األمــن الغذائــي 
بيــن العائــالت التــي أفــادت بــأن رب األســرة ال يجيــد القــراءة والكتابــة كليــًا بنســبة 78 %، كمــا أفــادت 
الوكالــة أن 86 % مــن أســر الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية الذيــن شــملهم االســتطالع واقعــون فــي 
الديــن، وكشــفت أن 35 % مــن إجمالــي الفلســطينيين مــن ســورية فــي األردن اســتخدموا المســاعدات 
ــن  ــة، و%15 لســداد الدي ــة االحتياجــات الغذائي ــروا لدفــع إيجــار منازلهــم، و %15 لتغطي ــة مــن األون النقدي
و%11 لدفــع فواتيــر الميــاه والكهربــاء و24 % اســتخدموا المســاعدة النقديــة ألولويــات أخــرى مثــل الصحــة 

والنقــل والملبــس ومــا إلــى ذلــك.
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مناشدات 

المســاعدة 	  تســليم  نظــام  بإلغــاء  األونــروا  وكالــة  األردن  إلــى  ســورية  مــن  الالجئــون  طالــب 
طويلــة،  لفتــرة  االنتظــار  العائــالت  تحمــل  لعــدم  نظــرًا  شــهريًا  وتوزيعهــا  شــهور  ثالثــة  كل 
وشــدّدت المناشــدة علــى ضــرورة صــرف الوكالــة مســاعدة طارئــة لــكل العائــالت الفلســطينية 
الســن. وكبــار  والنســاء  األطفــال  حمايــة  علــى  لتعينهــم  األردن  إلــى  ســورية  مــن   المهجــرة 
الوحيــدة المســؤولة عــن  الجهــة  وحّملــوا األونــروا المســؤولية عــن تحســين أوضاعهــم، »فهــي 
الفلســطينيين، وفــي ختــام المناشــدة قالــوا »نرجــو التحــرك فــورًا واالســتجابة لنــداء الالجئيــن 

وإغاثتهــم«.

مــن 	  الفلســطينيون  الالجئــون  ناشــد 
بمدينــة  الحديقــة  مخيــم  فــي  ســورية 
ومنظمــات  األونــروا  األردنيــة،  الرمثــا 
الحظــر  حالــة  برفــع  اإلنســان  حقــوق 
ــة عنهــم، والتــي فرضــت عليهــم  والعزل
منــذ أكثــر مــن 5 أشــهر بســبب فايــروس 
كورونــا، وقــال أحــد الالجئيــن فــي رســالة 

وصلــت إلــى مجموعــة العمــل »إن المخيــم أصبــح شــبه معتقــل منــذ شــهور، وســيتحول إلــى مصــح 
لألمــراض العقليــة إن لــم يخففــوا مــن معاناتنــا، وأضــاف أن العائــالت الفلســطينية والســورية فــي 
حالــة نفســية يرثــى لهــا، إضافــة إلــى األطفــال؛ حيــث يواجهــون خطــر اإلصابــة باالكتئــاب بســبب 
الحظــر والعزلــة. وأشــار إلــى أن أوضــاع النازحيــن فــي المخيــم ســيئة للغايــة، خاصــة بعــد انقطاعهــم 
عــن زيــارة ذويهــم وأقاربهــم خــارج المخيــم، ومنعهــم مــن زيارتنــا بالرغــم مــن عــودة الحيــاة تدريجيــًا إلى 
حالتهــا الطبيعيــة فــي المملكــة”، مــن جانــب آخــر، قالــت الجئــة فلســطينية تســكن مخيــم الحديقــة؛ 
ــة أو  ــروا المقدمــة كل ثالث »إن أوضاعهــم فــي المخيــم مــن ســّيء إلــى أســوأ، فمســاعدات األون
أربعــة شــهور ال تكفــي لســّد الرمــق، وطالبــت بزيــادة المســاعدات ورفــع الحظــر وفــك العزلــة عنهــم.

وفــي شــهر آب– أغســطس/ ناشــد الجئــون فلســطينيون مــن ســورية فــي األردن وكالــة األونــروا، 	 
بضــرورة اإلســراع بصــرف المســاعدة النقديــة الثانيــة الطارئــة، وذلــك مــع تمديــد ســاعات حظــر التجول 
ــا.  ــروس كورون ــات بفاي ــة دخــول البــالد فــي حظــر عــام بســبب ارتفــاع اإلصاب فــي األردن، واحتمالي
ــات  ــر عملي ــات فــي مناشــدتها والتــي وصلــت لمجموعــة العمــل »نناشــد مدي وقالــت إحــدى الالجئ
ــة حتــى نتمكــن مــن  ــة الطارئ ــروا فــي األردن الســيد »محمــد أدار«، بصــرف المســاعدة المالي األون
شــراء الطعــام قبــل دخــول البــالد فــي حظــر عــام، حيــث اإلصابــات بفايــروس كورونــا بارتفــاع يومــي«.
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ناشــد الالجــئ الفلســطيني أبــو عبــد الرحمــن مــن مهجــري مخيــم اليرمــوك األونــروا والمفوضيــة 	 
بمــّد يــد المســاعدة، إلنقــاذه مــن الطــرد مــن منزلــه المســتأجر، وقــال »إن عائلتــه تعيــش أوضاعــًا 
ــاء والمــاء، وزاد مرضــه  ــر الكهرب ــة العمــل وتراكــم فواتي ــة، بســبب ضعــف المســاعدات وصعوب مزري
فــي القلــب مــن معاناتهــم«، وأضــاف الالجــئ »إن صاحــب المنــزل أنــذره باإلخــالء فــي حــال لــم يدفــع 
اإليجــار والفواتيــر المتراكمــة منــذ 3 شــهور، وأشــار إنــه لجــأ لوكالــة األونــروا طلبــًا للمســاعدة لكنهــا 

تخلــت عنــه بحســب قولــه.

في تشرين األول– أكتوبر/ 2020 طالبت أكثر من 50 عائلة من الالجئين الفلسطينيين السوريين 	 
فــي األردن، بإجــراء تحقيــق مالــي شــفاف مــن قبــل األمــم المتحــدة فــي ملــف فلســطينيي 
 ســورية فــي األردن وكيفيــة توزيعهــا عليهــم، والموظفيــن المشــرفين عليهــا فــي وكالــة األونــروا.
وقالــت العائــالت فــي شــكوى وصلــت إلــى مجموعــة العمــل إن أوضــاع الفلســطينيين القادميــن 
ــروا ر.أ بتقديــم  ــة األون ــة، وهــي تشــكو عــدم التــزام مســتلمة الملــف فــي وكال مــن ســورية مزري
وأوضــاع  بملــف  واللعــب  بالتمييــز  واتهموهــا  لهــم،  والكافيــة  الدائمــة  الماليــة  المســاعدات 
فهــي  الباحثــة  تقييــم  ســوء  مــن  العائــالت  واشــتكت  شــخصية.  مصالــح  علــى  بنــاء  العائــالت 
الماليــة لفلســطينيي ســورية، زيــادة أو تخفيــض المســاعدة  المنــازل،  زيارتهــا  تحــدد بعــد   التــي 
وأشــارت الشــكوى إلــى أن عــدد فلســطينيي ســورية فــي األردن والمحــدد بـــ 17500 غيــر صحيــح، 
ألســباب منهــا: وضــُع بعــض العائــالت المقيمــة أساســًا فــي األردن وأغلبهــا مــن معــارف وأصدقــاء 
وعائــالت موظفــي األونــروا مــع العائــالت القادمــة مــن ســورية، وبعــض العائــالت الســورية تــم 
 ضمهــا لالجئيــن الفلســطينيين، وهــي تســتلم مســاعدات مــن مفوضيــة الالجئيــن ومــن األونــروا.
وتنــوه العائــالت إلــى أن العديــد مــن موظفــي الوكالــة يتلقــون مســاعدات مخصصــة للنازحيــن 
الفلســطينيين، إضافــة إلــى أن بعــض الوفيــات لــم يتــم إيقــاف المســاعدات عنهــا مــن الوكالــة، علــى 

الرغــم مــن أن أهــل المتوفــى لــم يعــودوا يتلقــون مســاعدات. 

 وبعــد أيــام مــن اتهامــات لألونروا بالفســاد، وصلــت إلى مجموعة العمل ردود عديدة على االتهامات،
للمصداقيــة  تفتقــد  االتهامــات  إن  ســورية،  مــن  فلســطينيون  ناشــطون  وقــال 
ولــم  قريــب  وقــت  فــي  تحقيقــًا  أجــرت  المتحــدة  األمــم  وأن  والمهنيــة، 
وإدارتــه . ســورية  مــن  الفلســطينيين  ملــف  فــي  خلــل  أو  فســاد  يظهــر 
ويشــير الناشــطون أن المشــتكين ليســوا مــن فلســطينيي ســورية وهــم مــن حملــة الجــوازات 
األردنية، وكانوا يقطنون في ســورية، ومثل هذه الشــكاوى تضر فلســطينيي ســورية في األردن .
 وحــول موضــوع المســاعدات، قــال الناشــطون إن تحديــد المبلــغ ليــس مــن شــأن الباحثــة االجتماعيــة، 
ــة و82  ــة الجــوازات األردني ــارًا لحمل وهــو محــدد مــن قبــل األمــم المتحــدة فــي جنيــف بقــدر 52 دين

دينــارًا لحملــة الوثائــق الفلســطينية الســورية ومــن ال يملكــون أوراق.
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كورونا

 فاقمــت أزمــة كورونــا مــن األعبــاء المعيشــية التــي يعانيهــا الالجئــون الفلســطينيون فــي األردن بعــد 
اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الســلطات األردنيــة للحــد مــن انتشــار الوبــاء فــي البــالد؛ فــي تعطيــل أعمــال 
الكثيريــن وتركتهــم دون مصــدر رزق، فــي الوقــت الــذي انقطعــت المســاعدات اإلنســانية، فباتــت أعــداد 
كبيــرة مــن العائــالت غيــر قــادرة علــى تأميــن قــوت يومهــا بعــد تعطيــل األعمــال، وتوقــف المنشــآت التــي 

كان يعمــل بهــا البعــض وعددهــم قليــل.

مــن  األردن  فــي  ســورية  مــن  الفلســطينيين  الالجئيــن  األردنيــة  الســطات  وتحــرم 
الــذي  وطــن«  »همــة  صنــدوق  برنامــج  خــالل  مــن  مــة  المقدَّ واإلنســانية،  الماديــة  مســاعداتها 
كورونــا . فايــروس  أزمــة  نتيجــة  صعبــة  معيشــية  ظــروف  مــن  يعانــون  لمــن  معوناتــه  يقــدم 
وقــال فلســطينيون مــن ســورية فــي األردن، إنهــم غيــر مخــول لهــم التســجيل بالضمــان االجتماعــي، ولــم 
تشــملهم أي قــرارات حكوميــة للتخفيــف مــن تداعيــات جائحــة كوفيــد 19، ولــم تشــملهم المســاعدات 

المقدمــة مــن المفوضيــة العامــة ألنهــم ال يندرجــون تحــت مســمى الجئيــن ســوريين.

وفــي شــهر أيــار– مايــو / 2020، ناشــد الالجئــون الفلســطينيون مــن ســورية فــي األردن، وكالــة األونــروا 
بإغاثتهــم وتحمــل مســؤولياتها تجاههــم للتخفيــف مــن آثــار جائحــة كورونــا وانعــكاس ذلــك علــى أوضاعهــم 
االقتصاديــة. وقــال أحــد الالجئيــن »نعيــش أوضاعــًا إنســانية صعبــة فــي ظــل انتشــار فايــروس كورونــا 

وتبعــات هــذا الوبــاء، فأغلــب الالجئيــن يعملــون مياومــة، وهــم األكثــر ضــررًا فــي هــذه األزمــة”. 
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تصريحات ولقاءات رسمية 

فــي كانــون الثانــي- ينايــر / 2020، قــال القائــم بأعمــال المفــوض العــام لوكالــة األونــروا »كريســتيان 	 
ســو نــدرز«: »إن الالجئيــن الفلســطينيين فــي األردن بمــن فيهــم القادمــون مــن ســورية؛ يواجهــون 
شــدائد اجتماعيــة واقتصاديــة فــي ظــل تضــاؤل فــرص العمــل، وال ســيما للنســاء والشــباب«، 
وأضــاف فــي رســالة نهايــة العــام »علــى الرغــم مــن البيئــة السياســية الصعبــة والظــروف االجتماعيــة 
واالقتصاديــة القاســية، فــإن الشــعور بالكرامــة لــدى الالجئيــن الفلســطينيين الذيــن التقيــت بهــم، 

نســاًء ورجــااًل وأطفــااًل، وعزيمتهــم وســعة حيلتهــم تدهشــني دومــًا«.

فــي 21 حزيــران- يونيــو / 2020 التقــى مديــر عمليــات وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثة وتشــغيل الجئي 	 
فلســطين فــي الشــرق األدنــى )أونــروا( فــي األردن محمــد عبــدي أدار، بوفــد مــن الناشــطين 
الفلســطينيين الســوريين فــي األردن تحــت مســمى )فلســطيني الجــئ(. شــرح الوفــد ألدار خــالل 
اللقــاء الــذي جــرى فــي مقــر األونــروا بعمــان، األوضــاع اإلنســانية القاســية التــي تواجــه الالجــئ 
ــة والمعيشــية  ــى األردن، نتيجــة أوضاعهــم القانوني الفلســطيني الســوري القــادم مــن ســورية إل
المزريــة، وانتشــار جائحــة كورونــا، كمــا طالــب الوفــد وكالــة الغــوث بالوقــوف أمــام مســؤولياتها، 
وإيجــاد حلــول بعــد تراكــم الديــون وعــدم قدرتهــم علــى دفــع الفواتيــر المترتبــة عليهــم، مــع تفشــي 

جائحــة كورونــا.
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الالجئون الفلسطينيون

من سورية إلى مصر

يواجــه الالجئــون الفلســطينيون ممــن فــروا مــن الحــرب الســورية إلــى مصــر تجاهــاًل قانونيــًا وغيابــًا للحقــوق 
األساســية، حيــث ال تعتــرف بهــم الحكومــة المصريــة كالجئيــن، هــذا األمــر جعلهــم يعانــون مــن أوضــاع 
قانونيــة هشــة علــى كافــة الصعــد القانونيــة والمعيشــية والصحيــة والتعليميــة، وعــدم تقديم المســاعدات 

اإلغاثيــة والماليــة لهــم أســوة بالالجئيــن الســوريين.

وتتركــز مشــكالت فلســطينيي ســورية فــي مصــر علــى الجانبيــن االقتصــادي والقانونــي، حيــث يواجــه 
الالجئــون الفلســطينيون العديــد مــن العقبــات خــالل محاولتهــم الحصــول علــى اإلقامــات فــي مصــر، 

بالرغــم مــن تحقيــق معظمهــم للشــروط المطلوبــة للحصــول علــى اإلقامــة.

كمــا تتضاعــف المعانــاة مــع شــريحة الفلســطينيين الســوريين ممــن دخلــوا األراضــي المصريــة بطريقــة غيــر 
نظاميــة، وكانــوا قــد فــروا مــن الســودان وعبــروا الحــدود إلــى مصــر، حيــث مــروا بظــروف صعبــة خــالل رحلــة 

الهجــرة بيــن الســودان ومصــر.

وتعرضــوا خــالل الرحلــة إلــى تهديــدات المهربيــن وعمليــات ســرقة وتهديــد بالســالح، عــالوة علــى شــح 
الميــاه والطعــام والمســير لســاعات تحــت أشــعة الشــمس الحارقــة، وفــي بعــض األحيــان يحشــر الالجئــون 

داخــل صناديــق ســيارة حديديــة تشــق الــدروب الوعــرة فــي الصحــراء.

ويعانــي الالجئــون فــي مصــر مــن عــدم القــدرة علــى الحركــة والتنقــل والعمــل وتعليــم أبنائهــم، إضافــة 
إلــى عــدم قدرتهــم الســفر خــارج مصــر عبــر المنافــذ المصريــة مــن موانــئ ومطــارات، وذلــك بســبب رفــض 
الســلطات المصريــة تســوية أوضاعهــم القانونيــة أســوة بالالجــئ الســوري، الــذي يتــم تســوية وضعــه 

خــالل أيــام بموجــب بطاقــة اللجــوء التــي يحصــل عليهــا مــن المفوضيــة لمجــرد وصولــه إلــى مصــر.
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متابعات

فــي الشــهر األول مــن العــام 2020، أطلــق عــدد مــن الناشــطين الفلســطينيين وعائلــة الجئــة 	 
فلســطينية ســورية نــداء ناشــدوا خاللــه الســفارة الفلســطينية فــي مصــر ومنظمــات حقــوق 
اإلنســان والمجتمــع المدنــي، التدخــل لــدى الســلطات المصريــة إلطالق ســراح الالجئة الفلســطينية 
»حفيظــة حســين الســوطري« مواليــد عــام 1967 المحتجــزة هــي وعــدد مــن الالجئيــن الســوريين 
فــي مركــز شــرطة »إدفــو« شــمالي أســوان منــذ ٢٠١٩/٨/١، وذلــك بتهمــة دخولهــا مــن الســودان 
إلــى األراضــي المصريــة بطريقــة غيــر شــرعية. ووفقــًا للعائلــة فــإن حفيظــة تعانــي العديــد مــن 
األمــراض وهــي بحاجــة إلــى عنايــة طبيــة خاصــة، مطالبيــن الجهــات الدوليــة والحكومــة المصريــة النظــر 
بقضيتهــم مــن الناحيــة اإلنســانية البحتــة خاصــة أنهــم الجئــون فــارون مــن الحــرب للبحــث عــن األمــن 

واألمــان والنجــاة بحياتهــم.

في الشهر الثاني، اشتكى الجئون فلسطينيون من سورية في مصر من سوء معاملة موظفي 	 
الســفارة الفلســطينية فــي القاهــرة، وعــدم االســتجابة لمطالبهــم وإهمــال األخيــرة فــي متابعــة 
قضاياهــم وحــّل مشــاكلهم، وطالــب الالجئــون الفلســطينيون الذيــن تجمعــوا فــي مبنــى الســفارة 
الفلســطينية بتســجيلهم لدى المفوضّية العليا لالجئين، واالعتراف بهم كالجئين ومســاواتهم مع 
الالجئين السوريين. كما اعتصمت مجموعة من الالجئين الفلسطينيين من سورية في مصر أمام 
 مبنــى الســفارة الفلســطينية فــي القاهــرة، للمطالبــة بتحســين أوضاعهــم القانونيــة والمعيشــية.
ونــّدد المعتصمــون بتجاهــل الســفير الفلســطيني معاناتهــم ورفــض اســتقبالهم، وإهمالــه فــي 

متابعــة قضاياهــم وحــّل مشــاكلهم، والمعاملــة الســيئة مــن قبــل عناصــر الســفارة.

فــي الشــهر الرابــع، جــدد الالجئــون الفلســطينيون القادمــون مــن ســورية إلــى مصــر، مطالبتهــم 	 
ــة والعينيــة لتحســين أوضاعهــم  ــروا الوقــوف أمــام مســؤولياتها، وتقديــم مســاعداتها المادي األون
االقتصاديــة الســيئة، مســتغربين مماطلــة األونــروا وعــدم مبــاالة مكتبهــا فــي القاهرة مــن المخاطر 
ــة بحمايتهــم مــن  ــًا، وعــدم اتخاذهــا إجــراءات كفيل ــا عالمي ــاء كورون المحيطــة بهــم، بعــد تفشــي وب

الفايــروس المســتجد كوفيــد 19.

فــي الشــهر الســادس، التقــى وفــٌد مــن فلســطينيي ســورية المهجريــن إلــى مصــر مديــر مكتــب 	 
وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين »األونــروا« فــي القاهــرة ســحر 
الجبــوري. وقــال أحــد أعضــاء الوفــد »لقــد شــكلنا وفــدًا يمثــل فلســطينيي ســورية فــي مصــر مكــون 
مــن 10 أشــخاص، لمتابعــة أوضــاع الالجئيــن مــع مكتــب »األونــروا« فــي القاهــرة، وبعــد مماطــالت 
دامــت خمســة أشــهر تمكّنــا مــن أخــذ موعــد مــن المكتــب للقــاء مديرتــه »ســحر الجبــوري« التــي 
اســتقبلت اثنيــن فقــط مــن أعضــاء الوفــد بحجــة كورونــا وبطريقــة غيــر الئقــة بقولهــا »لــدي نصــف 
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ــا فــي وقــت ســابق  ــا قــد جهزن ــث عــن أوضاعكــم«، وكن ســاعة فقــط للحدي
قائمــة بـــ 15 بنــدًا ومطلبــًا لمناقشــتها معهــا، فيمــا وافقــت علــى مناقشــة 

بنديــن فقــط«.

فــي الشــهر الســابع، اشــتكى الالجئــون الفلســطينيون المهجــرون مــن 	 
ســورية إلــى مصــر، مــن األوضــاع االقتصاديــة المترديــة التــي يعيشــونها في 
ظــل تخلــي وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين »أونــروا« عنهــم 
واتخاذهــا إجــراءات تقّيــد زيارتهــم لمكاتبهــا. وقــال »أســعد مجدالنــي« أحــد 
ــروا« فــي القاهــرة  ــرة مكتــب »األون ممثلــي الالجئيــن فــي مصــر »إن مدي
»ســحر الجبــوري« تتعامــل مــع الالجئيــن بعــدم إنســانية، وتقلــل مــن حجــم 
معاناتهــم خاصــة بعــد اتخاذهــا قــرارًا بمراجعــة مكتبهــا مــن خــالل رابــط علــى 
بعــد سلســلة  وذلــك  المكتــب،  إلــى  الالجئيــن  زيــارات  لتوقــف  اإلنترنــت 
إجــراءات اتخذتهــا فــي وقــت ســابق كان أبرزهــا حصــر المراجعــات بيومــي 

ــام األســبوع«. ــة أي اإلثنيــن واألربعــاء بعــد أن كانــت طيل

وطالــب فلســطينيو ســورية فــي مصــر بإقالــة »ســحر الجبــوري« مديــرة مكتــب 
ــروا« لعــدم اســتجابتها لمطالبهــم المتكــررة ووصفوهــا بعــدم اإلحســاس  »األون
الفائــت،  حزيــران  »األونــروا« شــهر  مكتــب  منهــم  وفــٍد  زيــارة  بعــد  بمعاناتهــم، 
ولقائهــم معهــا الــذي وصفــوه بالســلبي، الختصــاره مــن قبلهــا بنصــف ســاعة رغــم 

ــة أشــهر. ــات التــي ســبقته طيل الترتيب

• فــي الشــهر التاســع، قــال الجئــون فلســطينيون مــن ســورية فــي مصــر 	
لمجموعــة العمــل، إن الســفارة الفلســطينية فــي القاهــرة طردتهــم بعــد 
مطالبتهم بمقابلة السفير الفلسطيني »دياب اللوح« لشرح معاناتهم .
وأضــاف الالجئــون »منعــت الســفارة اســتقبالهم ودخولهــم فحاولوا تنفيذ 
اعتصــام أمــام مبنــى الســفارة الفلســطينية؛ إال أن الطواقــم األمنيــة 
بالقــوة ”. المــكان  مــن  وطردتهــم  التصويــر  ومنعــت  بســوء  عاملتهــم 

ــة والتعليــم والفنــي فــي مصــر 	  فــي الشــهر العاشــر، أصــدرت وزارة التربي
طلبــة  ويشــمل  الوافديــن  الطــالب  علــى  باهظــة  رســوم  بفــرض  قــرارًا 
 فلسطينيي سورية، حيث تعتبرهم السلطات المصرية وافدين ال الجئين.
جنيــه  آالف   3 مبلــغ  الصــادر  القــرار  فــي  الخامســة  المــادة  وحــددت 
التعليميــة؛  المراحــل  فــي  طالــب  لــكل  دوالر   200 يقــارب  مــا  مصــري- 
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الواحــد. للعــام  صناعيــة،  تكميليــة  ودراســات  فنــي  وتعليــم  ثانــوي-  إعــدادي-   ابتدائــي- 
الطــالب  مــن  كبيــرة  نســبة  ســيحرم  القــرار  إن  العمــل؛  مجموعــة  مراســل  قــال  القــرار  وحــول 
عائالتهــم. طاقــة  تتجــاوز  والتــي  العاليــة  التكاليــف  بســبب  التعليــم،  مــن   الفلســطينيين 
وعلــق أحــد الالجئيــن علــى القــرار بأنــه جائــر وســيدخل الالجئيــن فــي معانــاة جديــدة، تضــاف إلــى 

جملــة مــن الصعوبــات والتحديــات التــي تواجههــم فــي مصــر. 

