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تقديم

صمتــت المدافــع وبــدأ غبــار المعــارك ينقشــع عــن غالبيــة المناطــق التــي ظللتهــا ســحب

الغبــار والدخــان األســود الناجــم عــن القصــف والدمــار ،الــذي صبــغ ســورية بلونــه وســرق
زهوهــا وبهاءهــا.
ّ

اســتنفر النازحــون وحزمــوا أمتعتهــم واســتعدوا للعــودة إلــى مخيماتهــم وديارهــم التــي

ال يــزال بعضهــا قائمـ ًـا ،فيمــا ُد ّمــر معظمهــا بآلــة الحــرب الســورية الروســية .إال أن المفاجــأة
كانــت فــي منــع هــؤالء النازحيــن منــذ ســنوات مــن العــودة إلــى ديارهــم ،باســتثناء بعــض

العســكريين أو المرضــى ،ممــن تنطبــق عليهــم الشــروط التــي وضعتهــا الســلطات الســورية

للراغبيــن فــي العــودة ،كمــا هــو الحــال فــي مخيــم ســبينة والحســينية وقبــر الســت ودرعــا
وحنــدرات ،وأطــراف مخيــم اليرمــوك.

ً
ووثقــت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية خــال العــام 2019
أحداثــا علــى
صعيــد الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية خــارج البــاد .منهــا مــا هــو قائــم منــذ ســنوات،
وشــهد تطــورات ســلبية كمــا فــي أزمــة الالجئيــن فــي لبنــان وتايالنــد ،ومنهــا مــا هو مســتجد
كمــا فــي أوضــاع الالجئيــن الفلســطينيين فــي تركيــا.

ً
ً
كبيــرا مقارنــة مــع
انخفاضــا
علــى صعيــد الضحايــا والمعتقليــن؛ فقــد شــهد عــام 2019
األعــوام الســابقة مــن الضحايــا .وقــد بلــغ العــدد اإلجمالــي الموثــق للضحايــا مــن الالجئيــن
الفلســطينيين فــي ســورية منــذ بدايــة األزمــة الســورية فــي مــارس/آذار  2011حتــى نهايــة

العــام  )4013( 2019ضحيــةً .

ـم رصدهــا مــن خــال فريــق ميدانــي وبحثــي علــى مــدار العــام
يعــرض هــذا التقريــر تفاصيــل تـ ّ

لــكل األحــداث التــي مــرت بهــا المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية داخــل ســورية ،وتجمعــات
7

الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين خــارج ســورية .وقــد تنــاول الرصــد مجمــل جوانــب الحيــاة

والمشــكالت واالنتهــاكات ،والتطــورات العامــة التــي تعـ ّـرض لهــا فلســطينيو ســورية فــي
شــتى مناطــق انتشــارهم كجــزء مــن ضحايــا الحــرب التــي اندلعــت فــي ســورية منــذ العــام

ـواء داخــل ســورية أو فــي مناطــق اللجــوء التــي فــروا إليهــا فــي دول الجــوار ،أو
 ،2011سـ ٌ
فــي الــدول األوروبيــة ،أو دول العبــور التــي علقــوا فيهــا خــال رحلــة الهــرب مــن ويــات

الحــرب.

وتوثّ ــق مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية ،باعتبارهــا مؤسســة حقوقيــة

تعــرض لهــا الالجئــون
تتابــع الشــأن الفلســطيني الســوري ،االنتهــاكات واألحــداث التــي
ّ
الفلســطينيون الســوريون منــذ العــام  2012لتوثيــق مرحلــة مهمــة مــن مراحــل اللجــوء
الفلســطيني ،وإعــداد الوثائــق الالزمــة للدفــاع عــن حقوقهــم فــي مختلــف المحافــل الدوليــة

والقانونيــة.

يشــار إلــى أنــه ســبق هــذا التقريــر الــذي يرصــد أهــم أحــداث العــام  2019إصــدار ســبعة
تقاريــر توثيقيــة ،وثقــت أوضــاع فلســطينيي ســورية لألعــوام ،2017 ،2016 ،2015 ،2014

باإلضافــة إلــى  2624تقريـ ً
ـرا وثــق التطــورات اليوميــة ألحــوال فلســطينيي ســورية داخــل
وخــارج البــاد حتــى نهايــة كانــون األول  -ديســمبر  . 2019كمــا أصــدرت المجموعــة تقاريــر
خاصــة عالجــت قضايــا وقصصـ ًـا محــددة فــي إطــار هــذه القضيــة.