ــة 	  فــي الشــهر الحــادي عشــر، جــدد فلســطينيو ســورية فــي مصــر، مطالبهــم بوضــع حــدٍّ لمماطل
مكتــب )األونــروا( فــي القاهــرة بتقديــم المســاعدات الماديــة والعينيــة، مــع التهديــد المســتمر 
بإيقــاف الخدمــات العالجيــة. وأكــد الالجئــون أنهــم مســجلون لــدى دوائــر »وكالــة الغــوث« كالجئيــن 
بالالجئيــن  أســوة  منهــا  حرمــوا  التــي  الخدمــات  علــى  الحصــول  حقهــم  ومــن  فلســطينيين، 
الفلســطينيين الذيــن يتواجــدون فــي مناطــق عملهــا الخمــس، مشــيرين إلــى أنهــم بحاجــة إلــى 

الرعايــة فــي كافــة المجــاالت المعيشــية واإلغاثيــة والتعليميــة والقانونيــة.

كمــا اشــتكى الالجئــون مــن طريقــة تعامــل الســفارة الفلســطينية فــي مصــر معهــم، واتهموهــا 	 
بعــدم اإليفــاء بوعودهــا، وإغــالق جميــع خطــوط التواصــل معهــم.
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الالجئون الفلسطينيون

من سورية إلى السودان

ُر عــدد عائــالت الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي الســودان قرابــة 100 يتوزعــون فــي العاصمــة  يقــدَّ
المثلثــة فقــط الخرطــوم والخرطــوم بحــري، وأم درمــان.

تمــرُّ العائــالت الفلســطينية الســورية بأوضــاع إنســانية أقــل مــا يقــال عنهــا أنهــا ســيئة فــي الســودان، 
نتيجــة محنتــي انتشــار جائحــة فايــروس كورونــا المســتجد، ومصاعــب وعقبــات الحيــاة التــي يواجهونهــا، 
وبســبب تخلــي المنظمــات اإلغاثيــة والمجتمــع الدولــي رويــدًا رويــدًا عــن التزاماتهــم تجاههــم، وغــالء 
األســعار وعــدم وجــود مــورد مالــي يقتاتــون منــه، وتدنــي األجــور وقلــة فــرص العمــل، والتهميــش وغيــاب 
ــة واإلنســانية المقدمــة لهــم، والتــي انعكســت تداعياتهــا ســلبًا علــى كافــة مناحــي  المســاعدات اإلغاثي

حياتهــم المعيشــية واالقتصاديــة.

فــي حيــن فاقــم صــدور قــرار بإعــادة النظــر فــي ملفــات األجانــب المجنســين، خــالل فتــرة حكــم الرئيــس 
الســوداني المخلــوع عمــر البشــير، والنظــر فــي مــدى اســتيفائهم الشــروط القانونيــة، إضافــة إلــى 
حمــالت أمنيــة هدفهــا مراقبــة إذن العمــل؛ مــن تدهــور أوضاعهــم القانونيــة التــي يشــكون أصــاًل منهــا، 
حيــث تعاملهــم الســلطات الســودانية معاملــة األجانــب ال الالجئيــن، مــا جعلهــم يدفعــون تكاليــف مرتفعــة 
لإلقامــة وتســجيل األجانــب، وإذن الدخــول مقارنــة بالالجئيــن الســوريين فــي الســودان، ممــا انعكــس كل 
ذلــك ســلبًا عليهــم ودفــع الكثيــر منهــم إلــى تقديــم طلبــات لجــوء عبــر األمــم المتحــدة، فيمــا فّضــل البعــض 
ــى منهــم  ــة، ومــن تبّق ــاة كريمــة وآمن ــا أو مصــر للبحــث عــن حي ــر ليبي ــا عب ــى أوروب ــق الهجــرة إل اآلخــر طري
فــي الســودان تعّلــم المهــن اليدويــة لســّد حاجاتــه وعائلتــه، والبعــض اآلخــر قــام بإنشــاء مشــاريع صغيــرة 

معتمديــن علــى أقاربهــم وذويهــم وعلــى مــا لديهــم مــن مــال يســير«.
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الالجئون الفلسطينيون
من سورية إلى ليبيا

فــي  الدائــرة  الحــرب  مــن  الفاريــن  الفلســطينيين  لالجئيــن  الرئيســة  المحطــات  إحــدى  ليبيــا  تعتبــر 
شــرعية  غيــر  بطــرق  إليهــا  دخولهــم  وتــم  األوروبيــة،  الــدول  إلــى  بالوصــول  والراغبيــن  ســورية، 
لكــن  بالمــرور  لالجئيــن  أحيانــًا  تســمح  التــي  الليبيــة  المطــارات  طريــق  عــن  أو  مصــر  طريــق  عــن  إمــا 
األوروبــي  البــّر  إلــى  والســوريين  الفلســطينيين  الالجئيــن  مــن  اآلالف  ووصــل  الثمــن،  بدفــع 
البشــر. تجــار  جشــع  بســبب  غرقــًا  ســقط  وبعضهــم  ليبيــا،  مــن  المــوت  مراكــب  صعودهــم   بعــد 
ــا، أوضاعــًا بائســة  يعيــش الالجئــون الفلســطينيون الذيــن فــّروا مــن جحيــم الحــرب فــي ســورية إلــى ليبي
وواقعــًا معيشــيًا مريــرًا وقاســيًا، وذلــك بســبب األوضــاع األمنيــة المتدهــورة التــي ال زالــت تعصــف فــي 
ليبيــا، وتعرضهــم للخطــف والقتــل مــن قبــل األطــراف المتناحــرة فــي ليبيــا، فــي حيــن ال توجــد حتــى اآلن 

إحصائيــات دقيقــة توّثــق أعــداد الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي ليبيــا.

ووفقــًا ألحــد أبنــاء مخيــم اليرمــوك المهجريــن فــي ليبيــا والــذي تمكنــت مجموعــة العمــل مــن التواصــل معــه 
أن »أوضاعهــم اليــوم فــي ليبيــا علــى حافــة الهاويــة بســبب مــا تشــهده مــن صــراع وتوتــر أمنــي«، مضيفــًا 
»أن حالنــا اليــوم يشــبه المثــل الشــعبي القائــل؛ »هربنــا مــن تحــت الدلــف إلــى تحــت المــزراب«، فالقصــف 

واالشــتباكات والخــوف مــن الحيــاة المريــرة اللــي غادرنــا ســورية بســببها لحقونــا إلــى هنــا«.

وحــول أوضــاع العائــالت الفلســطينية الســورية المتواجــدة حاليــًا فــي ليبيــا أشــار إلــى أن مــن بقــي منهــم 
فــي تلــك البلــد تقطعــت بهــم الســبل، فهــم يعيشــون أوضاعــًا إنســانية غايــة فــي القســوة جــراء توقــف 
جميــع أعمالهــم وعــدم وجــود مــورد مالــي ثابــت يقتاتــون منــه، إضافــة إلــى انتشــار وبــاء كورونــا الــذي 
فاقــم مــن المأســاة والمعانــاة، مضيفــًا أنهــم ال يســتطيعون العــودة إلــى ســورية خوفــًا مــن االعتقــال، وال 

يســتطيعون البقــاء فــي ليبيــا بســبب تدهــور األوضــاع.

وعــن االنتهــاكات التــي تعــّرض لهــا الفلســطيني الســوري فــي ليبيــا؛ أكــد مراســل مجموعــة العمــل علــى 
ــا كبلــد ممــر وعبــور  ــار ليبي أن المئــات مــن فلســطينيي ســورية الذيــن قــرروا المخاطــرة بأنفســهم واختي
لركــوب قــوارب المــوت، والوصــول إلــى أوروبــا؛ تعرضــوا للخطــف والضــرب مــن قبــل مجموعــات مســلحة 
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مجهولــة الهويــة وتجــار البشــر، حيــث نهــب هــؤالء أغراضهــم الشــخصية ومــا يحملــون، وعاملوهــم بوحشــية 
بعــد حرمانهــم مــن الطعــام ومنعهــم مــن االتصــال بذويهــم وطلــب الفديــة منهــم.

الجانب القانوني

يواجــه الالجئــون الفلســطينيون مــن ســورية مــن حملــة الوثائــق الســورية أوضاعــًا قانونيــة صعبــة فــي ليبيــا، 
حيــث تمنــع الســلطات الليبيــة الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية دخــول أراضيهــا بطريقــة نظاميــة، حيــث 
أصــدرت وزارة الداخليــة فــي الحكومــة الليبيــة يــوم 15/ كانــون الثانــي- ينايــر /2015 قــرارًا يحظــر بموجبــه 
دخــول حاملــي الجنســيات الســودانية والفلســطينية والســورية إلــى األراضــي الليبيــة. ممــا يضطرهــم 
ــة  ــر مــن األمــور الخدمي ــة مــا جعلهــم يفقــدون الكثي ــر نظامي ــر الســودان أو مصــر بطريقــة غي لدخولهــا عب

والتعليميــة ويشــعرون بعــدم االســتقرار. 

ميدانيــًا أفرجــت الســلطات الليبيــة فــي مدينــة بنغــازي شــرق ليبيــا يــوم 28 حزيــران– يونيــو / 2020 عــن 
11 الجئــًا فلســطينيًا بينهــم 5 مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك، بعــد أكثــر مــن 3 ســنوات مــن احتجازهــم فــي 

الســجن العســكري.

وقــال مراســل مجموعــة العمــل إن جهــودًا بذلتهــا الســفارة الفلســطينية فــي لبنــان وأميــن ســر إقليــم 
حركــة فتــح فــي ليبيــا »زكــي القطــاوي«؛ أســفرت عــن إطــالق ســراح 11 فلســطينيًا كانــت تحتجزهــم 

الســلطات الليبيــة فــي الســجن العســكري بمدينــة بنغــازي.

وأوضــح مراســلنا أن خمســة مــن المفــرج عنهــم مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك بدمشــق، وســتة مــن أبنــاء مخيــم 
الجليــل فــي بعلبــك بلبنــان وهــم: »علــي عبــد الوهــاب محمــد خليــل«، »حســين محمــد حســين عطــور« 
»محمــد ســليم ســليمان برهــم« »ياســر ســليم ســليمان برهــم« »أحمــد رضــوان صبحــي حورانــي« »أحمــد 
إبراهيــم رشــدان رشــدان »رامــي حكمــت« »أحمــد ســعيد أحمــد شــاهين« »معمــر عبــد الحليــم محمــد 

ســعيد« »جمــال أيمــن عبــد العزيــز حســين« و«أحمــد بســام زيــدان«. 
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الالجئون الفلسطينيون
من سورية إلى قطاع غزة

يعيــش نحــو 350 الجئــًا فلســطينيًا ســوريًا عــادوا إلــى القطــاع بســبب الحــرب فــي ســورية أوضاعــًا معيشــية 
واقتصاديــة غايــة فــي الســوء، وذلــك بســبب الوضــع العــام الــذي يعانيــه قطــاع غزة بســبب الحصار المشــدد 

المفــروض عليــه مــن جهــة، وتقصيــر الجهــات الرســمية والفصائــل واألونــروا بتحمل مســؤولياتها تجاههم.

متابعات

ــروا 	  ــة األون ــون الفلســطينيون الســوريون فــي قطــاع غــزة وكال ــث، ناشــد الالجئ فــي الشــهر الثال
والســلطة الفلســطينية، تقديــم يــد العــون والمســاعدة لهــم، خاصــة أنهــم يواجهــون كارثــة إنســانية 
ومعيشــية بســبب وقــف وكالــة الغــوث تقديــم مســاعداتها النقديــة )بــدل اإليــواء( لتلــك األســر 
تحــت ذريعــة العجــز المالــي، وتســجيلهم فــي الســجالت الرســمية للســلطة الفلســطينية بــرام اللــه 
علــى أنهــم موظفــون، ممــا حرمهــم ذلــك مــن تقديــم أي مســاعدة إغاثيــة لهــم مــن قبــل الجمعيــات 

والمؤسســات األهليــة.

فــي الشــهر الرابــع، قالــت لجنــة متابعــة شــؤون الالجئيــن مــن ســورية إلــى غــزة، إن وكالــة األونــروا 	 
عقــدت لقاءيــن مــع مجموعــة مــن الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية فــي غــزة، وأكــدت األونــروا 
خالل اللقاء أنها ســترّد على مطالب الالجئين المتمثلة ببدل الســكن والتشــغيل خالل األســبوعين 
 القادمين، فيما هدد الالجئون بتنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر الوكالة في حال عدم االستجابة.
وأضافــت لجنــة المتابعــة أن األونــروا تواصلــت معهــم لمعرفــة أعــداد الالجئيــن الفلســطينيين مــن 

ســورية فــي غــزة، األمــر الــذي اعتبرتــه اللجنــة مؤشــرًا إيجابيــًا.

فــي الشــهر الســادس، نّظــم الالجئــون الفلســطينيون الســوريون فــي قطــاع غــزة اعتصامــًا أمــام 	 
مقــر وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين »األونــروا«؛ احتجاجًا على عدم دفــع الوكالة بدل 
اإليجــار الخــاص بالالجئيــن مــن ســورية إلــى غــزة، حيــث لم يتلق الفلســطينيون الســوريون بدل اإليجار 
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مــن الوكالــة منــذ قرابــة العاميــن. ودعــت لجنــة متابعــة شــؤون الالجئيــن مــن ســورية إلــى غــزة وكالــة 
 األونروا، للقيام بدورها المناط بها تجاه الالجئين من سورية في غزة، وإنقاذهم من الفقر والجوع.
الفلســطينيين  الالجئيــن  إن  األونــروا  لوكالــة  العــام  المفــوض  إلــى  فــي رســالة  اللجنــة  وقالــت 
المعانــاة  تلــك  وزادت  صعبــة،  وإنســانية  معيشــية  أوضاعــًا  يعانــون  غــزة  فــي  ســورية  مــن 
.2018/ يونيــو  حزيــران–  شــهر  نهايــة  لالجئيــن  اإليــواء  بــدل  دفــع  الوكالــة  قطــع   مــع 
واتهمت اللجنة األونروا بالتخلي عن مسؤوليتها اإلغاثية التي ُأنِشئت من أجلها، وأوضحت أنه في 
حال عدم قدرة الوكالة على توفير أبسط مقومات الحياة، فإن غالبية فلسطينيي سورية في غزة 
تقبل بإعادة التوطين ضمن برامج المفوضية العامة لشؤون الالجئين إلعادة التوطين، كما حصل مع 
 الالجئين الذين يحملون الجنسية السورية أو الزوجات حامالت الجنسية السورية الذين لجؤوا إلى غزة.
وطالبــت لجنــة متابعــة الالجئيــن توفيــر أماكــن إيــواء لهــم وفــرص عمــل للقادريــن، ورعايــة كبــار الســن 

وإعــادة العمــل ببرنامــج بــدل اإليجــار إلــى حيــن توفيــر أماكــن إيــواء لهــم فــي غــزة أو خارجهــا.

في الشــهر التاســع، ناشــد الالجئون الفلســطينيون من ســورية في قطاع غزة األونروا والمعنيين 	 
في القطاع بتوزيع مســاعدات طارئة بســبب فايروس كورونا والتخفيف من معاناتهم.

غــزة 	  فــي  األونــروا  عمليــات  مديــر  شــمالي«  »ماتيــوس  تعهــد  العاشــر،  الشــهر  فــي 
التواصــل  عبــر  القطــاع،  فــي  ســورية  مــن  الفلســطينيين  الالجئيــن  معانــاة  بإنهــاء 
غــزة. إلــى  ســورية  مــن  الالجئيــن  كل  يجمــع  ســكني  تجمــع  لبنــاء  مانحــة  دول   مــع 
كمــا تعهــد ماتيــوس خــالل لقائــه مــع ممثليــن عــن تجمــع الالجئيــن الســوريين فــي غــزة بالبحــث 
 عــن مموليــن لبــدل اإليجــار، ودمــج الالجئيــن فــي بنــد البطــاالت ومتابعــة الوضــع الصحــي لهــم.
وحضــر اللقــاء الــذي عقــد فــي مقــر رئاســة الوكالــة، ممثلــون عــن تجمــع الالجئيــن الفلســطينيين مــن 
ــة وإعالميــون، وأكــدوا علــى ضــرورة توفيــر ســكن  ســورية إلــى غــزة، وعــدد مــن الشــخصيات الغزي
إلنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه مــن أوضــاع الالجئيــن المدمــرة نفســيًا واقتصاديــًا، وإنهــاء معانــاة أكثــر مــن 

150 أســرة فلســطينية نازحــة مــن مخيمــات ســورية إلــى قطــاع غــزة.

وبنــاء علــى نتائــج اللقــاء، دعــت لجنــة متابعــة شــؤون الالجئيــن مــن ســورية إلى غــزة الالجئين الفلســطينيين 
القادميــن مــن ســورية فــي غــزة إلــى تحديــث بياناتهــم، لرفعهــا إلــى وكالــة األونــروا الحقــًا بحســب طلــب 
الوكالــة، وتتضمــن المعلومــات بحســب اللجنــة، االســم وعــدد أفــراد العائلــة وعنوانهــم ورقــم الهاتــف، 

مشــيرة أن األونــروا ســتعتمد البيانــات الموجــودة لــدى اللجنــة.
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الالجئون الفلسطينيون
من سورية إلى كردستان العراق

يقــدر عــدد الالجئيــن الفلســطينيين فــي إقليــم كردســتان العــراق بنحــو 700 الجــئ، ويعانــون أوضاعــًا 
صعبــة نظــرًا لغــالء المنطقــة وانتشــار البطالــة، وهــم محرومــون مــن المســاعدات الدوليــة.

متابعات

العمــل،  لمجموعــة  العــراق،  شــمال  كردســتان  إقليــم  فــي  فلســطينيون  الجئــون  أفــاد 
آخــر . لعــام  اإلقامــات  تجديــد  أحقيتهــم  بعــدم  أبلغتهــم  اإلقليــم  فــي  اإلقامــة  دائــرة  بــأن 
وأضــاف الالجئــون بــأن الدائــرة تجبــر حاملــي وثائــق الســفر مــن فلســطينيي ســورية علــى التوقيــع علــى 

تعهــد بــأن العــام الحالــي )2020( ســيكون آخــر عــام علــى وجودهــم فــي اإلقليــم.

كورونا

توفــي الطبيــب الفلســطيني الســوري »رفعــت محمــد جليــل« 20 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2020 فــي 
أربيــل العــراق جــراء إصابتــه بفايــروس كورونــا.

ولــد الدكتــور رفعــت محمــد جليــل عــام 1964 فــي مخيــم خــان الشــيح لالجئيــن الفلســطينيين جنــوب 
العاصمــة الســورية دمشــق ألســرة فلســطينية مــن عشــيرة الصبيــح التــي ينحــدر أصلهــا مــن مدينــة الناصــرة 

فــي فلســطين المحتلــة.
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الالجئون الفلسطينيون
من سورية إلى اإلمارات

في الشــهر الســابع، صنف الطالب الفلســطيني »محمد عصام الشــورى« من أبناء مخيم اليرموك ضمن 
 قائمة األوائل على مستوى المدراس الثانوية في اإلمارات العربية المتحدة، للعام الدراسي 2019 - 2020.
وقــال الشــورى خــالل لقــاء مــع »اإلمــارات اليــوم« إن أســرته وإخوتــه ســاندوه بشــكل كبيــر، عــالوًة علــى 
المعلميــن وإدارة المدرســة للوصــول لهــذه النتيجــة موجهــًا شــكره لهــم جميعــًا، ولقيــادة الدولــة التــي 

تســاند الطلبــة.
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رابعا 
 الالجئون الفلسطينيون 

من سورية إلى تركيا 

يقــدر عــدد الالجئيــن الفلســطينيين مــن حملــة الوثائــق الســورية فــي تركيــا مــا بيــن 8 إلــى 10 
آالف الجــئ، يتواجــدون فــي واليــات هاتــاي، كيلــس، مرســين، إســطنبول، حيــث بــدؤوا دخول 
األراضــي التركيــة مطلــع العــام »2012« مــع بدايــة توتــر األوضــاع األمنيــة فــي مخيماتهــم 

ومحيطهــا، وحصــل غالبيتهــم علــى اإلقامــة اإلنســانية »كمليــك«. 

ويقيــم فــي شــطري إســطنبول اآلســيوي واألوروبــي قرابــة )1500( عائلــة فلســطينية 
مهجــرة مــن ســورية؛ تتركــز غالبيتهــا فــي القســم األوربــي مــن المدينــة، وتعيــش ظروفــًا 
اقتصاديــة غايــة فــي الصعوبــة بســبب غــالء إيجــارات المنــازل، وارتفــاع األســعار، وتفشــي 
فايــروس كورونــا الــذي شــّل معظــم األعمــال الحــرة التــي يعتمــد عليهــا العــدد األكبــر منهــم.
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الوالية القانونية الدولية 

يفتقــر الالجئــون الفلســطينيون مــن ســورية إلــى تركيــا ألي نــوع مــن أنــواع الحمايــة الدوليــة، رغــم أنهــم 
مســجلون لــدى األونــروا كالجئيــن، إال أن األخيــرة »األونــروا« تتحجــج بأنهــم أصبحــوا خــارج نطــاق عملهــا، 
وبذلــك تنتقــل الواليــة إلــى المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن بحســب المــادة األولــى الفقــرة دال مــن 
االتفاقيــة الخاصــة بالالجئيــن 1951 التــي نصــت علــى »ال تنطبــق هــذه االتفاقيــة علــى األشــخاص الذيــن 
يتمتعــون حاليــًا بحمايــة أو مســاعدة مــن هيئــات أو وكاالت تابعــة لألمــم المتحــدة غيــر مفوضيــة األمــم 
ــر  ــة أو المســاعدة ألي ســبب دون أن يكــون مصي المتحــدة لشــؤون الالجئيــن. فــإذا توقفــت هــذه الحماي
هــؤالء األشــخاص قــد ســّوي نهائيــًا طبقــًا لمــا يتصــل باألمــر مــن القــرارات التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة 

لألمــم المتحــدة؛ يصبــح هــؤالء األشــخاص، بجــراء ذلــك، مؤهليــن للتمتــع بمزايــا هــذه االتفاقيــة«.

ــأي دور تجــاه الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية  ــا لشــؤون الالجئيــن ال تقــوم ب ــة العلي اال أن المفوضي
إلــى تركيــا بحجــة أن الواليــة القانونيــة لألونــروا. 

التوصيف القانوني لالجئين الفلسطينيين من سورية إلى تركيا 

يعانــي المئــات مــن الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين الذيــن وصلــوا إلــى تركيــا مــن عــدم قدرتهــم علــى 
التنقــل أو العمــل فــي تركيــا، وذلــك بســبب عــدم تمكنهــم مــن الحصــول علــى بطاقــات الحمايــة المؤقتــة« 
الكملــك« بســبب فقدانهــم ألوراقهــم الثبوتيــة خــالل الحــرب فــي ســورية. ويمكــن تقســيم الالجئيــن مــن 

حيــث الوضــع القانونــي إلــى الشــرائح التاليــة: 

الجئــون يحملــون إقامــات ســياحية: وهــؤالء الذيــن دخلــوا إلــى تركيــا عبــر المنافــذ الحدوديــة الرســمية 	 
كالموانــئ والمطارات. 

الجئــون يحملــون إقامــات عمــل: وهــؤالء ممــن يقومــون بأعمــال اســتثمارية فــي تركيــا كأصحــاب 	 
الشــركات أو العامليــن فــي شــركات تركيــة. 

الجئــون يحملــون إقامــات إنســانية: هــي نــوع مــن أنــواع اإلقامــات التــي تمنــح حــق الحماية لألشــخاص 	 
الفاقديــن إلمكانيــة العيــش فــي بالدهــم ألســباب خاصــة، وَرَدت فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة التــي 
عقــدت فــي جنيــف عــام 1951 ووقعــت عليهــا 130 دولــة. وتركيــا هــي إحــدى تلــك الــدول الموقعــة 
علــى االتفاقيــة، وبموجبهــا تمنــح اإلقامــة اإلنســانية لمــن يحقــق شــروطها. وهــؤالء ممــن تنطبــق 
عليهــم الشــروط التــي حددهــا قانــون األجانــب للحصــول عليهــا، وال تخــول اإلقامــة اإلنســانية حاملهــا 

تمّلــك عقــار مهمــا يكــن فــي تركيــا وال تســمح لــه بالعمــل إال بعــد اســتخراج إذٍن للعمــل. )6(. 

6        الشــرط األهــم هــو أن يكــون لــدى الشــخص طالــب اإلقامــة ســبب لتقديــم طلبــه كحــال انتهــاء التأشــيرة أو بســبب رفــض اإلقامــة الســياحية. وعلــى 
الراغــب فــي الحصــول علــى اإلقامــة تجهيــز إجابــة أو تقريــر طبــي أو اي مبــرر لعــدم القــدرة علــى الســفر خــارج تركيــا. 



124

مجموعة العمل من اجل فلسطيني سوريا

فلسطينيو سورية - رحلة البحث عن الذات

الجئــون يحملــون بطاقــة الحمايــة المؤقتــة »الكمليــك«، وهــؤالء يشــكلون الغالبيــة العظمــى مــن 	 
الالجئيــن ويعاملــون معاملــة الســوريين، ويســتفيدون مــن الميــزات الممنوحــة لحاملهــا مــن عــالج 
مجانــي والحصــول علــى خدمــات التعليــم والحــق بالعمــل وغيرهــا، إال أنهــم يحتاجــون إلذن ســفر فــي 

حــال الرغبــة بالتنقــل بيــن الواليــات. 

شــريحة ال تحمــل أي أوراق قانونيــة تتواجــد غالبيهــا فــي إســطنبول، لكنهــا ال تتجــاوز العشــرات 	 
وهــذه الشــريحة تنقســم بدورهــا إلــى قســمين: 

قســم يرغــب اإلقامــة فــي إســطنبول نظــرًا لتوفــر فــرص العمــل أو الرغبــة بالبقــاء إلــى . 1
جانــب األهــل واألقــارب الذيــن ســبقوهم إلــى إســطنبول واســتقروا فيهــا، أو االفتقــار إلــى 

تكاليــف االنتقــال لواليــات أخــرى والتأســيس فيهــا مــن جديــد. 

ــا، ويحملــون ورقــة »عبــارة عــن قــرار ترحيــل . 2 وقســم تــم توقيفهــم أثنــاء الدخــول إلــى تركي
مجّمــد بســبب الدخــول أو الخــروج غيــر الشــرعي إلــى ومــن تركيــا«، تفــرض علــى حاملهــا 

مراجعــة مراكــز الهجــرة كل 15- 30 يومــًا للتوقيــع. 

كال الحالتيــن ال تســتطيع الحصــول علــى أي خدمــات مجانيــة ســواء بالصحــة أو التعليــم وتشــعر 
بالتهديــد لعــدم امتالكهــا الحــق باإلقامــة فــي إســطنبول. حيــث إن عــدم الحصــول علــى بطاقة 
الكملــك يجعــل التواجــد فــي تركيــا غيــر قانونــي، ويعّرضهــم للكثيــر مــن المشــكالت، ويحــرم 
الالجــئ مــن الحصــول علــى إذن العمــل، باإلضافــة للحــد مــن حريــة التنقــل بيــن المــدن التركيــة 
بســبب إلزامهــم بالحصــول علــى »إذن الســفر الداخلــي«، الــذي ال ُيمنــح إال بموجــب بطاقــة 

الكملك.

الجئون أقل في إسطنبول 

اتخــذت الحكومــة التركيــة قــرارًا لتنظيــم الوجــود غيــر الشــرعي لالجئيــن فــي مدينــة إســطنبول، وصرحت 
مديريــة إدارة الهجــرة فــي وزارة الداخليــة التركيــة فــي 18 يوليــو– تمــوز 2019 فــي بيــان »أنــه مــن غيــر 
القانونــي لالجئيــن الذيــن يحملــون تصاريــح حمايــة مؤقتــة البقــاء فــي مقاطعــات غيــر تلــك التــي تــم 
ــًا يأمــر الســوريين  تســجيلهم فيهــا«. وفــي 22 مــن الشــهر نفســه أصــدرت محافظــة إســطنبول بيان
ومــن فــي حكمهــم الذيــن تــم تســجيلهم فــي مــدن أخــرى بمغــادرة المدينــة، والعــودة إلــى تلــك المــدن 
بحلــول 20 أغســطس/ آب 2019. إال أنهــا أعلنــت عــن تمديــد المهلــة حتــى 30 تشــرين األول/ أكتوبــر 

.2019

تركــت هــذه القــرارات واإلجــراءات تأثيــرات ســلبية علــى الالجئيــن الفلســطينيين المقيميــن فيهــا. 



125

مركز العودة الفلسطيني

     التقرير السنوي 2020

ســواء الذيــن ال يحملــون »كمليــك«، أو الذيــن حصلــوا عليهــا مــن واليــة أخــرى، وبالتالــي فإنهــم مهددون 
بالترحيــل إلــى ســورية أو إلــى الواليــات التــي اســتخرجوا منهــا إقاماتهــم، وواجهــوا مصاعــب قانونيــة 

خاصــة علــى صعيــد العمــل والتنّقــل، وتســجيل األطفــال فــي المــدارس والرعايــة الصحيــة. 

وفــي هــذا الســياق أصــدرت إدارة الهجــرة العامــة فــي واليــة إســطنبول للســوريين ومــن فــي حكمهــم 
)المخالفيــن( تعليمــات هاّمــة لتصحيــح أوضاعهــم القانونيــة نصــت علــى مــا يلــي:

كل مــن ال يحمــل بطاقــة الكمليــك ويقيــم فــي إســطنبول؛ 	 
يتوجــب عليــه التوّجــه إلــى مدیریــة إدارة الھجــرة فــي ســلطان 
ــه والتســجيل علــى )كمليــك  بیلــي )اآلســيوية( ألخــذ بصمات
ألول مــرة( فــي الواليــات التركيــة المتاحــة، وعنــد الذهــاب 
يجــب اصطحــاب وثيقــة تثبــت الجنســية الســورية )هويــة- جــواز 
ــر مــن كاتــب  ــد( + ترجمــة ونوت ــة- إخــراج قي ــر عائل ســفر- دفت
العــدل، بعــد التبصيــم ســيتم منحــك وثيقــة رســمية + إذن 
ســفر إلــى الواليــة التــي تــم تســجيلك فيهــا وخــالل أســبوع 
ــم تثبيــت  ــة ليت ــك الوالي ــى تل كحــد أقصــى يجــب الذهــاب إل
التســجيل والحصــول علــى بطاقــة )كمليــك( خــالل 30 يومــًا. 

إذا كنتــم تقيمــون فــي إســطنبول ولديكــم كمليــك مــن 	 
ــة إدارة الھجــرة فــي  ــى مدیری ــه إل ــة أخــرى عليكــم التوّج والي
ســلطان بیلــي )اآلســيوية( للحصــول علــى إذن ســفر للعــودة 
بشــكل قانونــي إلــى واليتكــم األساســية وخــالل أســبوع 
الواليــة  فــي  الهجــرة  إدارة  إلــى  الذهــاب  عليكــم  يتوجــب 

الجديــدة لتحديــث بياناتكــم. 

إذا كان لديكــم تصريــح عمــل فــي إســطنبول أو طــالب فــي 	 
إحــدى جامعاتهــا ولديكــم )كمليــك( مــن واليــة أخــرى؛ يتوجــب 
عليكــم التوّجــه إلــى مدیریــة إدارة الھجــرة فــي ســلطان بیلــي 

)اآلســيوية( لتســوية أوضاعكــم.

بالقوانیــن 	  االلتــزام  الضــروري  مــن  أنــه  العلــم  يرجــى 
والمتطلبــات اإلداریــة ذات الصلــة ســیتم تطبیــق العقوبــات 

التعليمــات.  لھــذه  یمتثلــون  ال  الذیــن  األشــخاص  علــى 
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اســتجابت شــريحة واســعة مــن العائــالت الفلســطينية التــي ال تملــك كمليــك إلــى قــرار 
واليــة إســطنبول، وقامــت بالتقديــم علــى كمليــك، وتــم توزيعهــم إلــى واليــات أخــرى غيــر 
إســطنبول وحصلــت بذلــك علــى بطاقــة الحمايــة التــي تمّكنهــم مــن الحصــول علــى خدمــات 
التعليــم واالستشــفاء، بينمــا رفضــت عائــالت أخــرى الخــروج مــن مدينــة إســطنبول باتجــاه 
واليــات أخــرى ألســباب متعــددة، منهــا عــدم القــدرة علــى تكاليــف االنتقــال، وفقدانهــم 
لفــرص العمــل وتراجــع فرصهــم بالحصــول علــى فــرص أخــرى لندرتهــا فــي تلــك الواليــات. 

وفــي 14 آب– أغســطس / 2020 أعلنــت الســفارة الفلســطينية فــي أنقــرة فــي بيــان لهــا عــن نتيجــة 
المباحثــات التــي تمــت بينهــا وبيــن الجهــات المعنيــة فــي تركيــا بخصــوص الذيــن ال يحملــون بطاقــة الحمايــة 
المؤقتــة الكمليــك جــاء فيــه »تهــدي ســفارة دولــة فلســطين لــدى الجمهوريــة التركيــة أطيــب تحياتهــا إلــى 
مواطنينــا الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية، والذيــن ال يمتلكــون بطاقــة الحمايــة المؤقتــة )الكمليــك(، 
وتتشــرف بإعالمكــم بــأن الســفارة تابعــت وتتابــع هــذا الموضــوع مــع الجهــات التركيــة المعنيــة باألمــر، ومــا 
ــًا للحصــول علــى بطاقــة الكمليــك  ــزال مفتوح ــاب الي ــأن الب ــد ب ــات بهــذا الصــدد يفي ــه مــن إجاب ــا علي حصلن
لمواطنينــا الذيــن قدمــوا مــن ســورية وال يحملونهــا، وذلــك يتطلــب التقــدم بطلــب الحصــول عليهــا فــي 

إدارات الهجــرة فــي المــدن التركيــة التــي حددتهــا الدولــة، وليــس بنــاًء علــى رغبــة المواطــن.

ــات التركيــة باســتثناء  ــة تســمح إلدارات الهجــرة بإعطــاء بطاقــات الكمليــك فــي كل المــدن والوالي والدول
المــدن التاليــة: أنطاليــا، أيــدن، بورصــه، تشــانقلي، دوزجــه، أدرنــه، هاتــاي، إســطنبول، إزميــر، كركالرايلــي، 

كوجالــي، موغــال، ســكاريا، تكيــرداغ، يالوفــا.

فــي غيــر هــذه المــدن المذكــورة أعــاله يمكــن لمواطنينــا القادميــن مــن ســورية التوجــه إلــى إدارة الهجــرة 
وتقديــم طلــب الحصــول علــى بطاقــة الكمليــك والتــي تســاعد حاملهــا فــي تلقــي العــالج والتعليــم 

ــة )7(. الالزميــن ألفــراد العائل

7  الموقع االلكتروني لسفارة فلسطين في تركيا – انقرة. 

20541/Details/News/tr.org.embassyofpsalestine.www//:https
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التطورات القانونية: 

يــوم 6 / كانــون الثانــي– ينايــر /2020 أقــرت الحكومــة التركيــة عــددًا مــن الشــروط والتعديــالت 	 
التــي تمّكــن حملــة وثائــق الســفر الفلســطينيين مــن الحصــول علــى الجنســية التركيــة أســوة ببقيــة 
األجانــب مــن جنســيات أخــرى، وبحســب القــرار التركــي فــإن حامــل الوثيقــة الفلســطينية يمكنــه 
التقديــم علــى الجنســية التركيــة إذا حقــق الشــروط والمعاييــر الماليــة واالســتثمارية التاليــة: تمّلــك 
عقــار بـــقيمة 250 ألــف دوالر، االســتثمار بــرأس مــال ثابــت بقيمــة 500 ألــف دوالر، إيــداع 500 ألــف 

دوالر فــي البنــوك التركيــة«.

يــوم 15 كانــون الثانــي/ ينايــر 2020 أكــد رئيــس الجاليــة الفلســطينية فــي إســطنبول »حــازم عنتــر« 	 
أنــه تواصــل مــع المســؤولين األتــراك فــور نشــر تقاريــر بخصــوص اإلقامــة الســياحية، وأكــدوا لــه أن 
الفلســطينيين مســتثنون مــن قــرار إلغــاء ووقــف تمديــد اإلقامــة الســياحية فــي تركيــا. وقــال عنتــر 
لوســائل إعــالم فلســطينية إن الفلســطينيين مــن حملــة جــواز الســلطة الفلســطينية والوثيقــة 
المصريــة واللبنانيــة ســيجري اســتثناؤهم مــن القــرار، مشــيرًا إلــى تأكيــد المســؤولين األتــراك لــه 
علــى الرغــم مــن عــدم وجــود قــرار رســمي بالموضــوع. وأضــاف أن إدارة الجاليــة تواصلت مــع البرلمان 
التركــي مــن أجــل الحديــث عــن موضــوع اإلقامــات، وغيرهــا مــن المشــاكل التــي تواجــه أبنــاء الجاليــة 
فــي تركيــا. هــذا وال يشــمل القــرار حملــة الوثائــق الفلســطينية الســورية والذيــن دخلــوا البــالد 

بطريقــة غيــر نظاميــة، وحملــة بطاقــات اإلقامــة فــي تركيــا »كمليــك«. 

الجانب اإلغاثي

ــاب كامــل للمســاعدات المقدمــة مــن خــالل الجهــات  ــا مــن غي يعانــي الالجئــون الفلســطينيون فــي تركي
الرســمية كاألونــروا والمفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن، وال يحصلــون علــى المســاعدات إال عبر التواصل 
الشــخصي مع الجمعيات الخيرية التركية أو بعض الجمعيات الســورية، علمًا بأن الجمعيات الســورية عمومًا 
نشــاطها فــي الغالــب موّجــه إلــى الســوريين فقــط، وهنــاك جمعيــات محــدودة جــدًا تســاعد الفلســطينيين 

خصوصــًا، مثــل الجمعيــة التركيــة للتضامــن مــع فلســطين )فيــدار(، وبعــض البلديــات التركيــة بنحــو محــدود.

هــذا وتتســم تركيــا بغــالء المعيشــة مقارنــًة بمســتوى المعيشــة للقادميــن مــن ســورية، لذلــك فــإن 
هنــاك فجــوة عميقــة بينهمــا، األمــر الــذي فاقــم المعانــاة كثيــرًا وجعــل العديــد مــن العوائــل تعيــش أوضاعــًا 

معيشــيًة صعبــًة، ويعانــون مــن قلــة فــرص العمــل وانخفــاض أجــور العامليــن.

ورصــدت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية قيــام بعــض المؤسســات بتوزيــع ســالت غذائيــة 
علــى العائــالت الفلســطينية الســورية فــي تركيــا ففــي يــوم 19 كانــون الثانــي/ ينايــر 2020 وزعــت جمعيــة 
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»خيــر أمــة« مســاعداتها علــى العائــالت الفلســطينية فــي مــدن؛ نيــدأ واكســراي وكيــر شــهير ونيــف شــهير 
ويوزغــات وجانكــري، وتضمنــت المســاعدات طــرودًا غذائيــة ومــادة الفحــم. تأتــي المســاعدات بدعــم مــن 
الجمعيــة اإلســالمية إلغاثــة األيتــام والمحتاجيــن - فلســطين 48. وكذلــك فــي 15/ نيســان– أبريــل /2020 
وزعــت ســالت غذائيــة علــى العائــالت الفلســطينية الســورية األشــد عــوزًا فــي إســطنبول، حيــث بلغــت 

توزيعــات الجمعيــة )500( طــرد غذائــي.

العائــالت  علــى  غذائيــة  ســالت  أمــة«  »خيــر  جمعيــة  وزعــت   2020/ أبريــل   – نيســان   /17 يــوم  وفــي 
الفلســطينية الســورية، والعائــالت الفلســطينية األشــد عــوزًا فــي جنــوب تركيــا، حيــث بلغــت توزيعــات 

120 طــردًا غذائيــًا. الجمعيــة 

ضحايا: 

أودت العاصفــة المطريــة التــي ضربــت مدينــة إســطنبول بعــد ظهــر يــوم الثالثــاء 23 حزيــران/ يونيــو 	 
2020 بحيــاة الالجــئ الفلســطيني الســوري أحمــد محمــد شــعبان مواليــد 1981/10/07 مــن أبنــاء 
ــه الكائــن فــي قبــو بمقاطعــة أســنيورت غربــي  ــاه لمنزل مخيــم اليرمــوك غرقــًا جــراء مداهمــة المي
إســطنبول. وكان والــي إســطنبول أعلــن عــن وفــاة شــاب فلســطيني ســوري وإنقــاذ ثالثــة أطفــال 

ســوريين كانــوا محاصريــن فــي منزلهــم )قبــو( جــراء غرقــه بميــاه األمطــار بمنطقــة أســنيورت.

وفــي 27 حزيــران – يونيــو / 2020 فتحــت نيابــة إســطنبول العامــة تحقيقــًا فــي الحادثــة، وقالــت 	 
ــراء للكشــف عــن مالبســات  ــة إن االدعــاء العــام وجــه تعليمــات باالســتعانة بخب وســائل إعــالم تركي
حادثــة الوفــاة وتحديــد المســؤولين عــن وقوعهــا، مشــيرة أن التحقيــق الجنائــي سيتوســع بنــاًء علــى 

تقاريــر الخبــراء.

شــهدت مدينــة إســطنبول فــي تركيــا جريمــة قتــل مروعــة راحــت ضحيتهــا الالجئــة الفلســطينية 	 
الســورية »هبــة يوســف« مــن ســكان حــارة المغاربــة فــي مخيــم اليرمــوك. وعــن التفاصيــل الجريمــة 
ووفقــًا لمراســل مجموعــة العمــل، فــإن الجريمــة وقعــت مســاء يــوم األحــد 11 تشــرين األول/ أكتوبــر 
فــي منطقــة أســنيورت غربــي مدينــة إســطنبول، حيــث أقــدم زوج الضحيــة وبعــد مشــادة كالميــة 
ونشــوب خــالف حــاد بينهمــا علــى طعــن زوجتــه فــي جميــع أنحــاء جســدها، ومــن ثــم ذبحهــا بــدم بــارد 
أمــام طفلتهــا البالغــة مــن العمــر أربــع ســنوات. وبحســب مــا أكــده عــدد مــن جيــران وأصدقــاء العائلــة 
أن زوج هبــة كان يعانــي مــن اضطرابــات وأمــراض نفســية منــذ فتــرة طويلــة ممــا جعلــه يقــدم علــى 

هــذه الجريمــة البشــعة. 
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اعتقاالت 

ــخ 	  ــع حســن، بتاري ــة الفلســطيني الســوري ربي احتجــزت الســلطات التركي
14/شــباط – فبرايــر /2020 علــى خلفيــة تعرضــه لإلصابــة فــي الــرأس 
ــه إلــى  ــه بإدخال ــه، حيــث قــام زميــل ل نتيجــة شــجار حــدث فــي مــكان عمل
المشــفى علــى بطاقــة الحمايــة المؤقتــة الخاصــة بــه )الكمليــك(، وعندمــا 
عــاد لوعيــه اتهــم بالتزويــر وقامــت إدارة المشــفى باســتدعاء الشــرطة، 
التــي احتجزتــه فــي ســجن بورصــة. بدورهــا أطلقــت عائلــة الالجــئ ربيــع 
حســن عبــر مجموعــة العمــل نــداء مناشــدة طالبــت من خالله المؤسســات 
ــة واإلنســانية والفلســطينية، التحــرك العاجــل إلطــالق ســراحه  الحقوقي
والحيلولــة دون ترحيلــه، وإنهــاء معاناتــه وتقديــم الحمايــة القانونيــة لــه، 
جنــوب  الفلســطينيين  لالجئيــن  اليرمــوك  مخيــم  مهجــري  مــن  وهــو 

دمشــق.

اعتقــل األمــن التركــي الالجــئ الفلســطيني الســوري »محمــد موفــق 	 
جمــال« يــوم 5/ تمــوز – يوليــو /2020 فــي واليــة إزميــر غــرب البــالد، 
لعــدم امتالكــه بطاقــة الحمايــة المؤقتــة الكمليــك. وقــال الناشــطون إن 
ــاٌت  ــه إثب ــه مــن العمــل، وُطلــب من ــق عودت ــم توقيفــه فــي طري جمــال ت
ــة  ــرز لهــم جــواز ســفره الفلســطيني الصــادر مــن قنصلي لشــخصيته وأب
دولــة فلســطين فــي إســطنبول. يشــار أن الشــرطة التركيــة أفرجــت عنــه 

بعــد حوالــي تســعة أيــام مــن احتجــازه، 

فــي 17/ تمــوز– يوليــو /2020 كشــف نشــطاء فلســطينيون عــن احتجــاز 	 
الســلطات التركيــة لالجــئ الفلســطيني الســوري »رضــوان علــي هــالل« 
58 عامــًا منــذ أكثــر مــن 40 يومــًا، بعــد محاولتــه العبــور باتجــاه اليونــان 
بطريقــة غيــر نظاميــة، وتــم نقلــه مؤخــرًا مــن ســجن »بنــدك« فــي الطــرف 

اآلســيوي إلــى ســجن »أدرنــة«.

الالجــئ 	  التركيــة  الســلطات  احتجــزت   2020/ ســبتمبر   – أيلــول   /30
الفلســطيني الســوري »ســمير حســن محمــد عبــود« مواليــد 1970 مــن 
أبنــاء مخيــم اليرمــوك، فــي مطــار إســطنبول الجديــد بعــد محاولتــه دخــول 
البــالد قادمــًا مــن لبنــان بجــواز ســفر »الســلطة الفلســطينية« المســتخرج 
للســفر الخارجــي. وناشــدت والــدة ســمير عبــر مجموعــة العمل الســلطات 
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التركيــة وجمعيــات حقــوق اإلنســان والســفارة الفلســطينية فــي إســطنبول التدخــل مــن أجــل إبقــاء 
ولدهــا فــي تركيــا، واإلفــراج عنــه بأســرع وقــت وحــل أزمتهــم وإخراجــه مــن محنتــه، منوهــة إلــى أن 

ترحيلــه إلــى أي بلــد آخــر قــد يشــكل خطــرًا علــى حياتــه.              