لالطــاع علــى التقاريــر الســابقة يمكــن زيــارة موقــع مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي

ســورية ،أو موقــع مركــز العــودة الفلســطيني باللغتيــن العربيــة واإلنكليزيــة.
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المشهد العام
يعانــي الالجئــون الفلســطينيون فــي ســورية أزمــات اقتصاديــة متعاظمــة
بســبب انعــكاس آثــار الحــرب الســلبية عليهــم ،حيــث فقــد معظــم الالجئيــن
أعمالهــم ،وخســروا ممتلكاتهــم ومنازلهــم ،كمــا تضاعفــت التزاماتهــم مــن
إيجــارات منــازل ومصاريــف معيشــية وانتشــار البطالــة ،وتدهــور ســعر صــرف
تخطــى عتبــة الـــ ( 950ليــرة
ّ
الليــرة الســورية الســورية أمــام الــدوالر الــذي
\ للــدوالر) ،فــي ظــل عــدم وجــود تناســب بيــن المــوارد الماليــة والغــاء
الفاحــش ،الــذي تشــهده األســواق واالبتــزاز مــن قبــل التجــار وأصحــاب
المؤجــرة.
العقــارات
َّ
حصار  -دمار  -إعادة
اإلعمار

التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة السيئة

نبش القبور

االغتياالت وعمليات
القتل غير المشروع

10

االختفاء القسري

الهجمات العشوائية

والهجمات المباشرة ضد

المدنيين واألعيان المدنية
الحرمان من الحصول على
المساعدات اإلنسانية

ً
داخليا
الالجئون والنازحون
في الفترة ما بين عامي
 2011و2019

فلسطينيو سورية :ضحايا الدمار وإعادة اإلعمار

█ █حصار  -دمار  -إعادة اإلعمار
خضــع مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين فــي مدينــة دمشــق لحصــار دام قرابــة الخمــس
ســنوات ،تبــع ذلــك عمليــة عســكرية مــن قبــل قــوات الجيــش الســوري ،وبمســاندة روســية،
بينــت عمليــات
والمجموعــات المواليــة للنظــام؛ مــا أدى إلــى خلـ ِّـوه مــن ســكانه ودمــار واســع ،حيــث ّ

المســح الميدانيــة خــروج نحــو  ٪20مــن مســاحة المخيــم مــن االســتخدام بســب انهيــار األبنيــة،
وإمكانيــة االســتفادة مــن نحــو  ٪40مــن األبنيــة بقصــد إعــادة الســكان ،بينمــا تضــررت نســبة ٪40
أخــرى بدرجــات متفاوتــة.
إال أنــه لــم يســمح بإعــادة اإلعمــار وعــودة النازحيــن مــن ســكان المخيــم ،الذيــن يعانــون مــن أوضــاع
إنســانية صعبــة فــي ظــل التدهــور االقتصــادي الــذي تشــهده ســورية ،وعــدم القــدرة علــى تأميــن
البدائــل ،حيــث ال يــزال المخيــم يتعــرض لعمليــات نهــب وســلب للمتلــكات العامــة والخاصــة ،وتدميــر
لبقايــا البنيــة التحتيــة مــن كهربــاء ومــاء واتصــاالت علــى مــرأى مــن األجهــزة األمنيــة الســورية ،كمــا
أصــدرت الحكومــة الســورية مجموعــة مــن القوانيــن التــي تســمح بوضــع اليــد علــى الملكيــة الخاصــة،
دون مراعــاة األصــول القانونيــة كالقانــون رقــم  ،10والقانــون رقــم  3لعــام  ،2018الــذي أعطــى
الســلطة لِ لَ جنــة حكوميــة فــي تقييــم وتحديــد المبانــي التــي ســتخضع إلزالــة األنقــاض والهــدم،
وكذلــك المرســوم  63مــن قانــون مكافحــة اإلرهــاب لعــام  2012الــذي ســمح للحكومــة بتجميــد
األصــول والممتلــكات العائــدة إلــى مــن ُينظــر إليهــم علــى أنهــم معارضــون بموجــب قانــون

قيــدت هــذه اإلجــراءات
مكافحــة اإلرهــاب والمرســوم  66الــذي ســبق القانــون رقــم  ،10وبالتالــي ّ
واالشــتراطات حـ ّـق الســكان بالعــودة إلــى منازلهــم ووضعــت العوائــق أمــام آالف العائــات النازحــة.
إن مماطلــة الحكومــة الســورية بتنفيــذ وعودهــا ألهالــي مخيــم اليرمــوك مــن العودة بعــد مرور أكثر
مــن  15شـ ً
ـهرا علــى بســط القــوات الحكوميــة الســيطرة عليــه؛ يضــع الالجئيــن الفلســطينيين فــي

حالــة مــن انعــدام األمــن ،ويفاقــم مــن معانــاة النازحيــن ،ويهــدد مجتمعــات الالجئيــن الفلســطينيين

ً
ً
مؤشــرا
ويشــكّ ل
خطيــرا علــى اســتمرار حقــوق اإلنســان بالمــأوى والعيــش
بكافــة شــرائحهمُ ،
الكريــم.

█ █االختفاء القسري
التــزال المئــات مــن حــاالت االختفــاء القســري بيــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي ســورية ،فقــد

وثقــت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية قيــام قــوات األمــن باحتجــاز ( )1780الجئـ ًـا
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ً
ـطينيا منــذ بدايــة الثــورة الســورية فــي آذار – مــارس  ،2011ولغايــة كانــون األول – ديســمبر
فلسـ
.2019

█ █التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
تــم الكشــف خــال عــام  2019عــن ( )29حالــة وفــاة تحــت التعذيــب ،والمعاملــة الســيئة واإلهمــال

الطبــي وظــروف االعتقــال غيــر اإلنســانية فــي المعتقــات الســورية ،ليصــل عــدد مــن قضــوا ()616

ً
ـطينيا منــذ بدايــة األزمــة ولغايــة إعــداد التقريــر.
فلسـ

█ █الهجمات العشوائية والهجمات المباشرة ضد المدنيين واألعيان المدنية
تعــرض مخيــم النيــرب لالجئيــن الفلســطينيين إلــى ســقوط قذائــف صاروخيــة طالــت بيــوت
ّ
المدنييــن ،ففــي يــوم  14أيــار /مايــو  2019تعـ ّـرض المخيــم للقصــف بأربعة صواريــخ
موجهة ،تعددت
ّ

التأويــات مــن جهــة مصدرهــا ،حيــث ُو ّجهــت االتهامــات لقــوات المعارضــة الســورية المســلحة غربــي
مدينــة حلــب ،فيمــا نســبت مصــادر إعالميــة مقربــة مــن النظــام الســوري ومجموعــة «لــواء القــدس»
المواليــة لــه ،أن القــوات اإليرانيــة المتواجــدة فــي اللــواء  80بالقــرب مــن مطــار حلــب ،قصفــت
«بالخطــأ» المخيــم.

█ █نبش القبور
شــهد النصــف الثانــي مــن عــام  2019حدثـ ًـا بـ ً
ـارزا أثــار ضجــة كبيــرة وصادمــة للشــعب الفلســطيني
بشــكل عــام ،وألبنــاء مخيــم اليرمــوك بشــكل خــاص ،وهــو نبــش القبــور فــي مخيــم اليرمــوك
فــي انتهــاك لحرمــة الموتــى والمقابــر فــي ســياق البحــث عــن جثــة جنــدي مــن جيــش االحتــال
«اإلســرائيلي» «زكريــا بومــل» ،الــذي قتــل فــي معركــة الســلطان يعقــوب فــي ســهل البقــاع
بلبنــان عــام .1982