مناشدات: 

األلمانيــة، 	  للســفارة  مناشــدات،   2020  / مــارس   – آذار   23 يــوم  فلســطينيون  ناشــطون  وجــه 
والســفارة الفلســطينية فــي تركيــا والمؤتمــر الشــعبي لفلســطينيي الخــارج ومؤتمر فلســطينيي 
تركيــا والجمعيــة التركيــة للتضامــن مــع فلســطين – فيــدار، والصليــب األحمــر الدولــي والعديــد مــن 
ــة الشــقيقين، إبراهيــم وعمــار الصمــادي، وإيجــاد  الجهــات الحقوقيــة واإلغاثيــة، للوقــوف علــى حال
حــل جــذري لمأســاتهما اإلنســانية، مــن خــالل لــم شــملهما بوالدتهــم التــي لجــأت إلــى ألمانيــا منــذ 

خمــس ســنوات. 

المقيــم 	   2020/ يوليــو  تمــوز–   /22 يــوم  القــادر  عبــد  فــراس  الفلســطيني  الالجــئ  اشــتكى 
فــي مدينــة إزميــر التركيــة مــن عــدم قدرتــه علــى تلقــي العــالج فــي المشــافي التركيــة لعــدم 
حصولــه علــى بطاقــة الحمايــة المؤقتــة »كمليــك«. وطالــب جميــع الجهــات والمنظمــات الحقوقيــة 
والمؤسســات الفلســطينية، للتدخــل والتوســط لمنحــي بطاقــة كمليــك للعــالج فأنــا ال أطلــب 

الكثيــر أو المســتحيل«- بحســب قولــه. 

اشــتكى الشــاب الفلســطيني الســوري »محمــود بســتوني« مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك يــوم 2 	 
تشــرين األول- أكتوبــر / 2020 مــن إصابــة زوجتــه بالشــلل النصفــي الدائــم وتجلــط بالــدم، بســبب 
زوجتــه  إن  فــي شــكواه  بســتوني  وقــال  إســطنبول.  فــي  أتــراك  أطبــاء  ارتكبهــا  أخطــاء طبيــة 
البالغــة مــن العمــر 23 عامــًا تعرضــت فــي عــام 2018 لتشــخيص خاطــئ مــن إحــدى الطبيبــات فــي 
مشــفى بإســطنبول، أدى فيمــا بعــد إلــى إصابتهــا بثــالث جلطــات قلبيــة ودماغيــة وشــلل نصفــي 
دائــم وانفجــار صمــام القلــب، وعلــى إثرهــا أجريــت لهــا عمليــة قلــب مفتــوح وتــم تغييــر الصمــام. 
وبعــد ســنتين مــن العمليــة ومعانــاة زوجتــه مــن نزيــف مــن الفــم وصــداع بالــرأس، كشــف عــن خطــأ 
فــي تركيــب صمــام القلــب، ويحتــاج إلــى عمــل جراحــي آخــر. وأضــاف بســتوني إلــى أنــه ال يملــك 
تكاليــف العــالج والعمليــة المطلوبــة، ويواجــه أوضاعــًا معيشــية صعبــة جــدًا مــع طفلتيــه وزوجتــه، 
وهــو يعيــش علــى صدقــات المحســنين وال يســتطيع العمــل. وناشــد محمــود بســتوني، الرئيــس 
التركــي والمســؤولين األتــراك العمــل علــى رفــع المعانــاة عنــه والتكفــل بعــالج زوجتــه، والتخفيــف 

مــن معاناتــه ومحنتــه المعيشــية فــي مدينــة إســطنبول.
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ناشــد الالجــئ الفلســطيني الســوري »أيمــن دواه« مــن مهجــري مخيــم 	 
اليرمــوك فــي 4 تشــرين األول- أكتوبــر /2020 تقديــم العــالج لطفلــه إثــر 
تدهــور حالتــه الصحيــة، وعــدم اســتطاعته العــالج فــي المشــافي التركيــة 
لعــدم امتالكــه بطاقــة الحمايــة المؤقتــة »كمليــك«. وقــال دواه إن حالــة 
طفلــه محمــد فــي تدهــور بســبب خطــأ طبــي وفشــل عمليــة جراحيــة 
أجريــت لــه فــي أحــد المراكــز الطبيــة بإســطنبول، وأضــاف فــي مناشــدته 
»وضــع الكتلــة فــي تــأزم وأنــا مــا بــدي شــي غيــر أعالــج ابنــي ألنــي مــا 

بقــدر أدخلــه للمشــفى لعــدم امتالكــي علــى كمليــك«.

يــوم 14/ آذار – مــارس /2020 ناشــدت المهجــرة الفلســطينية »هنــادي 	 
والمنظمــات  التركيــة  الســلطات  ســورية  شــمال  عيســى«  ســهيل 
ــا لرؤيــة طفلتهــا التــي دخلــت  اإلنســانية، الســماح لهــا بالعبــور إلــى تركي
البــالد للعــالج منــذ والدتهــا. وقالــت األم الفلســطينية المهجــرة شــمال 
ســورية، عبــر رســائل وصلــت إلــى مجموعــة العمــل، »إنهــا رزقــت بالطفلــة 
»ســويم« منــذ 5 أشــهر وكانــت بحاجــة إلــى إجــراء عمليــة مســتعجلة«، 
فأســعفت إلــى مشــفى فــي تركيــا بــدون والدتهــا التــي كانــت بوضــع 
ــر التركــي شــمال  صحــي ســيء. وأضافــت األم أنهــا طالبــت إدارة المعب
ســورية الدخــول إلــى تركيــا لرؤيــة طفلتهــا، لكــن لــم يســمح لهــا ورفــض 
طلبهــا، وتــردف قائلــة »نحــن اآلن نطــرق كل األبــواب للمســاعدة بالدخــول 
إلــى تركيــا، لزيــارة الطفلــة واالطمئنــان علــى صحتهــا، وقلنــا لهــم لــو 

ــم الرفــض«.  تدخــل فقــط األم وت

كورونا: 

لــم يكــف فلســطينيي ســورية مــا يعانونــه مــن واقــع معيشــي قــاس، حتــى جــاء انتشــار فايــروس كورونــا 
واإلجــراءات االحترازيــة التــي قامــت بهــا الحكومــة التركيــة، والتــي تمثلــت بتطبيــق حظــر التجــول أليــام 
متتاليــة، ووقــف العمــل فــي غالبيــة القطاعــات الخاصــة والعامــة للوقايــة مــن الجائحــة الخطيــرة، لتزيــد الطين 
بلــة وترفــع مســتوى البــؤس الــذي يعانونــه مــن ضائقــة ماليــة شــديدة حتــى قبــل تداعيــات أزمــة كورونــا، 
ــه القاســية عليهــم،  ويفاقــم مــن مأســاتهم ويضعهــم فــي مهــب الريــح وعيــن العاصفــة، ويلقــي بظالل

حيــث وجــدوا أنفســهم حبيســي منازلهــم وأماكــن ســكنهم بــال عمــل أو مــورد مالــي يقتاتــون منــه. 

وأثنــاء ذلــك أعــرب الجئــون مــن فلســطينيي ســورية فــي تركيــا، عــن تخوفهــم مــن تدهــور أحوالهــم 
االقتصاديــة أكثــر، بعــد دعــوات لحظــر التجــول، وإيقــاف العديــد مــن األعمــال، فــي عمــوم الواليــات التركيــة، 

ــا« كوفيــد 19. ضمــن اإلجــراءات الوقائيــة لمنــع انتشــار »فايــروس كورون
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وأفــاد مراســل المجموعــة فــي تركيــا، أن معامــل وشــركات، ومحــال تجاريــة أغلقــت أبوابهــا، وســرحت 
ُعمالهــا، خوفــًا مــن تفشــي الوبــاء، ممــا انعكــس علــى العديــد مــن العائــالت الفلســطينية، خاصــة فــي 

مدينــة إســطنبول التــي يتواجــد فيهــا العــدد األكبــر مــن الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية.

كمــا أطلــق نشــطاء فلســطينيون فــي تركيــا نــداء اســتغاثة عاجــل، لكافــة الجهــات الرســمية واألهليــة 
واإلغاثيــة الفلســطينية العاملــة علــى األراضــي التركيــة، تطالبهــا بضــرورة التدخــل إغاثيــًا والوقــوف علــى 
األوضــاع الكارثيــة التــي وصــل إليهــا الالجئــون مــع توقــف أعمالهــم، بعــد تفشــي وبــاء كورونــا، ممــا حــال 
دون مقدرتهــم علــى تأميــن قــوت أطفالهــم واإليفــاء بدفــع مســتحقاتهم الماليــة مــن إيجــارات منــازل 

ــاء وغــاز. وفواتيــر مــاء وكهرب

واتهــم الناشــطون فــي النــداء الســلطة الفلســطينية وســفارتها فــي تركيــا، بالالمبــاالة، وعــدم التحــرك 
بشــكل جــدي إلغاثتهــم، منوهيــن إلــى أنهــم أطلقــوا صرختهــم هــذه علهــا تجــد آذان ُمصغيــة متمنيــن أال 

تذهــب أدراج الريــاح- بحســب النــداء.

الحراك األهلي الفلسطيني 

ــا« وعّرفــت نفســها  ــق عــدد مــن الناشــطين الفلســطينيين »رابطــة فلســطينيي ســورية فــي تركي أطل
بأنهــا تســعى لحــل جــزء مــن المشــكالت القانونيــة التــي يتعــرض لهــا الفلســطيني الســوري فــي تركيــا. 

مصيــر«  »تجمــع  نّظــم  فيمــا 
أكتوبــر–   11 يــوم  تركيــا  فــي 
تشــرين األول / 2020 بمشــاركة 
الســورية،  المعارضــة  ائتــالف 
القــوى  ممثلــي  مــن  وعــدد 
والمؤسســات  السياســية 
ونشــطاء  ومثقفيــن  المدنيــة 
فلســطينيين وســوريين، ورشــة 
»مشــكالت  عنــوان  تحــت  عمــل 
وتحديــات الوجــود الفلســطيني 
فــي ســورية وضمانــات حمايتــه 

ومســتقباًل«. راهنــًا 

الالجئيــن  هيئــة  تفعيــل  إعــادة  أهمهــا:  توصيــات،  علــى  المجتمعــون  توافــق  الورشــة  ختــام  وفــي 
الفلســطينيين فــي الحكومــة المؤقتــة، تعزيــز التالحــم الســوري الفلســطيني وجوانبــه، المســاهمة فــي 
معالجــة الوضــع المعيشــي للفلســطينيين فــي الشــمال الســوري المحــرر، وضــع آليــات للتفكيــر ســويًا 
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لحمايــة الوجــود الفلســطيني الســوري، العمــل دوليــًا وإقليميــًا مــن أجــل وقــف المخطــط التنظيمــي فــي 
مخيــم اليرمــوك، والتأكيــد علــى أن المواطنــة الكاملــة حــق مشــروع للفلســطينيين الســوريين، والتــي ال 

ــه. تتعــارض مــع حقهــم الراســخ بالعــودة إلــى ديارهــم فــي فلســطين وقانونيت

كمــا شــارك عــدد مــن الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي الوقفــة التضامنيــة التــي أقيمــت يــوم 
ــة إســطنبول مــع أهالــي  ــح وســط مدين ــر2020 فــي ســاحة مســجد الفات ــون الثانــي/ يناي الجمعــة 24 كان
القــدس وخطيــب المســجد األقصــى الشــيخ عكرمــة صبــري. الوقفــة التضامنيــة التــي دعــت إليهــا جمعيــات 
ومؤسســات المجتمــع المدنــي التركيــة؛ جــاءت تزامنــًا مــع حملــة فجــر األمــل التــي أطلقهــا المرابطــون 
فــي المســجد األقصــى احتجاجــًا علــى االقتحامــات المتكــررة للحــرم القدســي مــن قبــل قــوات االحتــالل 
الصهيونــي والمســتوطنين، والقــرار اإلســرائيلي بإبعــاد خطيــب المســجد األقصــى، الشــيخ عكرمــة صبري 

ومنعــه مــن دخولــه.
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خامسا 
 الالجئون الفلسطينيون

 من سورية إلى دول االتحاد األوروبي 
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   السويد

إجراءات الجنسية 

للحصــول  طويلــة  انتظــار  فتــرات  مــن  ســورية  مــن  الفلســطينيون  الالجئــون  اشــتكى 
عليهــا . للحصــول  الالزمــة  الشــروط  تحقيــق  مــن  الرغــم  علــى  الســويدية،  الجنســية  علــى 
وقــال عــدد مــن الالجئيــن لمجموعــة العمــل »إنهــم تقدمــوا لدائــرة الهجــرة الســويدية للحصــول علــى 
الجنســية منــذ قرابــة العــام وال يوجــد رد مــن الدائــرة، فــي حيــن ينتظــر عــدد منهــم ألشــهر عديــدة حتــى 

يتمكنــوا مــن الحصــول عليهــا«، مشــيرين إلــى أنهــم تقدمــوا باعتــراض لتســريع العمليــة.

وكشــفت اإلحصائيــات الرســمية فــي الســويد أن )3444( الجــئ فلســطيني حصلــوا علــى الجنســية 
الســويدية حتــى الشــهر الحــادي عشــر مــن عــام 2020، والتــي تصنفهــم الســلطات الســويدية »بــال 
وطــن “)statslös(، فيمــا حصــل )3296( عليهــا عــام 2019، وبينــت األرقــام التــي نشــرتها مصلحــة الهجــرة 
الســويدية تراجــع أعــداد الفلســطينيين الحاصليــن علــى الجنســية لعــام 2020 و2019 عــن عــام 2018، حيــث 

ــح )6425( منهــم فــي العــام 2018. ســجل من

ملف الهجرة

شــهدت مملكــة الســويد تقلبــًا فــي سياســتها علــى صعيــد الهجــرة خــالل عــام 2020 بالنســبة للمهاجريــن 
الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية ممــن طلبــوا اللجــوء ألســباب متعلقــة بالتجنيــد اإلجبــاري فــي جيــش 
التحريــر الفلســطيني أو ألســباب أخــرى غيــر كافيــة بحســب مصلحــة الهجــرة لمنــح اللجــوء، ووفقــًا لبيانــات 
المصلحــة بلــغ معــدل الموافقــة علــى منــح الجنســية لـــ %49 ممــن تصنفهــم بــال وطــن، ورفضــت منحهــا لـــ 

)409( أشــخاص. كمــا شــّددت مــن إجــراءات الحصــول علــى اإلقامــة الدائمــة والجنســية. 
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ونظــم مئــات الالجئيــن الفلســطينيين خــالل عــام 2020، -الذيــن رفضــت طلبــات لجوئهــم- اعتصامــات 
مفتوحــة فــي مدينــة يوتوبــوري ومالمــو وســتوكهولم، احتجاجــًا علــى الطريقــة التــي تتعامــل فيهــا مصلحــة 
الهجــرة مــع طلبــات اللجــوء للفلســطينيين، وطالــب المعتصمــون الفلســطينيون بإنصافهــم بمختلــف 
فئاتهــم ودولهــم القادميــن منهــا، بغــض النظــر عــن اختــالف تصنيفاتهــم القانونيــة، ومنحهــم حــق اللجــوء 

واإلقامــة. 

كمــا فرضــت دائــرة الهجــرة الســويدية شــروطًا صعبــة علــى الالجئيــن لتحويــل إقاماتهــم مــن المؤقتــة إلــى 
الدائمــة، التــي هــي شــرط للحصــول علــى الجنســية.

وأشــار الجئــون فلســطينيون أن دائــرة الهجــرة اســتبدلت نظــام منــح اإلقامــة الدائمــة للمؤقتــة فــي 
منتصف يوليو عام 2016، وخالل األربع ســنوات الماضية قّدم آالف الالجئين الفلســطينيين والســوريين 

وغيرهــم طلــب اللجــوء، ومنحــوا اإلقامــة المؤقتــة لمــدة عاميــن.

واشترطت لمنح اإلقامة الدائمة: 

• أن يثبت الالجئ قدرته على إعالة نفسه. 	
•  أن يكون لدى الالجئ عقد عمل دائم أو عقد صالح لمدة عامين على أقل تقدير. 	
•  أن يكون الالجئ بدأ عمله قبل انتهاء صالحية تصريح اإلقامة المؤقتة. 	
•  أن يبلغ صاحب العمل عن الوظيفة لدى مصلحة الضرائب السويدية. 	
• ــة الخاصــة 	  يجــب أن تكــون شــروط التوظيــف الخاصــة بالالجــئ متماشــية مــع االتفاقــات الجماعي

ــات العمــل ومــا يماثلهــا. بنقاب

ــا الالجئيــن  وفــي الشــهر الرابــع مــن عــام 2020 أصــدرت مصلحــة الهجــرة الســويدية تقييمــًا جديــدًا لقضاي
والتــي تصنفهــم الســويد »عديمــي الجنســية« القادميــن مــن 5 دول خليجيــة )قطــر – البحريــن – اإلمــارات 
– الســعودية – ُعمــان(. وأقــّر التقييــم الجديــد، بعــدم واقعّيــة رفــض طلبــات اللجــوء لمــن قدمــوا مــن دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، ولديهــم أســباب لجــوء ضــد دولهــم األم والبلــدان التــي عاشــوا فيهــا قبــل 
الذهــاب إلــى الخليــج، مثــل ســورية، وذلــك لعــدم القــدرة علــى العــودة إليهــا وال إلــى دول الخليــج التــي 

جــاؤوا منهــا.

وشــمل التقييــم الجديــد العديــد مــن العائــالت الفلســطينية الســورية القادمــة مــن دول الخليــج العربــي، 
حيــث كانــوا قــد حرمــوا مــن حــق اللجــوء بدعــوى قدومهــم مــن دول آمنــة حصلــوا فيهــا علــى إقامــات.

وأوضــح التقييــم، أّن دول الخليــج ُتســقط اإلقامــات الممنوحــة للمقيميــن فيهــا بعــد 6 أشــهر علــى غيــاب 
الشــخص خــارج البــالد، فــي حيــن أّنهــا مــن الصعــب منحــه عقــد عمــل جديــد ليعــود إليهــا، كمــا أّن بعــض 
الــدول ترفــض إدخــال حملــة الوثائــق إليهــا كدولــة قطــر، مــا يعنــي أّن االعتبــار الــذي كان معمــواًل بــه لــدى 
دائــرة الهجــرة ســابقًا، وهــو الطلــب مــن الشــخص المرفــوض الحصــول علــى عقــد عمــل والعــودة إلــى دول 
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الخليــج، هــو اعتبــار ســاقط وليــس بهــذه الســهولة.

وأكــدت مصلحــة الهجــرة، أّن األشــخاص القادميــن مــن الخليــج ومنهــم الفلســطينيون، ســيحظون بفرصــة 
إعــادة دراســة ملفاتهــم وفــق التقييــم الجديــد، بشــكل جــّدي وذلــك لعــدم إمكانّية رجوعهم، وأّن األشــخاص 

الحاصليــن علــى 3 رفوضــات مــن الدائــرة ســابقًا بإمكانهــم إعــادة طلــب فتــح ملفاتهــم عبــر محــاٍم.

نماذج لرفض طلبات اللجوء

أكــد عــدد مــن الالجئيــن الفلســطينيين لمجموعــة العمــل أنهــم تقدمــوا بطلبــات لجــوء خــالل عــام 2020 
وبعــد أكثــر مــن ســنة مــن االنتظــار، جــاء رد دائــرة الهجــرة بالرفــض.

ففــي الشــهر الرابــع بــدأت الشــرطة الســويدية بإطــالق ســراح الالجئيــن المرفوضــة طلبــات لجوئهم، 	 
والتــي احتجزتهــم الشــرطة لترحيلهــم قســرًا بســبب أزمــة فايــروس كورونــا، وتشــير مصــادر إعالميــة 
ســويدية أن لــدى الســويد 17 ألــف قضيــة ترحيــل لطالبــي لجــوء رفضــت مصلحــة الهجــرة طلبــات 
لجوئهــم، وبســبب إغــالق الحــدود وتوقــف الرحــالت الجويــة بيــن الــدول فــإن قــرار ترحيلهــم صعــب 

فــي الوقــت الحالــي.

فــي الشــهر الخامــس مــن العــام، قالــت الالجئــة الفلســطينية الســورية »نــور حمــادة« إن دائــرة 	 
الهجــرة الســويدية أصــدرت قــرارًا برفــض لجوئهــا وترحيلهــا وزوجهــا محمــود بــرو، وأبنائهــا الثالثــة 
»مجــد، وجــودي، وأحمــد بــرو« بعــد ســت ســنوات مــن االنتظــار، حيــث قدمــت العائلــة مــن الســعودية 
بعــد أن انتهــت إقامتهــم المؤقتــة فيهــا. وأشــارت العائلــة أنهــا اســتأنفت مــرات عديــدة لكــن طلبهــا 
قوبــل بالرفــض، علــى الرغــم مــن إرفــاق رســالة رســمية مــن الســفارة الســعودية فــي ســتوكهولم 
تفيــد بأنــه ال يمكنهــا العــودة إلــى الســعودية أو دخــول أو إصــدار تصريــح عمــل جديــد أو تصريــح 
إقامــة. وناشــدت العائلــة المنظمــات الدوليــة واإلنســانية للتدخــل مــن أجــل إنهــاء معاناتهــم مــن 
الظلــم الــذي تواجهــه مــن الحكومــة الســويدية، وأنهــم الجئــون فلســطينيون مــا يعنــي أن ترحيليهــا 
إلــى الســعودية أمــر غيــر منطقــي أصــاًل، إن أرادوا ترحيلهــم فمــن المفتــرض أن يكــون إلــى بلدهــا 

فلســطين، ال أن يتــم نقلــي مــن مهجــر إلــى مهجــر آخــر.

مــن 	  لجــوء  لطالبــي  اإلقامــة  منــح  الســويدية  الهجــرة  دائــرة  رفضــت  الســادس،  الشــهر  فــي 
الفلســطينيين القادميــن مــن دمشــق، بذريعــة أن العاصمــة الســورية آمنــة وبإمكانهــم العــودة إليهــا 
دون مشــاكل. وقــال حقوقيــون فــي الســويد فــي قضايــا اللجــوء الجديــدة والرفــض »إن القضايــا لــم 
تعــد مرتبطــة بكــون الشــخص ســوريًا أو قادمــًا مــن ســورية، بــل يجــب أن يكــون لديــه خطــر شــخصي 
كــي ينــال اإلقامــة، وأوضحــوا أن القادميــن مــن دمشــق وضعهــم أصعــب مــن غيرهــم ألن الســويد 
ــز علــى هــذا  ــة، ولكــن ســيبقى حــاالت شــخصية، وشــّددوا علــى ضــرورة التركي ــر دمشــق آمن تعتب
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ــاء تقديــم أوراق اللجــوء. الموضــوع أثن

فــي الشــهر الســابع، أعلنــت مصلحــة الهجــرة الســويدية البــدء باســتقبال الالجئيــن بـــ »نظــام الحصــة« 	 
)8(، قادميــن مــن تركيــا ولبنــان واألردن مــن حاملــي الجنســية الســورية وفلســطينيين ســوريين 

وجنسيات أخرى.