█ █الحرمان من الحصول على المساعدات اإلنسانية
تخضــع وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين «األونــروا» إلرادة الســطات الســورية فــي
عــدم توصيــل المســاعدات اإلغاثيــة واإلنســانية إلــى الالجئيــن الفلســطينيين
المهجريــن إلــى
ّ
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الشــمال الســوري ،حيــث يقتصــر دور «األونــروا» علــى تقديــم خدماتهــا ضمــن مناطــق ســيطرة
الحكومــة الســورية فقــط ،وال يوجــد أي دور فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة المعارضــة فــي
الشــمال الســوري ،علــى اعتبــار أنهــا مناطــق ســاخنة يصعــب الوصــول إليهــا ،وتكتفــي بإيصــال
المســاعدات الماليــة والعينيــة ألقــرب نقطــة مــن إدلــب مثــل مدينــة حمــاة ،التــي تســيطر عليهــا
القــوات النظاميــة ،فــي حيــن يمنــع الخــوف مــن االعتقــال أو القتــل
المهجريــن مــن التوجــه إلــى
ّ
مناطــق نفــوذ النظــام الســوري الســتالم المعونــات.

█ █االغتياالت وعمليات القتل غير المشروع
تنامــت حــوادث القتــل واالغتيــاالت فــي جنــوب ســورية علــى أيــدي مجهوليــن بشــكل كبيــر خــال

عــام  ،2019حيــث طالــت عـ ً
ـددا مــن الســوريين والالجئيــن الفلســطينيين ،دون معرفــة األســباب أو
خلفيــات عمليــات القتــل.
وتشــير الدالئــل إلــى أن معظــم الضحايــا كانــوا قيــادات وعناصــر فــي صفــوف المعارضــة المســلحة
الســورية علــى الرغــم مــن إجــراء مصالحــات ،وإعطــاء تعهــدات لهــم مــن قبــل الضامــن الروســي.

ً
داخليا في الفترة ما بين عامي  2011و2019
█ █الالجئون والنازحون
أدى الصــراع الدائــر منــذ أكثــر مــن ثمــان ســنوات إلــى تدهــور األوضــاع العامة لالجئين الفلســطينيين
فــي ســورية ،وتشــير تقديــرات األونــروا أن الغالبيــة الســاحقة مــن مجمــوع الالجئيــن الفلســطينيين
فــي ســورية ،المقــدر بحوالــي ( )560ألــف الجــئ؛ أصبحــوا غيــر قادريــن علــى تلبيــة احتياجاتهــم
اليوميــة ،واســتنفدوا مدخراتهــم بســبب التدهــور االقتصــادي وارتفــاع معــدالت البطالــة.
كمــا تســبب الصــراع القائــم فــي ســورية بالتهجيــر الداخلــي المتكــرر لحوالــي  270000الجــئ

ً
فلســطيني ،وتفكيــك النســيج االجتماعــي لالجئيــن ،وأن حوالــي 430
ألفــا مــن الالجئيــن
الفلســطينيين فــي ســورية يفتقــرون إلــى األمــن الغذائــي وبحاجــة إلــى مســاعدات دائمــة.
وكذلــك أدت األزمــة إلــى لجــوء عشــرات اآلالف إلــى بلــدان أخــرى مثــل لبنــان – األردن – تركيــا  -مصــر
– دول االتحاد األوروبي – واألمريكيتين الشــمالية والجنوبية وكندا ودول شــرق آســيا...

المشهد العام

13

إحصائيات الضحايا والمعتقلين

14

فلسطينيو سورية :ضحايا الدمار وإعادة اإلعمار

وثقــت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية منذ اندالع
الحــرب فــي ســورية فــي آذار /مــارس  2011ولغايــة  /31كانــون
األول /ديســمبر  2019ســقوط ( )4013ضحيــة فلســطينية،
توزعــت علــى حوالــي ثــاث عشــرة دولــة ،بمعــدل ( )3921ضحيــة
داخــل ســورية قضــوا نتيجــة األعمــال الحربيــة المباشــرة ،فــي حيــن
قضــت ( )92ضحيــة خــارج ســورية بشــكل غيــر مباشــر علــى طريــق
الهجــرة أو نتيجــة حــوادث مختلفــة فــي دول اللجــوء الجديــد.
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الضحايا
تــم توثيــق ســقوط ( )70ضحيــة مــن أبنــاء الالجئيــن الفلســطينيين فــي ســورية خــال عــام  ،2019بانخفــاض
يقــدر بحوالــي  % 75عــن عــام  2018الــذي ســقط فيــه ( )276ضحيــة.

إال أن البيانــات تشــير إلــى أن ( )29ضحيــة مــن بيــن المجمــوع العــام للضحايــا؛ كانــوا قــد قضــوا تحــت التعذيــب

فــي أوقــات مختلفــة مــن عمــر األزمــة الســورية ،بينمــا ( )20ضحيــة كانــت مــن العســكريين الذيــن قاتلــوا

ضمــن اللجــان والفصائــل الفلســطينية التــي تقاتــل إلــى جانــب الجيــش الســوري.

توزع الضحايا من الالجئين حسب الصفة خالل 2019

المجموع

التصنيف
عسكري
مدني

النسبة
% 28.57
% 71.43
100.00%

العدد
20
50
70

جدول يقارن بين الضحايا المدنيين والعسكريين خالل األعوام 2019 \2018 /2017 /2016
صفة الضحايا

2016

عسكري

140

171

مدني

311

المجموع العام

2017
64
141
205

2018
168
68
276

2019
50
20
70

█ █توزع الضحايا حسب الجنس والشرائح العمرية
شــكلت اإلنــاث مــن الضحايــا مــا يقــارب الـــ  % 4.29مــن اإلجمالــي العــام ألعــداد الضحايــا ،حيــث ســقطت ()3

ضحايــا مــن اإلنــاث مقابــل ( )67مــن الذكــور ،فيمــا قضــى ( )8أطفــال ،مقابــل ( )62بالغـ ًـا خــال العــام .2019
توزع الضحايا حسب الجنس
الجنس

الرجال

النساء

المجموع

16

العدد

67

3
276

النسبة

95.71%

4.29%
100,00%
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توزع الضحايا حسب العمر
العمر
بالغ

العدد

طفل
المجموع

النسبة
88.57% 62

11.43% 8
100.00% 70

█ █التوزع الزماني للضحايا
ســقط فــي شــهر نيســان /إبريــل  2019العــدد األكبــر مــن الضحايــا ،فقــد تــم توثيــق ( )18ضحيــة خــال هــذا
الشــهر ،يليــه شــهر أيــار\ مايــو ( )15ضحيــة ،وتشــرين األول \ أكتوبــر ( )7ضحايــا.

جدول يبين توزع الضحايا على أشهر السنة من عام 2019

السنة\ 2019
كانون الثاني
شباط
آذار
نيسان
أيار
حزيران
تموز
آب
أيلول
تشرين األول
تشرين الثاني
كانون األول
المجموع

الضحايا
4
6
0
18
15
2
2
5
1
7
4
6
70

█ █التوزع المكاني للضحايا
توزعــت الضحايــا مــن الالجئيــن الفلســطينيين داخــل ســورية علــى المخيمــات والمحافظــات الرئيســة ،حيــث
بلــغ مجمــوع مــن ســقط داخــل ســورية ( )69الجئـ ًـا ،فيمــا قضــى الجــئ واحــد فــي تركيــا.

ففــي مــدن حلــب وإدلــب وديــر الــزور؛ ســقط ( )21الجئـ ًـا ،بينمــا فــي دمشــق وريفهــا ســقط ( )4الجئيــن،

فيمــا وثقــت المجموعــة ســقوط ( )6ضحايــا فــي محافظــات حمــاة وحمــص والالذقيــة ،و( )5فــي محافظــة
درعــا ،فــي حيــن لــم تتمكــن المجموعــة تحديــد مــكان ( )33ضحيــة ســقطوا فــي أماكــن مختلفــة مــن ســورية.

إحصائيات الضحايا والمعتقلين
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جدول يبين توزع الضحايا على المدن الرئيسة في سورية 2019
مكان الوفاة
غير معروف
حلب
إدلب
درعا
حماة
ريف دمشق
دير الزور
حمص
حلب
دمشق
الالذقية
المجموع

العدد
33
11
7
5
3
3
3
2
1
1
1
70

السبة
47.14%
15.71%
10.00%
7.14%
4.29%
4.29%
4.29%
2.86%
1.43%
1.43%
1.43%
100.00%

جدول يوضح توزع الضحايا على المخيمات والتجمعات الرئيسة في سورية خالل 2019
مكان الوفاة
حلب  -مخيم النيرب
درعا  -المخيم
درعا  -المزيريب
المجموع