الجنســية« 	  انعــدام  مــن  للحــد  الســويدية  »المنظمــة  طالبــت  الثامــن،  الشــهر  فــي 
الجنســية  علــى  للحصــول  الدائمــة  اإلقامــة  شــرط  مــن  الوطــن«  »عديمــي  باســتثناء 
وغيرهــا . ســورية  مــن  الفلســطينيين  الالجئيــن  يشــمل  الــذي  التصنيــف  وهــو  الســويدية، 
ويوجــد فــي الســويد اآلن حوالــي 30 ألــف شــخص مصنفيــن كعديمــي وطــن علــى الرغــم مــن 
توقيــع الســويد علــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة للحــد مــن انعــدام الجنســية، وفــق مــا أشــارت إليــه 

مصــادر صحفيــة ســويدية.

ونقلــت المصــادر الصحفيــة عــن وزيــر العــدل الســويدي مورغــان يوهانســون إشــادته بجهــود األمــم 	 
ــة إلغــاء شــرط اإلقامــة الدائمــة  ــررًا إلمكاني ــرى مب ــه ال ي المتحــدة للحــد مــن انعــدام الجنســية، إال أن
للحصــول علــى الجنســية الســويدية بالنســبة لألشــخاص عديمــي الوطــن، األمــر الــذي القــى انتقــادًا 
بيــن الحقوقييــن علــى اعتبــار أن األشــخاص عديمــي الجنســية ليــس لديهــم أي هويــة أو جــواز ســفر 

وطنــي يتبــع ألي دولــة.

اللجــوء 	  حــول قضايــا طالبــي  الســويدية تقييمــًا جديــدًا  الهجــرة  أصــدرت مصلحــة   11 فــي شــهر 
القادميــن مــن ســورية، اعتبــرت فيــه أن األوضــاع فــي ســورية ال تــزال غيــر مســتقرة، وتعتبــر نصــف 
المحافظــات، غيــر آمنــة، ال يمكــن العــودة إليهــا، فــي حيــن ســيكون علــى طالــب اللجــوء، تقديــم 
أســباب شــخصية قويــة. واعتبــرت المصلحــة أيضــًا أن األشــخاص الذيــن ليــس لديهــم أســباب لجــوء 
كافيــة هــم مــن بإمكانهــم الســفر عــن طريــق مطــار دمشــق الدولــي، كمــا أقــرت أن الســفر داخــل 

ــًا علــى األشــخاص المتخــذ قــرار بترحيلهــم. البلــد قــد يكــون صعب

ووفــق التقييــم الجديــد؛ فــإن مصلحــة الهجــرة تعتــرف أن ديــن طالــب اللجــوء، بحــد ذاتــه، قــد يكــون كافيــًا 
ــات، وكذلــك انتمــاؤه إلــى فئــات ومجموعــات معينــة. لتعرضــه إلــى المخاطــر والصعوب

 يأتــي هــذا التقييــم الجديــد بعــد أن دعــت محكمــة العــدل األوروبيــة الــدول األعضــاء إلــى إعطــاء حــق
اللجــوء الكامــل للســوريين الرافضيــن أداء الخدمــة العســكرية اإللزاميــة، واعتبــرت أن هنــاك »افتــراض 
قــوي« بــأن رفــض أداء الخدمــة العســكرية قــد يعــرض الشــخص لالضطهــاد أو المشــاركة فــي جرائــم حــرب.

8  نظام الحصص نظام متفق عليه مع مفوضية الالجئين، ويستقبل الجئين فروا من بلدهم إلى بلد آخر خارج دول 

االتحاد األوروبي، وتقدم بطلب لجوء وتوطين للمفوضية األممية لالجئين، ثم اختير من قبل المفوضية، للسماح له باالنتقال 
إلى بلد أوروبي.

وذكرت وسائل إعالم سويدية أن السويد تعهدت باستقبال 5 آالف الجئ هذا العام، لكنها حتى اآلن لم تتمكن من استقبال سوى 
قرابة 1300 شخص، منذ بداية العام الجاري
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وأوضحــت مصلحــة الهجــرة الســويدية أن األشــخاص الحاصليــن علــى قــرار بالترحيــل ومهدديــن بــأداء الخدمــة 
العســكرية اإللزاميــة فــي ســورية، يمكنهــم التواصــل مــع مصلحــة الهجــرة، وســيتم إجــراء تقييــم فــردي 

للحالــة، والنظــر فــي إمكانيــة بقــاء الشــخص فــي الســويد.

وذكــرت أن الدولــة الســورية زادت مــن تجنيــد جيشــها خــالل الســنوات األخيــرة، وأن الجيــش الســوري وفقــًا 
لألمــم المتحــدة يرتكــب جرائــم حــرب ضــد اإلنســانية.

نجاحات وتحديات

حصــل الفتــى الفلســطيني الســوري »طاهــر صــالح طــالل« 	 
لكــرة  نــادي هيلســنبوري  فــي  أفضــل العــب  جائــزة  علــى 
القــدم فــي الســويد، وذلــك لتميــزه فــي لعبــة كــرة القــدم، 
وهــو مــن أبنــاء مخيــم خــان الشــيح لالجئيــن الفلســطينيين.

حصلــت الطالبــة الفلســطينية الســورية »إينــاس كيالنــي« 	 
علــى المرتبــة األولــى فــي الشــهادة الثانويــة العامــة القســم 
العلمــي فــي مدرســة Jensen Gymnasium Sändra فــي 
العالمــة  تحقيقهــا  بعــد  ســتوكهولم،  الســويدية  العاصمــة 

الكاملــة فــي جميــع المــواد.

ضــم نــادي اوسترســوند الســويدي لكــرة القــدم بين صفوفه 	 
عــوض«  يوســف  »أحمــد  الســوري  الفلســطيني  الالعــب 
ــاء مخيــم خــان الشــيح لالجئيــن الفلســطينيين بريــف  مــن أبن

دمشــق.

اختــار حــزب اليســار الســويدي الشــاب الفلســطيني الســوري 	 
»محمــد طــارق جلبــوط« لعضويــة المجلــس البلــدي لمدينــة 
أوســترغوتالند  مقاطعــة  فــي   «  Finspångفينســبونغ«
جنــوب الســويد. وكان جلبــوط قــد هاجــر مــن مخّيــم اليرمــوك 
 ،1994 مواليــد  مــن  وهــو   ،2014 عــام  الســويد  ووصــل 
ويســعى وفقــًا لرؤيتــه إلــى تعزيــز الحالــة المؤيــدة لحقــوق 
الفلســطينيين فــي الســويد ويحمــل أهدافــًا كبيــرة وفاعليــة 

لنشــاطاته.
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فــي الشــهر العاشــر، اتخــذت الفتــاة الفلســطينية »مايــا أبــو العــال« مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك قــرارًا 	 
 Skurup بلبــس الحجــاب احتجاجــًا علــى اقتــراح للحــزب العنصــري بحظــره فــي منطقــة ســكوروب
جنــوب الســويد، وكتبــت الصحــف الســويدية عــن الفتــاة، ووصفهــا أحــد كــوادر الحــزب الشــيوعي 

ــخ الســويدي. ــه يجــب أن يكتــب عنهــا فــي كتــب التاري ــة، وبأن الســويدي بالبطل

نشاطات

فــي الشــهر الثانــي مــن العــام، شــهدت مــدن هيلســنبوري ويوتبــوري ومالمــو الســويدية تظاهــرات 
ــة الفلســطينية  واســعة، شــارك فيهــا الفلســطينيون مــن ســورية أطفــااًل ونســاًء وشــبابًا دعمــًا للقضي
 Socialdemokratierna وضــد »صفقــة القــرن«، باإلضافــة للنائبيــن فــي البرلمــان الســويدي عــن حــزب

ــة مالمــو. ــن حضــرا للمشــاركة فــي نشــاط مدين ــي اللوبانــي« و«جمــال الحــاج« الذي “أمان

كورونا

فــي الشــهر الرابــع، أعلــن ناشــطون وفــاة الالجــئ الفلســطيني الســوري »إبراهيــم الخطيــب« يــوم 21 
نيســان- أبريــل /2020 جــّراء إصابتــه بفايــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد19(، وكان قــد هاجــر إلــى الســويد 
قبــل 3 ســنوات، وهــو مــن ســكان مدينــة الالذقيــة، وكان يعمــل مدرســًا في إحدى مــدراس وكالة األونروا.
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الدنمارك

تعتبــر مملكــة الدنمــارك مــن أقــل الــدول األوروبيــة واالســكندنافية التــي لجــأ إليهــا الفلســطينيون مــن 
ــى  ــوا إل ــن وصل ــن الفلســطينيين مــن ســورية الذي ــم يتعــّد عــدد الالجئي ــث ل ــام 2012، حي ســورية بعــد ع
اليرمــوك  %90 منهــم مــن مخيــم   ،)2020- 2012( بيــن  الفتــرة  خــالل  )2200( فلســطيني  الدنمــارك 
و%10 مــن باقــي التجمعــات والمخيمــات الفلســطينية فــي ســورية، وثمــة )1717( شــخصًا مــن الالجئيــن 
الفلســطينيين مــن ســورية حصلــوا علــى إقامــات حمايــة مؤقتــة دنماركيــة ال تؤهلهــم الحصــول علــى 

إقامــة دائمــة أو الجنســية إال بعــد شــروط قاســية جــدًا.

لــم يســتطع عشــرات الالجئيــن الفلســطينيين لــّم شــمل عائالتهــم مــن ســورية ولبنــان وتركيــا نظــرًا 
إلعــادة التحقيــق والتدقيــق فــي ملفاتهــم لمــرات عديــدة للتضييــق عليهــم، وعودتهــم إلــى دول أتــوا منهــا 

بمغريــات ماليــة قليلــة شــأنهم فــي ذلــك شــأن إخوانهــم الســوريين. 

ولــم يحصــل أي فلســطيني مــن ســورية علــى الجنســية الدانماركيــة رغــم مــرور نحــو ثمــان ســنوات علــى 
وصــول الدفعــات األولــى منهــم إلــى الدنمــارك، فأبــواب الحصــول علــى الجنســية بالنســبة لالجئيــن 
الفلســطينيين مــن ســورية قــد تكــون موصــده نظــرًا للشــروط الصعبــة التــي وضعتهــا الدنمــارك، خاصــة 
بعــد ازديــاد نفــوذ األحــزاب الدانماركيــة الشــعبوية فــي كافــة مفاصــل الدولــة القضائيــة والتنفيذيــة. تلــك 

األحــزاب التــي ترفــع شــعارات عنصريــة وتدعــو إلــى طــرد الالجئيــن مــن الدنمــارك. 

فالمعادلــة صعبــة جــدًا بالنســبة لالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية إلــى الدنمــارك بعــد عــام 2012 بغيــة 
ــاج الالجــئ  ــة الحصــول علــى اإلقامــة الدائمــة، حيــث يحت ــة وبعــد ذلــك إمكاني الحصــول علــى إقامــة الحماي
الفلســطيني مــن ســورية إلــى إقامــة مســتمرة لمــدة ثمــان ســنوات ويشــترط أن يكــون فــي الســنوات 

األربــع األخيــرة قــد عمــل بشــكل متواصــل ولــم يتلــق أي نــوع مــن أنــواع المســاعدة الماليــة. 
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ويعتبــر مجتمــع الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية فــي الدنمــارك فتيــًا، حيــث يشــكل األطفــال نحــو )45( 
فــي المائــة منــه، ويتركــز )50( فــي المائــة منهــم فــي العاصمــة كوبنهاغــن وضواحيهــا، فــي حيــن تســتحوذ 

المــدن الدنماركيــة األخــرى علــى النســبة الباقيــة وخاصــة أغــوس وأرهــوس واودنســة.

ويعمــل العديــد مــن الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية فــي ســوق العمــل الدنماركــي، وخاصــة العمــل 
بالمهــن الحــرة فــي محــالت المأكــوالت مثــل الشــاورما والســوبر مــاركات، وأعــداد قليلــة فــي محــالت 
ــذ  الحالقــة، وتلــك المحــالت مملوكــة لفلســطينيين أو ســوريين أو عراقييــن حاصليــن علــى الجنســية من
عــدة عقــود، أمــا البعــض مــن شــباب فلســطينيي ســورية الذيــن وصلــوا الدنمــارك بعــد عــام 2012، فقــد 
أتيحــت لهــم الفرصــة لتعديــل شــهاداتهم األكاديميــة، لكنهــم عملــوا فــي الغالــب بأعمــال ليســت بمســتوى 

تحصيلهــم العلمــي.

نشاطات

شــارك فلســطينيو ســورية مــع أبنــاء الجاليــة الفلســطينية والعربيــة واإلســالمية بوقفــة احتجاجيــة أمــام 
الســفارة األمريكيــة فــي كوبنهاغــن رفضــًا لصفقــة القــرن.

نجاحات 

فــي الشــهر األول مــن العــام 2020، نــال الشــاب الفلســطيني الســوري »أحمــد عبــد المحمــود« 24 عامــًا 
جائــزة )Hamlet talent pris( جائــزة هامليــت للموهوبيــن عــام 2019، كأفضــل شــركة للشــباب دون ســن 

الـــ 30 عامًا.

وفهــم  الدنماركيــة  اللغــة  إتقانــه  وبعــد   2016 عــام  فــي 
ُتعنــى  شــركة  افتتــاح  الشــاب  اســتطاع  البلــد؛  قوانيــن 
الدنماركــي،  المجتمــع  مــن  أخــرى  وفئــات  الالجئيــن  بمســاعدة 
جســدية . أو  نفســية  مشــاكل  مــن  يعانــون  وممــن 
وبعــد نيلــه الجائــزة وظفتــه بلديــة »هيلســنجور« التــي يعيــش 
فيها في قســم االندماج، ويعمل فيها مترجمًا وعاماًل مســاعدًا 
فــي المشــاريع الصغيــرة التــي تقــوم بهــا البلدية لدعــم الالجئين .
اليرمــوك بســورية فــي 1996/10/6،  أحمــد فــي مخيــم  ولــد 
ودرس فــي المخيــم وأكمــل الثانويــة فيــه، ومــع أوضــاع الحــرب 
فــي ســورية غادرهــا عــام 2015 إلــى الدنمــارك، وهــو بذلــك أول 

ــزة. ــال هــذه الجائ الجــئ فلســطيني- ســوري ين
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   النرويج

أعلنــت الحكومــة النرويجيــة أنــه ســيتم تمديــد فتــرة اإلقامــة المطلوبــة لإلقامــة الدائمــة فــي النرويــج مــن 
ثــالث إلــى خمــس ســنوات، وســتطبق التغييــرات علــى جميــع طلبــات اإلقامــة الدائمــة المقدمــة مــن األول 

مــن كانــون األول- ديســمبر 2020

والقــى القــرار اعتــراض عــدد مــن األحــزاب النرويجيــة، وقالــت إنــه بســبب هــذا التحــول فــي السياســة 
ســيواجه العديــد مــن المهاجريــن والالجئيــن عاميــن إضافييــن مــن عــدم اليقيــن علــى المــدى الطويــل أكثــر 

مــن ذي قبــل.

قضايا الهجرة 

ــا  يشــكو الالجئــون الفلســطينيون مــن تأخــر قــرارات اللجــوء بســبب مــا ســموه البيروقراطيــة فــي أوروب
عمومــًا والنرويــج والســويد خاصــة، كمــا اشــتكوا مــن نقلهــم إلــى مخيمــات ســموها منفيــة عــن حيــاة البشــر 

تقــع فــي شــمال البــالد.

نجاحات 

 	  ”oslo  mesterskap“ حقق الالجئ الفلسطيني السوري كريم زمزم المركز األول في مسابقة
لطــالب الميكانيــك علــى مســتوى مدينــة أوســلو العاصمــة النرويجيــة، حيــث صّنــف أفضــل طالــب 

بيــن 30 طالــب ميكانيــك فــي مدرســة kuben vgs فــي أوســلو.

كريــم ابــن مخيــم اليرمــوك الــذي دفعتــه ظــروف الحــرب فــي ســورية للهجــرة إلــى مملكــة النرويــج 
ســبق أن حصــل علــى المركــز األول علــى مســتوى مدينــة أوســلو، وتــم تكريمــه بجائــزة قيمتهــا 

ــدة. ــه تأهــل للمنافســة فــي ذات المســابقة مــرة جدي 5000 كــرون مــا يعــادل )$550(، كمــا أن
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   ألمانيا

ال يوجــد إحصائيــات رســمية ألعــداد الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي ألمانيــا، والذيــن ُيصنفــون 
علــى أنهــم مــن عديمــي الجنســية وفقــًا للقوانيــن األلمانيــة، إال أن ألمانيــا ملتزمــة تبعــًا التفاقيــة جنيــف، 
بتســهيل تجنيــس األشــخاص عديمــي الجنســية، وذلــك اســتنادًا إلــى قانــون الجنســية األلمانيــة للعــام 

.2000

ــا مــن تأخــر »لــم شــمل« عائالتهــم المتواجــدة فــي  يعانــي عشــرات الالجئيــن الفلســطينيين فــي ألماني
ســورية ولبنــان وتركيــا ومصــر، حيــث تتجــاوز المــدة فــي بعــض األحيــان إلــى أكثــر مــن 3 ســنوات، األمــر الــذي 

يضاعــف مــن الضغــوط النفســية والماديــة عليهــم وعلــى أســرهم.

متابعات

فــي كانــون الثانــي- ينايــر /2020 أبلغــت الشــرطة األلمانيــة أحــد أقــارب الالجــئ الفلســطيني 	 
»أحمــد خليــل إبراهيــم« مــن أبنــاء منطقــة شــبعا بريــف دمشــق وفاتــه غرقــًا، بعــد التأكــد مــن هويتــه 
الشــخصية والتعــرف عليــه مــن قبــل األنتربــول الدولــي، بعــد عــام مــن فقدانــه خــالل محاولتــه اجتيــاز 

نهــر دوبــرا فــي كرواتيــا.

فــي آذار– مــارس /2020، أعلنــت وزارة الداخليــة األلمانيــة أنهــا أوقفــت مؤقتــًا، جميــع عمليــات 	 
الترحيــل إلــى دول االتحــاد األوروبــي، كمــا أعلنــت الــوزارة أنهــا لــن تســتقبل مزيــدًا مــن الالجئيــن 
المُرّحليــن إليهــا مــن دول االتحــاد، ممــا يعنــي تعليــق اتفاقيــة دبلــن التــي تنــص علــى أحقيــة الــدول 
الموقعــة علــى االتفــاق، بإرجــاع طالبــي اللجــوء إلــى الــدول األوروبيــة األولــى التــي دخلوهــا، وفــي 
الشــهر الســادس، أكــدت الســلطات األلمانيــة أنهــا ســتبدأ بإعــادة تفعيــل اتفاقيــة »دبلــن«، بعــد 

ــا. توقفهــا مــع تفشــي فايــروس كورون
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ــر 	  ــزال غي ــران- يونيــو/ 2020، كشــفت وزارة الخارجيــة األلمانيــة أن الوضــع فــي ســورية الي فــي حزي
آمــن بالنســبة لالجئيــن بســبب ممارســات النظــام الســوري، والميليشــيات التابعــة لــه، وقالــت 
الخارجيــة األلمانيــة فــي بيانهــا »ال تــزال هنــاك مخاطــر جمــة على الالجئيــن فــي ســورية، ســواء 
بســبب الميليشــيات المتعــددة ونقــاط التفتيــش التابعــة لهــا أو األســلحة الموجــودة فــي يــد هــذه 
الميليشــيات التابعــة للنظــام، الــذي ال يــزال يســتخدمها بــال رحمــة ضــد الشــعب الســوري مــن خــالل 
أجهــزة االســتخبارات العديــدة التابعــة لــه.” ويســري تقييــم الخارجيــة األلمانيــة لألوضــاع هنــاك علــى 
مــا ُيقــال إنهــا أجــزاء آمنــة داخــل األراضــي الســورية، »فمــا زالــت العمليــات القتاليــة مســتمرة خاصــة 

فــي إدلــب والمناطــق الشــمالية مــن البــالد.”

فــي تشــرين الثانــي– نوفمبــر /2020، قضــى الفتــى الفلســطيني الســوري »محمــد عمايــري« 	 
بعــد تلقيــه عــدة طعنــات مــن مجهــول فــي العاصمــة األلمانيــة برليــن،

اإلســكندر  منطقــة  فــي  وقعــت  الحادثــة  إن  األلمانيــة،  الشــرطة  فــي  مصــادر  وقالــت 
بدمشــق،  الفلســطينيين  لالجئيــن  اليرمــوك  مخيــم  أبنــاء  مــن  وهــو  برليــن،  فــي  بالتــس 
.2007-08-21 فــي  اليرمــوك  مخيــم  مواليــد  مــن  وهــو  ألمانيــا  إلــى  والديــه  مــع   ولجــأ 
وحّملــت عائلــة الشــاب محمــد عمايــري دائــرة األطفــال والشــباب المســؤولية عمــا حــدث بعــد أن 
تركــت ابنهــم يخــرج وحيــدًا منتصــف الليــل دون مرافــق. وذكــرت والــدة محمــد أن ابنهــا كان يعانــي مــن 
صدمــة نفســية كبيــرة بعــد وصولــه مــع عائلتــه إلــى ألمانيــا نتيجــة مــا شــاهده خــالل الحــرب مــن مجــازر 
بشــعة بحــق أقاربــه، ممــا اضطــر العائلــة إللحاقــه بدائــرة األطفــال والشــباب، أمــاًل منهــا بتحســين حالتــه 
التــي ازدادت ســوءًا فــي اآلونــة األخيــرة، لتفاجــأ بعدهــا باتصــال هاتفــي يخبرهــم بــأن ابنهــم البالــغ 
مــن العمــر 13عامــًا قــد توفــي نتيجــة عــدة طعنــات تلقاهــا مــن رجــل أربعينــي يعتقــد أنــه مــن أصــول 

تركيــة أوقفتــه الشــرطة علــى إثــر الحادثــة.

فــي كانــون األول- ديســمبر /2020 ناشــد الالجــئ الفلســطيني فــي ألمانيــا »حســام حميــد« 	 
العثــور علــى ولــده »حمــزة« الــذي فقــد بعــد حــادث غــرق قاربهــم فــي بحــر إيجــة أثنــاء هجــرة الطفــل 

ــان يــوم 2015/9/20. ــا إلــى اليون مــع عائلتــه مــن تركي

تقارير

فــي تمــوز- يوليــو/ 2020 كشــف تقريــر فــي إحــدى الصحــف اإللكترونيــة التابعــة للمعارضــة الســورية، عــن 
ــه انتهــاكات بحــّق المدنييــن فــي مخيــم اليرمــوك، ويقيــم كالجــئ فــي  تــورط الجــئ فلســطيني بارتكاب

العاصمــة األلمانيــة برليــن.

وقــال التقريــر إن الالجــئ »موفــق الــدواه« أحــد أبــرز قــادة المجموعــات ضمــن اللجــان الشــعبية التابعــة 
لتنظيــم القيــادة العامــة المواليــة للنظــام، متهــم بمشــاركته بجرائــم اغتصــاب للنســاء مــن مخيــم اليرمــوك 
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فــي مســجد البشــير، ومجــزرة حاجــز علــي الوحــش التــي قتــل فيهــا العشــرات، ومســؤوليته المباشــرة عــن 
إطــالق قذيفــة أربــي جــي علــى تجمــع للمدنييــن أثنــاء توزيــع المســاعدات.

وفــي الشــهر الثامــن، كشــف تقريــر جديــد لنفــس الصحيفــة عــن تــورط الجئ فلســطيني بارتكابــه انتهاكات 
بحــّق المدنييــن الفلســطينيين فــي مخيــم اليرمــوك، ويقيــم الجئــًا فــي مدينة فومــرس األلمانية.

وقــال التقريــر إن الالجــئ “محمــود أرنــاؤوط” مــن مواليــد 1974 هــو فلســطيني ســوري مــن ســكان 
مخيــم »اليرمــوك«، ويقيــم حاليــًا فــي مدينــة فومــرس )Womrs( فــي مقاطعــة »راينالنــد باالتينــات- 
Rheinland-Pfalz”، متــورط فــي جرائــم حــرب وانتهــاكات ضــد أبنــاء شــعبه الفلســطيني فــي ســورية.