العدد
10
1
1
12

النسبة
83.33%
8.33%
8.33%

100.00%

█ █توزع الضحايا حسب السبب
رصــد قســم الرصــد والتوثيــق فــي مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية األســباب التــي أدت
ً
إلــى مقتــل  70الجئـ ًـا فلسـ
ب التعذيــب حتــى المــوت بوقــوع ( )29ضحيــة
ـطينيا خــال عــام  ،2019حيــث تسـ ّـب َ

تــم اإلعــان عنهــا خــال العــام ،فيمــا تســبب القصــف بمــوت ( )17الجئـ ًـا ،والطلــق النــاري بـــ ( ،)16فــي حيــن

ســقط علــى طريــق الهجــرة ( )3الجئيــن.

جدول يبين األسباب الرئيسة للضحايا من الالجئين الفلسطينيين عام 2019
كيفية الوفاة
تحت التعذيب
قصف
طلق ناري
تفجير
اغتيال
ضحايا الهجرة
غرق
المجموع

18

العدد
29
17
16
3
2
2
1
70

النسبة
41.43%
24.29%
22.86%
4.29%
2.86%
2.86%
1.43%
100.00%
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مخطط يبين توزع الضحايا حسب السبب خالل عام 2019

المعتقلون
ـا
بلــغ إجمالــي المعتقليــن فــي ســجون النظــام الســوري بحســب إحصائيــات مجموعــة العمــل ( )1780معتقـ ً
حتــى نهايــة العــام  ،2019باإلضافــة إلــى ( )331مفقـ ً
ـودا.
غيــر أن وتيــرة االعتقــاالت التــي يتعــرض لهــا الالجئــون الفلســطينيون فــي ســورية خــال عــام 2019؛

ً
ـطينيا،
انخفضــت عــن العــام الســابق بشــكل كبيــر ،حيــث وثقــت مجموعــة العمــل اعتقــال ( )14الجئـ ًـا فلسـ

جميعهــم مــن الرجــال ،فــي مختلــف المخيمــات والمــدن الســورية ،فيمــا أظهــرت بيانــات المجموعــة فــي عــام
ـا وامــرأة واحــدة.
 2018اعتقــال ( )16الجئـ ًـا )15( ،رجـ ً

جدول يبين توزع المعتقلين من الالجئين الفلسطينيين على المخيمات والمدن السورية 2019
مكان االعتقال
دمشق  -جنوب دمشق
دمشق  -مخيم اليرموك
درعا  -مخيم درعا
غير معروف
ريف دمشق  -مخيم خان الشيح
المجموع

إحصائيات الضحايا والمعتقلين

العدد
8
3
1
1
1
14

النسبة
57.14%
21.43%
7.14%
7.14%
7.14%

100.00%
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جدول يبين أسماء المعتقلين من الالجئين الفلسطينيين في سورية عام 2019
االسم

الرقم

يحيى
السرحان

تاريخ
مكان
االعتقال
االعتقال
1/30/2019
مخيم دير
البلوط
 1/31/2019السومرية

محمد
يوسف
هجرس
عطية حسن 3/1/2019
عثمان

المدينة

عنوان السكن

مالحظات

إدلب

دمشق
 مخيماليرموك
ريف دمشق
 مخيم خانالشيح
درعا  -مخيم
درعا

اعتقل من قبل عناصر من الشرطة
العسكرية التابعة للمعارضة
السورية شمال غرب حلب.
اعتقل من قبل األجهزة األمنية
السورية خالل مروره على حاجز
السومرية في منطقة السومرية.
اعتقل من قبل األجهزة األمنية
السورية في منطقة عين كرش
أثناء قيامه باستخراج تصريح للسفر
ً
الحقا.
إلى لبنان -تم اإلفراج عنه
اعتقل من قبل عناصر المعبر
الحدودي السوري (الجديدة) بعد
ً
قادما
دخوله إلى األراضي السورية

ريف
دمشق

عين
الكرش

دمشق

رأفت نبهان 3/6/2019

الحدود
السورية
اللبنانية

ريف
دمشق

ياسر
عمايري

4/6/2019

جنوب
دمشق

دمشق

أحمد
خميس

6/1/2019

غير
معروف

غير
معروف

8/23/2019

جنوب
دمشق

دمشق

جنوب
دمشق

دمشق

محمد
ياسين
فتيان
أبو خالد 8/23/2019
عمايري
ياسر كريم 8/23/2019
ماهر نصر 8/23/2019
8/23/2019

أحمد
محاحي
أبو أمين 8/23/2019
عبد الحفيظ
8/23/2019
فادي
عقلي
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جنوب
دمشق

جنوب
دمشق

جنوب
دمشق

جنوب
دمشق

جنوب
دمشق

دمشق
دمشق
دمشق
دمشق
دمشق

غير معروف

من لبنان.
اعتقل من قبل األجهزة األمنية
دمشق
السورية وهو منسق مؤسسة
 مخيمجفرا لإلغاثة ،مع ثالثة من موظفي
اليرموك
المؤسسة جنوب دمشق ،دون
معرفة أسباب االعتقال.
اعتقل من قبل األجهزة األمنية
دمشق
السورية ،وهو أسير محرر من
 مخيمسجون االحتالل “اإلسرائيلي”
اليرموك
دون ورود معلومات عن مصيره.
اعتقلــوا مــن قبــل األجهــزة األمنيــة
دمشق -
جنوب دمشق الســورية -اعتقــال فــي بلــدات

جنــوب دمشــق (ببيــا – يلــدا – بيــت
دمشق -
ســووا أوضاعهــم
ممــن
ســحم)-
ّ
ّ
جنوب دمشق األمنيــة مــع النظــام بعــد خــروج
دمشق -
المعارضــة المســلحة مــن المنطقــة.
جنوب دمشق
دمشق -
جنوب دمشق
دمشق -
جنوب دمشق
دمشق -
جنوب دمشق
دمشق -
جنوب دمشق

فلسطينيو سورية :ضحايا الدمار وإعادة اإلعمار

█ █ضحايا التعذيب حتى الموت
تــم اإلعــان خــال عــام  2019عــن المزيــد مــن المعتقليــن الذيــن قضــوا تحــت التعذيــب فــي ســجون
ومعتقــات النظــام الســوري ،حيــث ُأعلــن عــن وفــاة ( )29ضحيــة .وبهــذا الرقــم يرتفــع العــدد اإلجمالــي
لضحايــا التعذيــب حتــى المــوت واالختفــاء القســري إلــى  616ضحيــة مــع انتهــاء العــام .2019
الرقم اسم الضحية

جدول يبين ضحايا التعذيب التي أعلن عنهم خالل 2019

ناصر يوسف
حسين

محمد فؤاد
عطية

محمد حسين
حسن

فارس بلشة

محمد فارس
بلشة

خالد سمارة
محمود وليد

رحمة

تاريخ الحادثة

1/16/2019

عنوان السكن

معلومات أخرى
اعتقل من قبل عناصر حاجز كراجات العباسيين عام

دمشق  -الحجر

السوري بتسليم جثمانه لزوجته بعد أن أجبرها على

األسود

2/11/2019

ريف دمشق

سجن صيدنايا العسكري شمال دمشق ،وذلك بعد

2/13/2019

غير معروف

قضيا تحت التعذيب في المعتقالت السورية ،بعد

2/13/2019

غير معروف

2/26/2019

غير معروف

2/7/2019

4/5/2019

اليرموك

دمشق  -مخيم
اليرموك

محمد عمايري
يوسف أبو شله

4/6/2019

غير معروف

4/6/2019

إبراهيم أبو شله

4/6/2019

نعيم أبو شله

4/6/2019

غسان أبو شله
علي صالح أبو

شله

عمار أبو شله
ياسين أحمد
حمور

إحصائيات الضحايا والمعتقلين

جهات إرهابية ،كما منعها أن تقيم له واجب العزاء وأن

دمشق  -مخيم

4/6/2019

جهاد أبو شله

التوقيع على ورقة تعترف بها أن زوجها كان يتعامل مع
يتم دفنه بشكل صامت دون حضور أحد.
قضى تحت التعذيب في المعتقالت السورية ،وهو

غير معروف

خالد أبو شله

 2015أثناء عودته من عمله إلى منزله ،قام األمن

4/6/2019

4/6/2019

من سكان مخيم اليرموك.
مواليد  1990من سكان ريف دمشق ،قضى في
اعتقال استمر ألكثر من  3سنوات.