 وأشــار التقريــر، أن »محمــود أرنــاؤوط« ســبق أن عمــل كبائــع للمــاء والغــاز وســائق تكســي قبــل انطــالق 
الثــورة، وقــد كان مــن أوائــل المنضوِيــن فــي الجبهــة الشــعبية – القيــادة العامــة التــي يتزعمهــا )أحمــد 
جبريــل(، لينضــم الحقــًا إلــى حركــة )فلســطين حــرة – الجنــاح العســكري( التــي يتزعمهــا )ســائد عبدالعــال( 
ويــرأس الجنــاح السياســي فيهــا )ياســر قشــلق( المؤســس الحقيقــي للميليشــيا ويصبــح أحــد قــادة 

المجموعــات فيهــا.

نجاحات وتحديات 

ــر /2020 اســتطاع الالجــئ 	  فــي شــباط – فبراي
الفلســطيني الســوري »طــارق بهيــج« وبشــكل 
الرســم  لتعليــم  معهــد  تأســيس  تطوعــي، 
لالجئيــن فــي ألمانيــا، وقــال بهيــج ابــن مخيــم 
بــدأ  إنــه  الفلســطينيين،  لالجئيــن  اليرمــوك 
ألمانيــا  إلــى  وصولــه  منــذ  الرســم  بتدريــس 
قبــل أربــع ســنوات، وإن الغايــة مــن إنشــاء هــذا 
بنفســه،  المتــدرب  ثقــة  تعزيــز  هــي  المعهــد 
عــن  التعبيــر  وليســتطيع  فاعليــة  أكثــر  ليصبــح 
أفــكاره ومكنونــات ذاتــه، وذلــك إليصــال قضايــاه 

فنيــة. بطريقــة  للمجتمــع  وأفــكاره 

الطفــل 	  ألمانيــا  جنــوب  االبتدائيــة  بيــرغ  بــارس  إدارة مدرســة  رّفعــت   2020/ يوليــو  تمــوز-  فــي 
الفلســطيني الســوري »طــارق عبــد المعطــي« 5 ســنوات للصــف األول بعــد نجاحــه باختبــار ذكاء، 
متجــاوزًا مرحلــة مــن مراحــل الروضــة، وقــال والــد الطفــل إن عالمــات الــذكاء والتميــز بــدأت تظهــر عنــد 
طــارق وهــو ابــن أربــع ســنوات عندمــا كان يجالــس أختــه وهــي في الصف األول، ويســاعدها في حل 
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 بعــض التماريــن ويتحــدث معهــا بمصطلحــات ألمانيــة، كمــا تميــز بقــراءة األحــرف المركبــة مــن الكتــب”
وبعــد مطالبــة عائلتــه إلدارة الروضــة وافقــت علــى إجــراء اختبــار ذكاء ومعلومــات، وتــم تجــاوزه 
ــه للصــف األول االبتدائــي، رغــم تأكيــد إدارة الروضــة مخالفــة ذلــك للقوانيــن  ووافقــوا علــى دخول

الدراســية.

وفــي الشــهر نفســه، حصــل الطالــب الفلســطيني الســوري »عمــاد حــازم جنــات« علــى المرتبــة 	 
األولــى فــي مدرســة آنــا زيمــزن المهنيــة بمدينــة هانوفــر األلمانيــة للعــام 2019 2020-، حيــث أتــّم 

دراســته باختصــاص تمريــض معتمــد مــن الدولــة.

فــي تشــرين الثانــي- نوفمبــر/2020، تمكــن الشــاب الفلســطيني الســوري »نــورس رحــال« مــن 	 
المســاهمة فــي تطويــر لقــاح ضــد فايــروس كورونــا فــي ألمانيــا مــع مجموعــة مــن الباحثيــن األلمــان. 
نــورس الــذي ترعــرع بمدينــة داريــا، وتعــود أصولــه لمدينــة حيفــا التــي ُهجــرت منهــا عائلتــه عــام 1948، 
ــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين »أونــروا« فــي ســورية، تخــرج  درس فــي مــدارس وكال
مــن كليــة الصيدلــة بجامعــة دمشــق ولجــأ إلــى ألمانيــا عــام 2018 حيــث تقــّدم بطلــب للحصــول علــى 

مقعــد دراســي فيهــا.

وقــال نــورس: »إن هــذه التقنيــة تســتهدف الخاليــا المناعيــة المتخصصــة فــي الجلــد التــي يمكــن 
أن تــؤدي إلــى رد فعــل مناعــي فــي الجســم، تتطلــب جرعــة أصغــر بكثيــر لــكل شــخص، وهــي ميــزة 

كبيــرة عنــد تلقيــح أعــداد كبيــرة مــن الســكان«.

ــو  ــوم النان ــال دراســة عل اســتطاع رّح
وحصــل علــى شــهادة ماجســتير مــن 
جامعــة كاســل، ليعمــل بعدهــا فــي 
تطويــر أبحــاث عــن أدويــة الســرطان 
األلمانــي،  بالنــك  ماكــس  بمعهــد 
ومــع بدايــة جائحــة كورونــا عمــل مــع 
تطويــر  علــى  الباحثيــن  مــن  فريــق 
لقــاح ضــد فايــروس كورونــا يمكــن 
إيصالــه داخــل الجســم عبــر الجلــد بــداًل 

مــن حقنــه فــي العضــالت.
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نشاطات

فــي شــباط- فبرايــر /2020، اعتصمــت الجاليــة الفلســطينية والعربيــة 	 
ومناصــرو القضيــة الفلســطينية فــي برليــن، بمشــاركة واســعة مــن 

الفلســطينيين الســوريين ضــد صفقــة القــرن.

التشــكيليين 	  الفنانيــن  رابطــة  افتتحــت  يونيــو،   – حزيــران  فــي 
برليــن،  فــي  العربيــة  الثقافــة  ومنتــدى  أوروبــا  فــي  الفلســطينيين 
الوهيبــي«،  »محمــد  الراحــل  الســوري  الفلســطيني  للفنــان  معرضــًا 
وذلــك فــي مقهــى مجمــع المثقفيــن العــرب - المــكان الــذي كان يرتــاده 
باســتمرار والــذي وضــع بصمــة مهمــة فيــه، وشــارك فــي المعــرض عــدد 

الوهيبــي. الفنــان  وأصدقــاء  الفنانيــن  مــن 

فــي تمــوز- يوليــو /2020، شــارك عــدد مــن الناشــطين الفلســطينيين 	 
الســوريين والســوريين ومــع أقربــاء ضحايــا التعذيــب فــي ســجون النظام 
 )OLG( الســوري، بوقفــة تضامنيــة أمــام المحكمــة اإلقليميــة العليــا
فــي مدينــة كوبلنــز األلمانيــة، حيــث كانــت تجــري فيهــا محاكمــة مســؤول 
أمنــي ســوري متهــم بجرائــم اعتقــال وتعذيــب فــي ســورية، وذلــك 
لمطالبــة المجتمــع الدولــي بالتحــرك الســريع إلنقــاذ باقــي المعتقليــن 
وجرائــم  المجــازر  مرتكبــي  ومحاســبة  الســوري،  النظــام  مــن ســجون 

الحــرب بحــق الشــعب الســوري والفلســطيني.
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هولندا

اســتوعبت هولنــدا نحــو )4500( فلســطيني مــن ســورية يتوزعــون علــى كافــة المــدن والقــرى والبلــدات 
الهولنديــة، إال أنــه ال يوجــد إحصائيــات دقيقــة لعــدد الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية ألن هولنــدا 

تصنــف مجموعــات عديــدة بـــ »بــال وطــن«.

 مــن ناحيــة أخــرى حصــل مئــات الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية علــى الجنســية الهولنديــة خــالل عــام 
2020، وبحســب القانــون الهولنــدي فإنــه يحــق للفلســطيني الســوري التقديــم علــى الجنســية الهولندية 
بعــد مضــي ثالثــة أعــوام مــن تواجــده علــى األراضــي الهولنديــة باإلضافــة إلــى تحقيقــه لمســتوى معيــن 

مــن تعلــم اللغــة الهولنديــة.

يجــد العشــرات مــن فلســطينيي ســورية ممــن لديهــم تحصيــل علمــي جامعــي، صعوبــة فــي تعديــل 
ــر العديــد منهــم توجهــه الدراســي ليبــدأ مــن جديــد فــي أقســام وفــروع  الشــهادات والعمــل، ولهــذا غّي
ــة، وحصــل العديــد مــن جيــل الشــباب علــى  دراســية جديــدة ســواء فــي الجامعــات أو المعاهــد الهولندي

ــة. شــهادات أهلتهــم لدخــول ســوق العمــل بعــد اندماجهــم واســتيعابهم الســريع للغــة الهولندي

 غالبيــة المهجريــن الفلســطينيين مــن ســورية إلــى هولنــدا خــالل الفتــرة )2012 -2020( مــن مخيــم 
اليرمــوك والحجــر األســود وبــرزة والقابــون ودومــا وحرســتا وقــرى الغوطــة الشــرقية والغربيــة فــي 
ضواحــي دمشــق، وثمــة أعــداد قليلــة مــن الفلســطينيين مــن مــدن حمــص وحمــاة وحلــب والمخيمــات 

الفلســطينية القائمــة هنــاك. 
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متابعات

ــات المشــار إليهــا  ــرًا بخصــوص األســئلة والتوصي ــة تقري ــرة الهجــرة الهولندي ــو، أصــدرت دائ ــار – ماي فــي أي
لــوزارة العــدل واألمــن الهولنديــة المتعلقــة بطلبــات لجــوء األشــخاص القادميــن مــن ســورية بمــن فيهــم 

فلســطينيي ســورية.

تنــاول التقريــر بشــكل عــام الوضــع فــي ســورية وارتباطــه بتقييــم طلبــات اللجــوء للقادميــن مــن ســورية، 
واألوضــاع األمنيــة والسياســية واالقتصاديــة واإلنســانية وحقــوق اإلنســان فــي ســورية حتــى اليــوم.

ــه مــن قتــل  ــن الفلســطينيين الســوريين، ومــا تعرضــوا ل ــر فصــاًل كامــاًل للحديــث عــن الالجئي أفــرد التقري
وتهجيــر وتشــريد واعتقــال، وتدميــر لمخيماتهــم جــراء الصــراع الــذي اندلــع فــي ســورية منــذ تســع ســنوات، 

واصفــًا إياهــم باألقليــات العرقيــة وعديمــي الجنســية.

وقالــت وزارة الخارجيــة الهولنديــة إنهــا اعتمــدت فــي إعــداد تقريرهــا علــى مصــادر عديــدة أهمهــا الجهــات 
والمنظمــات والهيئــات الدوليــة التــي تهتــم بأمــور فلســطينيي ســورية مثــل »وكالــة غــوث وتشــغيل 

الالجئيــن الفلســطينيين األونــروا« التــي تقــدم المســاعدات والدعــم الــالزم لالجئيــن.

واعتبــر التقريــر وفقــًا لــوزارة الخارجيــة الهولنديــة »أنــه تجســيد واقعــي ومحايــد وموضوعــي للنتائــج خــالل 
الفتــرة التــي تــم البحــث فيهــا«، ولــم تقــدم أي توصيــات متعلقــة بالسياســة، مؤكــدة أنــه تــم إعــداده مــن 

مصــادر عامــة وســرية، وتــم نشــر معلومــات تــم اختيارهــا بعنايــة وتحليلهــا والتحقــق منهــا.

نجاحات 

بــدأت  ومنهــا   2014 عــام  هولنــدا  إلــى  زرزر”  »بيســان  الســورية  الفلســطينية  الالجئــة  وصلــت 
فــي  واالندمــاج  اللغــة  تعلــم  بســبب  والعزلــة  للكآبــة  تعرضــت  حيــث  نجاحهــا،  قصــة  رســم 
الهولنديــة،  الصحــف  إحــدى  مــع  أجرتهــا  مقابلــة  فبعــد  تغّيــر.  حالهــا  لكــن  الهولنــدي،  المجتمــع 
 Haarlems Dagblad صحيفــة  فــي  اإلنكليزيــة  باللغــة  عمــود  كتابــة  التحريــر  رئيــس  منهــا   طلــب 
تقــول »كتبــُت نصــوص قاربــت بيــن الثقافــة الســورية والهولنديــة، لكننــي لــم أكــن أكتــب بلغتــي التــي كان 

عمرها قد تجاوز الســابعة والعشــرين” 

تعلمــت بيســان اللغــة الهولنديــة فــي 7 أشــهر، »عملــت خاللهــا مــع موقــع »هولنــدا اآلن« التابــع لإلذاعــة 
 العامــة الهولنديــة، وقدمــت سلســلة أعــّدت نصهــا وأخرجتهــا، تحــت عنــوان »تابع دراســتك العليا مع بيســان”
ثــم بــدأت دراســتها الجامعيــة فــي قســم الدراســات الشــرق أوســطية المعاصــرة بجامعــة اليــدن بهولنــدا، 
وتعمــل كمراســلة مســتقلة لمحطــات عربيــة مــن هولنــدا، وتعمــل علــى إنتــاج محتــوى خــاص باســتخدام 

منصــات وســائل التواصــل االجتماعــي.
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كمــا أسســت مشــروع بودكاســت ”عنــدك خبــر؟“ لتقديــم األخبــار عــن 
العربيــة مــع زميلتهــا حنيــن، وأطلقــت منصتهــا علــى  للجاليــة  هولنــدا 
كورونــا  موضــوع  عــن  حلقــات  أربــع  مــن  سلســلة  »وصنعــت  يوتيــوب 

الشــائعة«. واألخطــاء 

نشاطات 

فــي شــباط- فبرايــر /2020، نظمــت الجاليــة الفلســطينية فــي 	 
هولنــدا بمشــاركة فلســطينيي ســورية، وقفــة احتجاجيــة أمــام 
محطــة القطــارات الرئيســة فــي العاصمــة الهولنديــة أمســتردام 
علــى  والتأكيــد  القــرن  بصفقــة  للتنديــد  اآلالف،  يرتادهــا  التــي 

الفلســطينية. الثوابــت 

فــي حزيــران- يونيــو، شــارك ناشــطون فلســطينيون مــن ســورية 	 
لخطــة  رفضــًا  أمســتردام  الهولنديــة  بالعاصمــة  مظاهــرة  فــي 
ضــم االحتــالل »اإلســرائيلي« ألجــزاء مــن الضفــة الغربيــة فــي 
فلســطين. وأكد المشــاركون إلى جانب أبناء الجالية الفلســطينية 
الحــّق الفلســطيني  فــي هولنــدا ومؤسســات هولنديــة علــى 
الصــوت  وإعــالء  الفلســطيني،  الشــعب  بثوابــت  والتمســك 
الفلســطيني وحشــد المزيــد مــن الدعــم للقضيــة الفلســطينية.

كورونا

ُســّجل فــي آذار- مــارس /2020، أّول حالــة وفــاة لالجــئ فلســطيني 
ســوري جــّراء إصابتــه بفايــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد 19(، حيــث 

توفــي »حســن ترشــحاني« البالــغ مــن العمــر 72 عامــًا فــي هولنــدا.
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  النمسا

ــى 10 ســنوات  ــح الجنســية وتصــل إل ــون الفلســطينيون فــي النمســا مــن طــول مــدة من يشــكو الالجئ
يجــب أن تكــون مقيمــًا فيهــا، وال يوجــد إحصائيــات رســمية لعــدد الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي 

النمســا.

متابعات 

أفــادت مصــادر خاصــة لمجموعــة العمــل اعتقــال الســلطات النمســاوية الجئــًا فلســطينيًا قادمــًا مــن ســورية 
- تتحفــظ المجموعــة عــن ذكــر اســمه، وذلــك بســبب تورطــه بانتهــاكات بحــق المدنييــن إلــى جانــب قــوات 
النظــام الســوري، وأشــارت تلــك المصــادر أنــه مــن أبنــاء مخيــم النيــرب لالجئيــن الفلســطينيين فــي حلــب 

وكان يســكن فــي مدينــة حلــب.

نجاحات 

شــارك 	   ،2020  / ينايــر   – الثانــي  كانــون  فــي 
القادميــن  الفلســطينيين  الالجئيــن  مــن  عــدد 
العربيــة  اللغــة  عــن  بنــدوة  ســورية  مــن 
بالعاصمــة  كولومبــوس  مركــز  مقــر  فــي 
المحاضــرون  اســتعرض  فيينــا،  النمســاوية 
اللغــة  تعليــم  وحلــول  مشــاكل  خاللهــا 
والمهجــر . النمســا  فــي  للمهاجريــن  العربيــة 
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ــم اللغــة  ــور علــي« ورقــة عــن تعلي وقــّدم المحاضــر الفلســطيني الســوري »أن
العربيــة فــي النمســا بيــن الواقــع والطمــوح، شــّدد خاللهــا علــى ضــرورة إشــراف 
التعليــم بأســلوب  العربيــة علــى عمليــة  اللغــة  كادر تعليمــي متخصــص فــي 
عصــري، واختيــار أفضــل المناهــج التدريســية للطــالب .وكان أنــور علــي قــد عمــل 
فــي تدريــس اللغــة العربيــة فــي مــدارس دمشــق وريفهــا ألكثــر مــن 15 عامــًا، 
وهاجــر مــن مخيــم خــان الشــيح لالجئيــن الفلســطينيين بريــف دمشــق ووصــل 
إلــى النمســا قبــل قرابــة 5 أعــوام، ويواصــل فيهــا التعليــم وافتتــح مدرســة 

ــة للغــة العربيــة. تعليمي

»أحمــد 	  الســوري  الفلســطيني  الطالــب  حصــل  أكتوبــر،  األول-  تشــرين  فــي 
فايــز ديــاب« مــن أبنــاء مخيــم خــان الشــيح علــى المرتبــة األولــى فــي جامعــة 
لينــز باختصــاص االقتصــاد والمبيعــات، وكــّرم حاكــم النمســا العليــا »تومــاس 
شتيلتســير« ديــاب« فــي حفــل أقيــم فــي المدينــة وســط جمهــور وترحيــب 

واســع.
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  المجر 

في تموز- يوليو / 2020، حكمت محكمة مجرية على رجلين فلسطينيين ورجلين سوريين بالسجن لمدة عام 
 لكل منهما، بتهمة تجاوز حدودها بطريقة غير نظامية مع مجموعة تضم 50 شخصًا مزقوا السياج الحدودي.
الصربيــة  األراضــي  مــن  دخلــوا  المهاجريــن  مــن  مجموعــة  أن  أوروبيــة  إعــالم  وســائل  وذكــرت 
ناريــة  أعيــرة  بإطــالق  الهنغاريــة  القــوات  فــرّدت  الحــدودي،  الســياج  تمزيــق  بعــد  هنغاريــا  إلــى 
مهاجريــن . أربعــة  باســتثناء  الصربيــة،  األراضــي  إلــى  المهاجــرون  فانســحب  الهــواء،  فــي 
حاولــوا االختبــاء لكــن القــوات الهنغاريــة قبضــت عليهــم، وفــي 7 تمــوز- يوليــو / 2020 صــدر قــرار مــن 
المحكمــة بســجنهم لعــام واحــد، وبعدهــا ســيتم ترحيلهــم، ولــم تصــّرح دائــرة الهجــرة المجريــة عــن أســماء 

المهاجريــن أو تعــرض صورهــم. 
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  اليونان

تشــير إحصائيــات غيــر رســمية إلــى أّن عــدد الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي اليونــان يتجــاوز الـــ 4 
آالف الجــئ، بينهــم عائــالت وأطفــال ونســاء ومســنون، ويتوزعــون علــى مخيمــات الالجئيــن بعضهــم 

يســكن فــي خيــم واآلخــر فــي صــاالت كبيــرة أو كرفانــات. 

يشــتكي المئــات مــن الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين العالقيــن فــي اليونــان، مــن ظــروف معيشــية 
غايــة فــي القســوة، وذلــك بعــد أن تــم إغــالق جميــع الطرقــات بينهــا وبيــن الــدول األوربيــة فــي وجــه 
الالجئيــن الذيــن خاطــروا بأرواحهــم للوصــول إلــى اليونــان انطالقــًا مــن الشــواطئ التركيــة، حيــث أجبــروا 
بعــد إغــالق الحــدود المؤديــة نحــو أوروبــا علــى البقــاء فــي مخيمــات اللجــوء المؤقتــة فــي اليونــان فــي ظــل 
ظــروف معيشــية ســيئة، فيمــا يعانــي الالجئــون مــن عــدم توافــر شــروط النظافــة والخدمــات األساســية 
فــي أماكــن تواجدهــم، حيــث إن معظــم المســاكن هــي مســاكن مؤقتــة أو خيــام، فــي ظــل انتشــار كبيــر 

للحشــرات والزواحــف الســامة كالعقــارب واألفاعــي، وغيــاب للخدمــات اإلغاثيــة.

مخيم موريا 

يعيــش مــا يقــارب 465 الجئــًا فلســطينيًا ســورية تحــت وطــأة الخــوف وشــتى أنــواع العنــف التــي يواجهونهــا 
فــي مخيــم موريــا بجزيــرة ليســبوس اليونانيــة، نتيجــة حالــة انعــدام األمــن وتكــرار انــدالع الحرائــق ومحــاوالت 

االنتحــار وأعمــال العنــف الخطيــرة والقتــل والطعــن والمشــاجرات التــي أصبحــت اعتياديــة وشــبه يوميــة.

ويشــكو فلســطينيو ســورية فــي مخيــم موريــا مــن عنف خطيــر، وزحام وظروف صحية وخدمية ومعيشــية 
مروعــة، إضافــة إلــى بــطء معالجــة ملفــات اللجــوء، واالكتظــاظ الكبيــر فيــه حيــث يســتقبل المخيــم أربعــة 

أضعــاف قدرتــه االســتيعابية مــن الالجئيــن وذلــك بحســب مراســل مجموعــة العمــل فــي اليونــان.
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مخيم ثيرموبوليس

مخيــم  فــي  مختلفــة  جنســيات  مــن  ومهاجــرون  الســورية  الفلســطينية  العائــالت  تشــكو 
المخيــم . فــي  مزريــة  إنســانية  أوضــاع  مــن  اليونــان،  وســط  لميــاء  منطقــة  فــي  ثيرموبوليــس 
وقال الالجئون الفلسطينيون »يعاني المخيم من سوء كبير في اإلدارة والخدمات المقدمة لالجئين سواء 
كانت الصحية أم اإلغاثية، عالوة على انتشار األفاعي والعقارب والحشرات التي تهدد حياتهم وسالمتهم .
وطالــب الالجئــون الفلســطينيون المنظمــات الدوليــة واإلنســانية ومفوضيــة الالجئيــن بالتدخــل لوضــع حــدٍّ 

لمعاناتهــم وتوفيــر العيــش الكريــم لهــم وخاصــة لألطفــال والنســاء

جزيرة متليني

موريــا  مخيــم  فــي  مأســاوية  أوضاعــًا  ســورية  مــن  فلســطينيًا  مهاجــرًا   350 مــن  أكثــر  يعيــش 
بســبب  غرقــت  الالجئيــن  خيــام  أن  مراســلنا  أفــاد  حيــث  اليونانيــة،  متلينــي  جزيــرة  علــى 
ومعاناتهــم . بؤســهم  مــن  زاد  الــذي  األمــر  طينيــة،  مســتنقعات  إلــى  وتحولــت  األمطــار 
ويشــكو الفلســطينيون والمهاجــرون علــى الجزيــرة مــن ســوء معاملــة إدارة مخيمــي موريــا الجديــد و«قــرا 
ــدة فــي النظافــة  ــة ومشــاكل عدي ــى إهمــال الســلطات وســوء فــي الخدمــات االجتماعي ــا«، إضافــة إل تب

واكتظــاظ الالجئيــن.

جزيرة ساموس

المعيشــية  أوضاعهــم  ســوء  مــن  اليونانيــة  ســاموس  جزيــرة  فــي  الفلســطينيون  الالجئــون  يشــكو 
مشــاكلهم . حــل  فــي  اليونانيــة  الســلطات  قبــل  مــن  الالمبــاالة  الالجئــون  وانتقــد  والخدماتيــة، 
لمعانــاة  فيثاغــوري  واتيــل  فاثــي  مخيــم  فــي  ســورية  مــن  القادمــون  الفلســطينيون   ويتعــرض 
االجتماعيــة  والخدمــات  الطبيــة  المواعيــد  وتأخيــر  بالالجئيــن،  المخيميــن  اكتظــاظ  بســبب  كبيــرة، 
المتكــرر . الميــاه  وقطــع  الكهربــاء  تواجــد  وعــدم  اللجــوء  طلبــات  معالجــة  فــي  وســوء  والطبيــة، 
كمــا اشــتكى المهجــرون مــن صعوبــة حصولهــم علــى الطعــام، مشــيرين إلــى أنهــم يضطــرون لالنتظــار 

لمــدة 5 ســاعات فــي طوابيــر طويلــة مــن أجــل الحصــول علــى وجبــات الطعــام.

جزيرة ليروس

يعيــش المهاجــرون بمخيــم تيتلــوس فــي جزيــرة ليــروس اليونانيــة أوضاعــًا صعبــة، بســبب ازديــاد كبيــر 
فــي أعدادهــم، ويعانــون علــى حــد ســواء مــع الالجئيــن مــن نقــص حــاد فــي الطبابــة وإهمــال صحــي 
كبيــر. وكذلــك مــن انقطــاع مســتمر للتيــار الكهربائــي، إضافــة إلــى انقطــاع الميــاه، حيــث يواجــه الالجئــون 
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صعوبــات فــي تأمينهــا، ويعيشــون فــي ظــروف اعتقــال وهــم محاطــون بالشــباك 
الحديديــة وممنوعــون مــن الخــروج مــن المخيــم، إال أن الالجئيــن يشــيرون إلــى أن جزيــرة 
ليــروس مــن أفضــل الجــزر مــن حيــث تســريع إجــراءات اللجــوء والنقــل إلــى البــر الرئيــس، 

ــي 163 فلســطينيًا مــن ســورية. ــه حوال ويتواجــد بداخل

مخيم نياكافاال

ــر  ــان )1550( شــخصًا بينهــم أكث ــذي يقــع فــي كيلكيــس شــمال اليون ــم ال يضــم المخي
مــن 300 الجــئ فلســطيني ســوري، ويواجهــون حالــة مــن عــدم االســتقرار نتيجــة ســوء 
الخدمــات المقدمــة لهــم، وظــروف معيشــية قاســية وعــدم تســريع إجــراءات اللجــوء 

ومنحهــم أذونــات للتنقــل فــي البــالد بشــكٍل حــر.

متابعات

فــي كانــون الثانــي – ينايــر / 2020، قضــى الشــقيقان الفلســطينيان »محمــد 	 
ومؤيــد خالــد الداالتــي«، مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك غرقــًا فــي بحــر إيجــة، وذلــك 
أثنــاء محاولتهمــا الوصــول إلــى أوروبــا. وكان 15 الجئــًا قــد لقــوا حتفهــم جــّراء غــرق 
القــارب الــذي كان يقلهــم بشــكل غيــر نظامــي مــن مدينــة »فتحيــة« التركيــة إلــى 
جزيــرة »رودوس« اليونانيــة عبــر بحــر إيجــة، فــي حيــن ُفقــد نحــو 7 أشــخاص كانــوا 

علــى متــن المركــب. 

ــزن 	  ــان الفلســطينيان »ي ــر / 2020 قضــى الالجئ ــة كانــون الثانــي – يناي فــي نهاي
ميــالد قدســية« مــن ســكان مخيــم حنــدرات، و«الليــث محمــد« مــن أبنــاء مخيــم 
التركيــة  البريــة  الحــدود  بيــن  الفاصــل  النهــر  )إفــروس(  نهــر  جرمانــا، غرقــًا فــي 

اليونانيــة، وذلــك أثنــاء محاولتهمــا الوصــول إلــى الــدول األوربيــة 

فــي كانــون الثانــي – ينايــر / 2020 أيضــًا رصــد ناشــطون فــي الهجــرة علــى جزيــرة 	 
ليــروس اليونانيــة أكثــر مــن 30 حالــة تســمم غذائــي بيــن الالجئيــن معظمهــم مــن 
 األطفال، نقلوا على إثرها بسيارات إسعاف إلى المشفى الوطني في الجزيرة.
صالــح  وغيــر  فاســد  طعــام  وجبــات  تناولــوا  المهاجريــن  أن  ناشــطون  وأكــد 
لالســتخدام البشــري، مشــيرين أن توزيــع الطعــام الفاســد وحــاالت التســمم 
حمايــة  وزارة  أصــدرت  كمــا  والفســاد.  اإلهمــال  بســبب  الجزيــرة  علــى  تكــررت 
مــن  المنــازل  جميــع  بإخــالء  األول،  الشــهر  فــي  قــرارًا  اليونانيــة  المواطــن 
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 ســاكنيها مــن المهاجريــن الذيــن حصلــوا علــى إقامــة أو حمايــة فرعيــة فــي اليونــان منــذ عــام 2017.
وقــد حــددت الــوزارة الســقف الزمنــي لإلخــالء، بــأن آخــر موعــد لتســليم الســكن الــذي وفرتــه لهــم 
الحكومــة اليونانيــة فــي نهايــة شــهر نيســان -أبريــل لســنة 2020، وبهــذا القــرار ســيكون واجبــًا علــى 

كل مهاجــر لديــه اإلقامــة تســوية أمــوره الشــخصية وتوفيــر مــالذ لــه ولعائلتــه.

اشــتباكات 	  حصــول  اليونانيــة  كــوس  جزيــرة  فــي  ناشــطون  أفــاد   ،2020  / مــارس   – آذار  فــي 
أصــول  مــن  وآخريــن  فلســطينيين  مهاجريــن  بيــن  الحــادة  وباألســلحة  بالعصــي  عنيفــة 
وعلــى  المهاجريــن.  اكتظــاظ  بســبب  المســؤولية  اليونانيــة  محملين الســلطات  إفريقيــة، 
وحولــت  الفلســطينيين،  المهاجريــن  مــن  مجموعــة  اليونانيــة  الشــرطة  اعتقلــت  الحادثــة،  إثــر 
مشــيرين  ونصــف،  ســنوات   3 لمــدة  تصــل  أحكامــًا  المحكمــة  وأصــدرت  للمحكمــة،  المعتقليــن 
مجهــول. شــخص  مــن  رأســه  فــي  إلصابــة  اليونانيــة  الشــرطة  أفــراد  أحــد  تعــرض   إلــى 
وأضــاف الناشــطون أن الالجئيــن الفلســطينيين الذيــن تــم الحكــم عليهــم عددهــم 5 وهم، »ســعيد 

خالــد زعــرب«، »جهــاد الغــول«، »رفعــت جــواد غــزال«، »يوســف حامد صقر« و«ســامر عليوة” 

فــي آذار – مــارس / 2020، عّبــر المهجــرون الفلســطينيون الســوريون والســوريون المقيمــون فــي 	 
جزيــرة ســاموس إحــدى الجــزر اليونانيــة عــن ســخطهم وغضبهــم مــن ســوء الخدمــات المقدمــة لهــم 
مــن قبــل الســلطات اليونانيــة، حيــث عمــد بعــض الالجئيــن إلــى رمــي وجبــات الطعــام فــي ســاحة 
المخيــم احتجاجــًا علــى ســوء الطعــام المقــدم لهــم. كمــا اشــتكى المهجــرون مــن صعوبــة حصولهــم 
علــى الطعــام، مشــيرين إلــى أنهــم يضطــرون لالنتظــار لمــدة 5 ســاعات فــي طوابيــر طويلــة مــن 

أجــل الحصــول علــى وجبــات الطعــام.

فــي شــهر نيســان – أبريــل / 2020، قــررت وزارة الهجــرة اليونانيــة إغــالق مخيــم ريتســونا فــي 	 
ضواحــي العاصمــة اليونانيــة أثينــا، وذلــك بعــد إثبــات وقــوع إصابــات بيــن قاطنيــه بفايــروس كورونــا 
المســتجد كوفيــد 19، ويبلــغ تعــداد المهاجريــن فــي المخيــم نحــو 2500 شــخص، مــن بينهــم 250 

ــًا مــن فلســطينيي ســورية. الجئ

وخــالل شــهر نيســان – أبريــل / 2020 ســجلت مخالفــات بحــق الجئيــن فلســطينيين فــي ظــل الحجــر 	 
الصحــي الــذي فرضتــه الحكومــة اليونانيــة، لمنــع تفشــي فايــروس كورونــا المســتجد رغــم إبرازهــم 

أذونــًا للخــروج مــن الكامــب.

وفــي ذات الشــهر أيضــًا، ُفقــدت المســنة الفلســطينية الســورية »لطفيــة محمــود« مــن أبنــاء مخيــم 	 
اليرمــوك، فــي العاصمــة اليونانيــة أثينــا، بعــد خروجهــا مــن منزلهــا الواقــع فــي ســاحة أمونيــا، وتبلــغ 

مــن العمــر 72 عامــًا 

فــي نهايــة شــهر نيســان – أبريــل / 2020، أحــدث حريــق ضخــم أضــرارًا ماديــة كبيرة في خيــام الالجئين 	 
بمخيــم جزيــرة ســاموس اليونانيــة، باإلضافــة لتشــريد المئــات مــن الالجئيــن بينهــم فلســطينيون، 
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حيــث باتــوا فــي العــراء.

فــي أيــار – مايــو / 2020 اشــتكى الجئــون فلســطينيون وســوريون فــي مخيــم 	 
ريتســونا بضواحــي العاصمــة اليونانيــة أثينــا، مــن نقــص حــاد فــي خدمــات الصحــة 
ــرة الحظــر قبــل  ــة، منــذ دخولهــم فت والنظافــة التــي تقدمهــا الحكومــة اليوناني
قرابــة شــهرين، ضمــن اإلجــراءات الوقائيــة التــي اتخذتهــا الحكومــة اليونانيــة 

لمكافحــة فايــروس كورونــا.

فــي حزيــران – يونيــو / 2020، ذكــرت مصــادر طبيــة في مخيم نياكافاال اليوناني 	 
اكتشــاف 4 إصابــات مؤكــدة بعــد إجــراء المســح الصحــي لهــم، والحكومــة تقــرر 

إغــالق المخيــم لحيــن إكمــال إجــراءات الفحــص والمعاينــة.

فــي حزيــران – يونيــو / 2020، خمــس عمليــات انتحــار لالجئيــن وقعــت فــي 	 
ــرة ليــروس وكيــوس مــن جنســيات مختلفــة أحدهــم فلســطيني،  كل مــن جزي
وامــرأة مــن ســورية، بســبب رفــض قبــول طلبــات لجوئهــم مــن قبــل الســلطات 
اليونانيــة، ممــا يعنــي إعادتهــم إلــى موطنهــم األصلــي أو البلــد الــذي قدمــوا 
منــه إلــى اليونــان. كمــا ذكــرت تقاريــر للمجموعــة، أن وضــع طالبــي اللجــوء فــي 
اليونــان وجزرهــا وصــل إلــى نقطــة حرجــة فــي ظــل التدهــور الكبيــر فــي جميــع 
مناحــي الحيــاة، حيــث يعانــون مــن ظــروف ال إنســانية تدفــع إلــى االنتحــار بشــكل 

شــبه يومــي.

فــي آب – أغســطس/ 2020، وزع عــدد مــن الناشــطين حصصــًا مــن أضاحــي 	 
ــع  ــالت الفلســطينية الســورية، واســتفادت مــن التوزي ــد علــى بعــض العائ العي

حوالــي ١٠٠ عائلــة قاطنــة فــي ضواحــي مدينــة أثينــا اليونانيــة.

فلســطينيي 	  مــن  عائــالت  ثــالث  واجهــت   2020 أغســطس/   – 10 آب  فــي 
ــا وقطــع  ــذا فــي ضواحــي العاصمــة أثين ــل خالكي ســورية خطــر الطــرد مــن أوتي
مســاعداتهم الماليــة عنهــم والمبيــت فــي العــراء، وقــال مراســل مجموعــة 
الفلســطينية  العائــالت  أبلغــت  اليونانيــة  الســلطات  اليونــان إن  العمــل فــي 
الســورية الثــالث المكونــة مــن 19 فــردًا بينهــم طفلــة عمرهــا 6 ســنوات مصابــة 
بســرطان العظــام، وهــم مــن مخيمــي اليرمــوك والعائديــن حمــاة، بضــرورة 
مغــادرة الســكن المقــدم مــن المفوضيــة األوروبيــة وإيجــاد ســكن بديــل، منوهــًا 
إلــى أن القــرار ســينعكس بشــكل ســلبي علــى تلــك العائــالت التــي لــن تجــد 

المــأوى البديــل.
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فــي 16 آب – أغســطس/ 2020 خضــع قرابــة 160 مهاجــرًا فلســطينيًا فــي مخيــم فيــال بجزيــرة 	 
كيــوس اليونانيــة، إلــى جانــب أكثــر مــن ألــف الجــئ، للحجــر الصحــي بعــد اكتشــاف إصابــات بفايــروس 

كورونــا.

كذلــك اشــتكى الالجئــون مــن غــالء األســعار الــذي طــال المــواد الغذائيــة، والتموينيــة خــالل فتــرة الحظــر، 
مــا أدى بــدوره إلــى تفاقــم األوضــاع المعيشــية لالجئيــن.

فــي 22 آب – أغســطس/ 2020 أطلقــت عائلــة فلســطينية ســورية نــداءات مناشــدة واســتغاثة 	 
ناشــدت فيهــا الســلطات اليونانيــة والمنظمــات الدوليــة والصليــب األحمــر الدولي وأصحــاب الضمائر 
ــة  ــم المســاعدة لهــم، مــن أجــل التكفــل بعــالج ابنتهــم ذات الســت ســنوات والمصاب ــة لتقدي الحي
بمــرض ســرطان العظــام.  ووفقــًا ألهــل الطفلــة المهجريــن مــن مخيــم اليرمــوك إلــى أثينــا أن حالــة 
ابنتهــم الصحيــة فــي تدهــور دائــم، نتيجــة عــدم قدرتهــم علــى دفــع ثمــن الــدواء المطلــوب منهــم 
بشــكل شــهري، والــذي تقــدر قيمتــه بحوالــي 700 يــورو، مشــيرين إلــى أنهــم لجــؤوا إلــى الســفارة 
الفلســطينية فــي أثينــا وعــدد مــن الجمعيــات والمؤسســات العمــل األهلــي إال أنهــا لــم تقــدم لهــم 
أي معونــة، ولــم تمــد لهــم يــد العــون والمســاعدة، وصدتهــم عــن أبوابهــا وكأنهــم شــحاذون علــى 

حــد قــول العائلــة. 

ــرة 	  ــا بجزي ــر مــن 450 مهاجــرًا فلســطينيًا فــي مخيــم موري فــي أيلــول – ســبتمبر/ 2020 خضــع أكث
ليســفوس اليونانيــة، إلــى جانــب آالف الالجئيــن، للحجــر الصحــي بعــد اكتشــاف إصابــة بفايــروس 

ــا. كورون
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يــوم 09 أيلــول – ســبتمبر/ 2020 أفــاد مراســل مجموعــة 	 
أضــرارًا  أحــدث  ضخــم،  حريــق  بوقــوع  اليونــان  فــي  العمــل 
ليســفوس  بجزيــرة  موريــا  مخيــم  فــي  كبيــرة  ماديــة 
والشــوارع.  الغابــات  إلــى  الالجئيــن  آالف  اليونانيــة، وشــّرد 
بعــض  باســتثناء  ورمــاد  معــدن  إلــى  المخيــم  وتحــول 
مــن  مهاجــر  ألــف   11 نحــو  تشــرد  إلــى  مشــيرًا  األقســام، 
المدمــرة. األقســام  فــي  يقطنــون  كانــوا  ألفــًا   13  أصــل 
مــن جانبهــا أغلقــت الشــرطة اليونانيــة المنطقــة وانتشــرت 
متلينــي،  مدينــة  ليســفوس  جزيــرة  مركــز  مداخــل  علــى 
الغــاز  وأطلقــت  متلينــي  دخــول  مــن  الالجئيــن  ومنعــت 
الالجئيــن  لمنــع  العــام  الشــارع  علــى  للدمــوع  المســيل 
الجزيــرة. مركــز  متلينــي  مدينــة  مــن  االقتــراب   مــن 
ــارة وســفينتين  ــة أنهــا ســتجلب عّب وأعلنــت الحكومــة اليوناني
ــى 3500  ــًا، باإلضافــة إل ــن مؤقت ــواء المهاجري عســكريتين إلي
ســيتم  أنــه  اليونانيــة  الهجــرة  وزيــرة  صرحــت  كمــا  خيمــة، 
اعتــراض  رغــم  مغلــق  آخــر  بمخيــم  موريــا  مخيــم  اســتبدال 

آخــر. الســكان المحلييــن علــى إنشــاء مخيــم 

أفــاد 	   ،2020 أكتوبــر/   – األول  مــن تشــرين  األول  فــي 
العمــل  لمجموعــة  ســورية  مــن  فلســطينيون  مهاجــرون 
علــى  بالهــراوات  ضربهــم  جــراء  بليغــة  إلصابــات  تعرضهــم 
محاولتهــم  خــالل  وذلــك  اليونانيــة،  الحــدود  حــرس  يــد 
اليونانيــة. لألراضــي  نظاميــة  غيــر  بطريقــة  بــرًا   الدخــول 
البــر  طريــق  عــن  الدخــول  محاولتهــم  الالجئــون  وأكــد 
وقبــض  اليونانيــة،  األراضــي  إلــى  التركيــة  األراضــي  مــن 
ضربــًا،  عليهــم  فانهالــوا  اليونانــي  الحــدود  حــرس  عليهــم 
جــراء  خطــرة  إصابــة  منهــم  شــابين  إصابــة  إلــى  أدى  مــا 
حساســة،  مناطــق  وفــي  الــرأس  منطقــة  علــى  ضربهمــا 
عصبــي. مــرض  أعــراض  ووجــود  بانهيارهــم   وتســبب 
وعلــى إثــر ذلــك عــاد الالجئــون إلــى مدينــة إســطنبول ومــدن 
مــن  هاجــروا  وغالبيتهــم  منهــا،  انطلقــوا  قــد  كانــوا  أخــرى 
مخيــم النيــرب لالجئيــن الفلســطينيين فــي حلــب، ودخلــوا 

تركيــا بطــرق غيــر نظاميــة.
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فــي تشــرين األول – أكتوبــر/ 2020، 	 
ببنــاء  اليونانيــة  الحكومــة  شــرعت 
ســياج علــى طــول حدودهــا البريــة مــع 
تركيــا، بهــدف منــع وصــول المهاجريــن 
إلــى أراضيهــا بطريقــة غيــر نظاميــة.

أكتوبــر/ 	   – األول  تشــرين  وفــي 
المهاجريــن  أعــداد  ارتفعــت   2020
فــي  ســورية  مــن  الفلســطينيين 
كيــوس  جزيــرة  شــمال  فيــال  مخيــم 
اليونانيــة مــن 160 الجئــًا قبل شــهرين 

.460 نحــو  إلــى 

فــي تشــرين األول – أكتوبــر/ 2020 أيضــًا، اشــتكى مهاجــرون فلســطينيون فــي جزيــرة كيــوس 	 
 COVID-19 اليونانيــة مــن ســوء الرعايــة الطبيــة، وضعــف االحتياطــات المتخذة لحمايتهم من انتشــار

أو أي مــرض آخــر.

وقــال الالجئــون، تــم نقــل أحــد المصابيــن بمــرض الســل مــن مركــز االحتجــاز فــي الجزيــرة إلــى 
المشــفى بعــد ثالثــة أشــهر مــن معاناتــه مــع المــرض، كمــا اســتغرقت إحــدى الالجئــات التــي تعانــي 

ــة. ــة الطبي ــاًل للحصــول علــى الرعاي ــًا طوي مــن مــرض تنفســي، وقت

فــي نوفمبــر- تشــرين الثانــي / 2020 اندلــع حريــق ضخــم فــي جزيــرة ســاموس اليونانيــة أدى لخــروج 	 
عشــرات العائــالت مــن المخيــم خوفــًا مــن امتــداده إلــى خيامهــم، حيــث جــاء علــى القســم األيســر 

مــن مخيــم فاثــي الــذي يقطنــه مهاجــرون أفارقــة.

فــي كانــون األول - ديســمبر/ 2020، تواجــه أربــع عائــالت مــن فلســطينيي ســورية خطــر الطــرد 	 
والمبيــت فــي العــراء مــن أماكــن ســكنهم فــي منطقــة كاليثيــا وخالكيــذا فــي ضواحــي العاصمــة 
أثينــا وقطــع مســاعداتهم الماليــة عنهــم. وقــال مراســل مجموعــة العمــل فــي اليونــان إن الســلطات 
اليونانية أبلغت العائالت الفلســطينية الســورية المكونة من 17 فردًا بينهم أطفال ونســاء، وهم 
مــن مخيمــي اليرمــوك وخــان الشــيح، بضــرورة مغــادرة الســكن المقــدم مــن المفوضيــة األوروبيــة 
وإيجــاد ســكن بديــل، منوهــًا إلــى أن القــرار ســينعكس بشــكل ســلبي علــى تلــك العائــالت التــي 

لــن تجــد المــأوى البديــل.

وفــي كانــون األول - ديســمبر/ 2020 أيضــًا، ضربــت عاصفــة رعديــة قويــة البــر والجــزر اليونانيــة أدت 	 
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القتــالع عــدد مــن خيــام الالجئيــن، وتســببت بدخــول الميــاه إلــى أماكــن ســكنهم، التــي تفتقــر إلــى 
إبســط مقومــات الحيــاة والحمايــة. ووصــف عــدد مــن الالجئيــن األوضــاع فــي مخيــم موريــا والمخيمات 
بالكارثيــة، رغــم التأكيــدات التــي أطلقتهــا الحكومــة اليونانيــة فــي وقت ســابق بعدم افتقــار مخيمات 

الجــزر ألي شــيء.

تقارير

تواجه الالجئة الفلســطينية أم محمد البالغة من العمر 56 عامًا من صعوبات كبيرة في دار هجرتها 	 
الجديــدة فــي العاصمــة اليونانيــة أثينــا، وتعانــي مــن أمــراض مزمنــة بعــد أن بقيــت وحيــدة فيهــا .
فبعد أن هّجرت من مخيم اليرموك بدمشق، اضطرت للهجرة نحو تركيا ثم ركبت »قوارب الموت« 
مــع ابنتهــا للوصــول إلــى اليونــان إلــى أن غــادرت ابنتهــا إلــى الســويد عن طريق معاملة »لم شــمل .”
حاولــت أم محمــد -التــي ترفــض التصريــح عــن اســمها- العــودة إلــى تركيــا، لكنهــا تعرضــت لســرقة 
يحــول دون عودتهــا . الــذي  األمــر  الشــخصية،  المــال وأوراقهــا  مــن  تحــوي شــيئًا  التــي  حقيبتهــا 
الســكري  مــرض  بســبب  ســاقي  فــي  أورام  مــن  »أعانــي  الفلســطينية  المســّنة  تقــول 
أحصــل  الطعــام  حتــى  نفســي،  علــى  التســتر  ألجــل  مــال  أو  عــالج  معــي  يوجــد  وال 
أحــد،  يســتجب  لــم  لكــن  المنظمــات  مــن  الكثيــر  »راجعــت  وتضيــف  بصعوبــة،  عليــه 
جيــدة ” غيــر  صحتــي  ألن  هنــاك  أقربائــي  مــع  بســالم  للعيــش  تركيــا  إلــى  العــودة  وأريــد 
بدورهــا أوضحــت الســفارة الفلســطينية فــي أثينــا أن أم محمــد ال تســتطيع العــودة إلــى تركيــا ألنهــا 

خرجــت منهــا بطريقــة غيــر نظاميــة، مشــيرة أنهــا ســتتابع القضيــة والعمــل لذلــك.

الســورية 	  الفلســطينية  الالجئــة  عائلــة  موريــا  مخيــم  فــي  تعيــش   2020  / ســبتمبر  أيلــول- 
WDRfory- لموقــع  تقريــر  وفــي  قاســية،  أوضاعــًا  الضريــر  وابنهــا  مصطفــى«  »أم 
منزلــي  تدمــر  أن  بعــد  ســورية  فــي  الحــرب  مــن  »هربــت  مصطفــى  أم  تقــول   ou
ســورية . شــمال  إدلــب  إلــى  ونزحــت  دمشــق  فــي  تقيــم  وكانــت  زوجــي«،  وتوفــي 
ونتيجة لألوضاع المزرية في إدلب دخلت تركيا بطريق غير نظامية، وتقول »خالل رحلة الهجرة من إدلب 
ومحاولة دخولها إلى تركيا تعرض لها ملثمون وتم دفعها بقوة ووقوع طفلها مصطفى، وتعرض 
منــذ ذلــك الوقــت لصدمــة نفســية يعانــي منهــا طوال الوقــت« ثم وصلت مخيم موريــا في اليونان .
اآلخــر  وطفلهــا  عامــًا   14 مصطفــى  الضريــر  ابنهــا  مــع  خيمــة  فــي  مصطفــى  أم  تعيــش 
اقتحــم  حيــث  متواصــل،  خــوف  فــي  وهــي  أشــهر،   6 منــذ  موريــا  مخيــم  فــي  عامــًا   11 عمــر 
ابنهــا  أن  مصطفــى  أم  تذكــر  أطفالهــا  وعــن  جوالهــا،  منهــا  وســرقوا  مرتيــن  خيمتهــا  لصــوص 
مصطفــى ضريــر منــذ الــوالدة وال يســتطيع الجلــوس بشــكل طبيعــي ويقضــي يومــه متألمــًا 
اآلن . حتــى  المدرســة  يدخــال  ولــم  ربــو،  حــاالت  وتأتيــه  مريــض  عمــر  اآلخــر  وابنهــا  ظهــره،  مــن 
وجبتــي  علــى  الطويــل  الطعــام  دور  انتظــار  فــي  يومهــا  ربــع  مصطفــى  أم  تقضــي 
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حاجتــه . ابنهــا  يقضــي  كــي  الــدور  علــى  الوقــوف  عليهــا  يجــب  كمــا  والعشــاء،  الغــداء 
تعيــش أم مصطفــى فــي حــزن متواصــل، وتتمنــى عيشــة كريمــة لهــا وألبنائهــا وأن تعالــج أطفالهــا 
وخاصــة مصطفــى، وتطلــب الهجــرة مــن اليونــان إلــى إحــدى الــدول األوروبيــة، وال يعلم عــن مصيرها 

أو فــي أي خيمــة تقطــن بعــد حريــق موريــا الــذي ضــرب المخيــم قبــل أيــام.

الفلســطينيين 	  المهاجريــن  مــن  عــدد  عائــالت  ناشــدت   ،2020  / اغســطس   – آب 
المســاعدة  اإلنســانية،  والجمعيــات  األحمــر  والصليــب  واليونانيــة  التركيــة  الســلطات 
لمغــادرة  يتجهــزون  كانــوا  حيــث  شــهرًا،   17 قبــل  فقــدوا  بعدمــا  أبنائهــم  مصيــر  وتقصــي 
اليونانيــة. رودس  جزيــرة  إلــى  نظاميــة  غيــر  بطريقــة  والوصــول  التركيــة   الســواحل 
الســورية  الجنســية  ويحملــون  وطفــل،  شــابًا،   11 المفقوديــن  عــدد  إن  العائــالت  وقالــت 
والفلســطينية بينهــم ثالثــة مــن فلســطينيي ســورية، وهــم: »محمــد مــروان تميــم« و«محمــد 
ظافــر النجــار« مــن مخيــم اليرمــوك و«محمــد أحمــد اســعيد«، وكان قــد فقــد االتصــال بالمهاجريــن 
 منــذ تاريــخ 27-03-2019، وال يوجــد معلومــات عــن مصيرهــم، أو تفاصيــل مجريــات مــا حــدث معهــم.
وذكــرت العائــالت فــي وقــت ســابق أنهــا تواصلــت مــع الســفارة الفلســطينية واكتفــت باتبــاع 
روتيــن خجــول، بحســب وصفهــم، ولــم يصــل إلــى أي خبــر عــن أوالدهــم، وأشــاروا إلــى أن الســفارة 
تواصلــت معهــم بتاريــخ 2019/4/27، وأخبرتهــم بالعثــور علــى جثــة الشــاب »محمــد البحيصــي« الــذي 

كان معهــم علــى شــواطئ فتحيــة.

نشاطات 

في الشــهر األول والثاني من عام 2020، شــارك العشــرات من الالجئين الفلســطينيين الســوريين 	 
بوقفــات احتجاجيــة أمــام الســفارة األمريكيــة فــي مدينــة أثنيــا اليونانيــة، رفضــًا لـ«صفقــة القــرن«، 

التــي أعلــن عنهــا الرئيــس دونالــد ترمــب، مّدعيــًا أنهــا لتســوية القضيــة الفلســطينية.

ــن أن صفقــة  ــل، معتبري ــدد المشــاركون برفضهــم لقــرارات صفقــة القــرن وفكــرة الوطــن البدي ون
القــرن اعتــداء صــارخ علــى حقــوق الشــعب الفلســطيني والنيــل مــن حقوقهــم بإقامــة دولتــه 
المســتقلة وعاصمتهــا القــدس، مشــددين علــى أن هــذه الخطــة المزعومــة تجاهــل تــام إلرادة 
الشــعب الفلســطيني، وأنهــم ســيواصلون نضالهــم للحيلولــة دون تنفيــذ الصفقــة المذكــورة.

الشــبان 	  مــن  عــدد  مــع  بالتعــاون  فلســطين«  »بــذور  منظمــة  وزعــت  الخامــس،  الشــهر  فــي 
300 حصــة لحمــة  الفلســطينيين المتطوعيــن مــن فلســطينيي ســورية واألردن فــي اليونــان، 
علــى الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين والســوريين وجنســيات أخــرى، القاطنيــن فــي مخيمــي 
»اليونــاس، وألــف ســينا« بمدينــة أثينــا فــي اليونــان، وذلــك للتخفيــف مــن معاناتهــم ومــد يــد العــون 

والمســاعدة لهــم.
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  رومانيا

ناشد ناشطون وعائلة الشاب الفلسطيني السوري »إبراهيم الديراني« سفارات السلطة الفلسطينية 
والمنظمــات الدوليــة واإلنســانية، الوصــول لمعلومــات عــن مصيــر الشــاب الــذي فقــد علــى طريــق الهجــرة .
فــي  وجــوده  أحدهــم  أكــد  فيمــا  رومانيــا،  فــي  مشــاهدته  تمــت  الشــاب  إن  مهاجــرون  وقــال 
اآلن . حتــى  مصيــره  مــن  التأكــد  يتســن  ولــم  مقدونيــا،  حــدود  علــى  صربيــا  فــي  لالجئيــن  مخيــم 
 ونشــرت عائلتــه صــورة للشــاب وهــو فــي ماليزيــا إلمكانيــة التعــرف عليــه، وطلبــت ممــن شــاهده التواصل 

معهــم لمعرفــة مصيــره، ســواء كان فــي أحــد مخيمــات أو ســجون الالجئيــن.
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  تايلند

الســوريين  الفلســطينيين  الالجئيــن  المعتقليــن  عــدد مــن  2020 أطلــق  عــام  الشــهر األول مــن  فــي 
المحتجزيــن فــي ســجن مركــز التوقيــف ال IDC فــي بانكــوك بمملكــة تايلنــد، نــداء اســتغاثة عبــر مجموعــة 
العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية، ناشــدوا فيــه المؤسســات الدوليــة وحقــوق اإلنســان والمجتمــع 

المدنــي للتدخــل مــن أجــل اإلفــراج عنهــم ووضــع حــد لمأســاتهم.

ــًا، و3  ــًا بينهــم 12 فلســطينيًا ســوريًا وغزاوي ــر فــإن هنــاك حوالــي 21 الجئ ووفقــًا للناشــطة فاطمــة جاب
أشــخاص ســوريين، 4 عراقييــن، ال يزالــون قيــد االحتجــاز فــي الســجون التايلنديــة منــذ ســنوات وبعضهــم 

منــذ ســنة وشــهر، منســيين ومتروكيــن الحــول لهــم وال قــوة، ال ســند وال معيــل.

ــو  ــن أب ــة الناشــط الفلســطيني »أمي ــة الوفــاء األوروبي فــي الشــهر الثانــي، أطلــق المنســق العــام لحمل
راشــد« مبــادرة لمــّد يــد العــون إلطــالق ســراح الالجئيــن الفلســطينيين فــي الســجون التايلنديــة، وذلــك 

بعــد نــداء اســتغاثة أطلقتــه عائــالت المحتجزيــن.

فتــرُة  وطالــت  تايالنــد،  ســجون  فــي  اعتقالهــم  تــم  الفلســطينيين  مــن  عــددًا  »إن  راشــد  أبــو  وقــال 
االعتقــال، منهــم تســع عشــرة حالــة حرجــة، بحاجــٍة ماســة إلــى إطــالق ســراحهم بســبب ظــروف اعتقالهــم 
وعــدم قدرتهــم علــى دفــع التكاليــف الماديــة”، “هنــاك الجئــون تجــاوزت مــدة حجزهــم أكثــر مــن ثــالث 
ســنوات ونصــف بســبب انعــدام أي وســيلة مــن األهــل لتأميــن الكفالــة، ألنهــم هــم مــن كان يعمــل 
ويعيــل أهلــه؛ إْن كان فــي ســورية أو غــزة أو بــالد عربيــة أخــرى” ونــّوه أنــه بســبب هــذه الكفالــة قــد 
البعــض  تــرك  وقــد  والمافيــات،  والدعــارة  المخــدرات  تجــار  بيــن  محتجــزًا  عمــره  مــن  تبقــى  مــا  يقضــي 
دائمــة” وأدويــة  صحيــة  لرعايــة  بحاجــة  وهــي  المريضــة  العجــوز  والدتــه  أو  معيــل  بــال  وأطفالــه   زوجتــه 
وأشــار إلــى أن وضــع الســجون فــي تايالنــد مأســاوي، إن مراكــز االحتجــاز والســجون فــي تايالنــد مصنفــة 
مــن أســوأ 10 ســجون فــي العالــم مــع ســجني غوانتنامــو وأبــو غريــب، حيــث إن الغــرف صغيــرة مكتظــة 
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وال يمكــن وصفهــا، وبســبب االزدحــام وطــول مــدة الحجــز جعلــت األمــراض الجلديــة المعديــة تنتشــر بيــن 
الســجناء.

 ووّجــه أميــن أبــو راشــد »نــداًء عاجــاًل إلــى أصحــاب النفــوس الطيبــة واأليــادي النديــة بمــد يــد العــون إلخــراج 
إخوانهــم مــن المعتقــالت هنــاك، وإنهــاء هــذه المعضلــة التــي طــال وقُتهــا، لقــد وصــل الحــال بالســجناء 

وأهاليهــم إلــى مرحلــة حرجــة بســبب قلــة ذات اليــد«.

فــي الشــهر الرابــع، أطلــق عــدد مــن الناشــطين الفلســطينيين نــداء مناشــدة للمنظمــات اإلنســانية 
العــون  يــد  لمــد  الفلســطينية  والفصائــل  التحريــر  ومنظمــة  واإلغاثــي  األهلــي  العمــل  ومؤسســات 
والمســاعدة إلنقــاذ حيــاة الجئــة فلســطينية ســورية مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك مهجــرة فــي تايالنــد، 

عالجهــا. بمصاريــف  والتكفــل 
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سريالنكا

فــي آب – أغســطس/ 2020، ناشــد الالجــئ الفلســطيني الســوري معــاذ خليــل أبــو العــال ابــن مخيــم 
اليرمــوك العالــق فــي ســريالنكا كاًل مــن المنظمــات الدوليــة وحقــوق اإلنســان والصليــب األحمــر الدولــي 
ومنظمــة التحريــر الفلســطينية التدخــل مــن أجــل إنقــاذ حياتــه والتكفــل بعالجــه، أو نقلــه إلــى أي دولــة 

أوروبيــة الســتكمال عالجــه.

ويعانــي الناشــط الحقوقــي وعضــو المنظمــة الفلســطينية لحقــوق اإلنســان فــي لبنــان معــاذ أبــو العــال 
مــن مــرض ســرطان القولــون منــذ 2018، حيــث خضــع لعمليــة اســتئصال جزئــي للقولــون فــي عــام 2018 

ولــم يســتطع اســتكمال العــالج فــي لبنــان بســبب ظروفــه الماديــة وقلــة ذات اليــد.

فــي الشــهر التاســع، انتهــت معانــاة الالجــئ الفلســطيني »معــاذ خليــل أبــو العــال« الــذي كان عالقــًا فــي 
ســريالنكا بعــد تســوية أوضاعــه القانونيــة ودفــع الغرامــات الماليــة المترتبــة عليــه، وســمحت لــه الســلطات 

بمغــادرة البــالد متوجهــًا إلــى تركيــا.

وقــال ناشــطون إن إنهــاء معانــاة احتجــازه فــي ســريالنكا تكللــت بالنجــاح بعــد مناشــدات أطلقهــا أبــو 
العــال وتدخــل الســفارة الفلســطينية فــي ســريالنكا ومحامــون وحقوقيــون، وناشــطون اســتطاعوا دفــع 

الغرامــات الماليــة للســلطات.
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 كندا

فــي الشــهر الخامــس، حّققــت الطالبــة الفلســطينية الســورية »رامــا رشــيد زيــاد طــه« نجاحهــا للعــام 
 الدراســي الثانــي لهــا فــي جامعــة ألبرتــا فــي كنــدا، بعــد أن حصلــت علــى منحة من الجامعة فــي عام 2018.
وحصلــت علــى المنحــة بعــد أن تفوقــت فــي الثانويــة العامــة -القســم العلمــي فــي المــدارس األهليــة 
الخيريــة بإمــارة دبــي بمعــدل )98.9(، وكانــت مــن األوائــل علــى مســتوى دولــة اإلمــارات، ممــا أّهلهــا لنيــل 
منحــة دراســية فــي جامعــة ألبرتــا، وتــدرس حاليــًا علــم الطــب الحيــوي، وتعــد الجامعــة واحــدة مــن أكبــر 

ــة. ــا الكندي ــة ادمونتــون، بمقاطعــة ألبرت ــة العامــة فــي مدين ــة البحثي الجامعــات األكاديمي

فــي  فلســطين  علــم  رفــع  الجامعــة  علــى  ســابق  وقــت  فــي  فرضــت  قــد  رامــا  الطالبــة  وكانــت 
بالــزي  تظهــر  أن  أصــّرت  الســنوي  الطلبــة  يــوم  وفــي  الجامعــة،  فــي  للطلبــة  الرئيســة  الصالــة 
عربــي ” أنــا  »ســجل  درويــش  محمــود  الفلســطيني  للشــاعر  قصيــدة  تلقــي  وأن  الفلســطيني 
وهــي مــن مواليــد مخيــم العائديــن لالجئيــن الفلســطينيين فــي حمــاة عــام 2000، وتعــود أصولهــا لقريــة 

ترشــيحا فــي فلســطين، وتنتمــي لعائلــة مثقفــة ومتعلمــة.



170

مجموعة العمل من اجل فلسطيني سوريا

فلسطينيو سورية - رحلة البحث عن الذات

  البرازيل

يشــتكي العشــرات مــن الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين الذيــن وصلــوا إلــى البرازيــل هربــًا مــن األوضــاع 
األمنيــة والقانونيــة الســيئة فــي دول الجــوار الســوري، صعوبــة فــي االندمــاج بالمجتمــع البرازيلــي نظــرًا 
لوجــود اختــالف فــي العــادات والتقاليــد، حيــث تواجههــم أزمــات ومشــكالت اقتصاديــة ومعيشــية عديــدة، 
منهــا غــالء أســعار البيــوت، وعــدم وجــود مــردود مــادي جيــد، وعــدم تقديــم الحكومــة البرازيليــة أي ميــزات 
أو مســاعدات إغاثيــة أو ماديــة لالجئيــن لديهــا كبطاقــات الســفر والســكن والعمــل والتدريــب المهنــي 

ودروس اللغــة، وزاد انتشــار فايــروس كورونــا مــن أوضاعهــم ســوءًا بســبب توقــف األعمــال.
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التوصيات 

لالجئيــن 	  واإلنســاني  اإلغاثــي  الدعــم  وتقديــم  الفلســطينيين  الالجئيــن  عــن  المعانــاة  رفــع 
الفلســطينيين داخــل وخــارج ســورية فــي ظــل مــا يتعرضــون لــه مــن تضييــق وحصــار وفقــر ومــرض.

الكشــف الســريع والعاجــل عــن مصيــر المعتقليــن والمفقوديــن داخــل ســورية وتأميــن محاكمــات 	 
عادلــة وظــروف اعتقــال إنســانية للمعتقليــن، واإلفــراج الفــوري عــن النســاء واألطفــال. خاصــة فــي 
ظــل انتشــار الوبــاء العالمــي كورونــا »كوفيــد 19« الــذي تســبب بحصــد أرواح آالف البشــر حــول 
العالــم، وإال فــإن الحكومــة الســورية تتحّمــل المســؤولية كاملــة عــن أرواح المعتقليــن، ويتوجــب 
عليهــا اإلفــراج الفــوري عنهــم وتقديــم الرعايــة الطبيــة الكاملــة للمصابيــن. واتخــاذ التدابيــر الالزمــة 
ــروس للحــد مــن انتشــاره، وتحســين ظــروف  ــة بالفاي التــي مــن شــأنها الكشــف المبكــر عــن اإلصاب
االعتقــال للذيــن يقضــون أحكامــًا قضائيــة داخــل الســجون الرتــكاب جنــح أو جنايــات وتقديــم الرعايــة 

الطبيــة الالزمــة للحيلولــة دون إصابتهــم.

وقــف عمليــات االســتيالء علــى أمــالك الالجئيــن واحتــرام حــق الملكيــة )المنقــول وغيــر المنقــول( 	 
الــذي يعتبــر مــن الحقــوق العينيــة األصليــة لإلنســان الــذي كفلتــه االتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة 
والمحليــة بمــا فــي ذلــك الدســاتير الســورية، والعمــل علــى إعــادة الحقــوق ألصحابهــا مــن عقــارات 
ومنقــوالت، وإلــزام الجهــات )حكوميــة أو أفــراد( التــي قامــت باالســتيالء علــى أمــالك النازحيــن 

بإخالئهــا وإعادتهــا ألصحابهــا األصلييــن. 

إلغــاء القوانيــن والمراســيم والقــرارات الســالبة لحقــوق النازحيــن والمهجريــن ومــا يترتــب علــى ذلــك 	 
مــن آثــار. وتوفيــر الحمايــة القانونيــة لالجئيــن الفلســطينيين فــي ســورية بمــا يضمــن الحفــاظ علــى 
ــزوح أو اللجــوء أو عــدم  ــاب أو الن ــر بحجــة الغي ــة دون تســربها للغي مكتســباتهم وأمالكهــم والحيلول
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القــدرة علــى إثبــات الملكيــة الــذي حالــت بينــه الظــروف القاهــرة التــي تعرضــوا لهــا خــالل ســنوات 
الحــرب فــي ســورية. 

المســارعة إلــى إعــادة إعمــار المخيمــات الفلســطينية وترميــم البنــى التحتيــة مــن مــاء وكهربــاء 	 
ومواصــالت واتصــاالت. ورفــع القيــود المفروضــة علــى عــودة الالجئيــن المهجريــن إلــى منازلهــم 

وتأميــن عودتهــم بأســرع وقــت ممكــن خاصــة مخيمــات اليرمــوك ودرعــا وحنــدرات. 

الفلســطينية 	  والتجمعــات  المخيمــات  جميــع  فــي  التعليميــة  والمراكــز  المــدارس  تأهيــل  إعــادة 
التعليميــة. بالعمليــة  الطــالب  التحــاق  وتســهيل 

ــة الطبيــة لألهالــي داخــل المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية 	  فتــح المســتوصفات وتأميــن الرعاي
واتخــاذ التدابيــر الالزمــة التــي مــن شــأنها الحــد مــن انتشــار فايــروس كوفيــد 19 فــي أوســاط 

الالجئيــن، وزيــادة مســاهمة األونــروا فــي تغطيــة تكاليــف العــالج واالستشــفاء. 

دعوة المجتمع الدولي بكل مكوناته من مؤسسات ومنظمات ودول الوقوف أمام مسؤولياتهم 	 
تجــاه الالجئيــن الفلســطينيين، والعمــل علــى زيــادة التمويــل المقــدم لألونــروا لضمــان اســتمراريتها 

والقيــام بواجباتهــا المنصــوص عليهــا في ميثاق تأسيســها.

ــان 	  ــادة الدعــم المقــدم لالجئيــن الفلســطينيين المهجريــن مــن ســورية إلــى لبن ــروا لزي دعــوة األون
واألردن وقطــاع غــزة الذيــن يعانــون مــن أوضــاع إنســانية وقانونيــة هشــة، باإلضافــة إلــى الالجئيــن 
داخــل ســورية بمــا يضمــن لهــم حيــاة كريمــة فــي ظــل األزمــات المركبة التــي يعيشــونها، خاصة مع ما 
يشــهده العالــم مــن انتشــار لجائحــة كورونــا. مــع التشــديد علــى ضــرورة وصــول طواقمهــا وخدماتهــا 
ــة وتضــم شــريحة  إلــى مناطــق الشــمال الســوري باعتبارهــا أرضــًا ســورية تخضــع لواليتهــا القانوني
كبيــرة مــن الالجئيــن الفلســطينيين المهجريــن مــن المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية، وتعانــي 
مــن أوضــاع إنســانية غايــة فــي الصعوبــة. والعمــل علــى تطويــر أدائهــا ليشــمل تقديــم الحمايــة 
الجســدية والقانونيــة لالجئيــن وبتوســيع خدماتهــا وواليتهــا لتشــمل الالجئيــن الفلســطينيين فــي 
تركيــا ومصــر نظــرًا لوجــود أعــداد كبيــرة مــن الالجئيــن المســجلين لديهــا وال يتلقــون أي نــوع مــن 

أنــواع الحماية. 

ــد لمخيــم اليرمــوك والحفــاظ علــى المخطــط التنظيمــي 	  وقــف تنفيــذ المخطــط التنظيمــي الجدي
المصــادق عليــه فــي عــام 2004 الــذي يحافــظ علــى بيــوت وأمــالك الالجئيــن الفلســطينيين.
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