اعتقال دام ألكثر من خمسة أشهر من حاجز الكابالت
التابع للجيش النظامي بتاريخ 2014 -3 – 12

قضى بعد سنوات من اعتقاله ،وهو من مواليد عام

 1978من سكان شارع المدارس في مخيم اليرموك،
وتعود أصوله إلى مدينة طبريا في فلسطين.

غير معروف
غير معروف
غير معروف
غير معروف

قضوا تحت التعذيب في المعتقالت السورية.

غير معروف

4/6/2019

غير معروف

4/6/2019

غير معروف

4/25/2019

حمص  -المخيم

قضى بعد اعتقال دام لعدة سنوات في السجون

السورية ،وهو من أبناء مخيم العائدين في حمص.
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الرقم اسم الضحية
بالل إبراهيم
الصغير

محمد حسين

عقل

همام دياب

تاريخ الحادثة

عنوان السكن

4/30/2019

حمص  -المخيم

6/2/2019

7/22/2019

فادي فؤاد

10/4/2019

السوطري

معلومات أخرى
من أبناء مخيم العائدين في حمص ،قضى في

دمشق  -مخيم
اليرموك

دمشق  -مخيم
اليرموك

دمشق  -مخيم
اليرموك

سجون النظام السوري ،بعد اعتقال دام حوالي سبع
سنوات ،حيث اعتقل من قبل عناصر حاجز دوار تدمر
التابع لألمن السوري يوم .٢٠١٢ /10/11
قضى تحت التعذيب في سجون النظام السوري
بعد اعتقال دام خمس سنوات ،لم يعرف مصيره

خاللها .وكان قد اعتقل على حاجز مخيم اليرموك ،وتم
تسليم عائلته شهادة وفاة ولكن دون تسليم الجثة.
قضى تحت التعذيب في سجون النظام السوري بعد
ً
علما أن الضحية اعتقل عام
ثالثة أشهر من اعتقاله،

 2015بعد تسوية أوضاعه القانونية وخروجه من مخيم
اليرموك

قضى تحت التعذيب في سجون النظام السوري.

█ █المفرج عنهم
ً
ـطينيا مــن ســجون النظــام الســوري والمعارضــة الســورية،
شــهد عــام  2019اإلفــراج عــن ( )11الجئـ ًـا فلسـ
بعــد توقيفهــم لفتــرات متفاوتــة.

قائمة بأسماء المفرج عنهم خالل عام 2019
االسم

الرقم

سامر

الصفدي

تاريخ اإلفراج

مكان

مكان

االعتقال السكن
 1/26/2019الحدود مخيم

السورية اليرموك
اللبنانية

مالحظات
أفرج عنه بعد أن اعتقلته قوات األمن السوري على الحدود
السورية اللبنانية أثناء عودته من لبنان إلى سورية دون

ً
علما أن المعتقل من أبناء مخيم
معرفة أسباب االعتقال،

صالح عوض
1/30/2019
شادي

سورية

سورية

اليرموك وهو في العقد الثالث من العمر
تم اإلفراج عنه بعد اعتقاله عام 2013

مخيم

مخيم

تم اإلفراج عنه “التاريخ المذكور غير دقيق”

يوسف
فؤاد فؤاد 5/19/2019

الشيح
دمشق

الشيح
مخيم

أفرجت األجهزة األمنية السورية عنه بعد اعتقال دام 5

عبد الرحيم 1/26/2019

إبراهيم

قاسم

خان

خان

حماة

سنوات ،حيث تم اعتقاله خالل األشهر األولى من عام 2014
ً
سابقا في دمشق
بعد مداهمة منزله ،وكان قد اعتقل
وأطلق سراحه.
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الرقم

االسم

تاريخ اإلفراج

مكان

مكان

االعتقال السكن
عطية حسن  5/20/2019دمشق مخيم
درعا

عثمان

مالحظات
أفرجت األجهزة األمنية السورية عن المسن الفلسطيني
“عطية حسن عثمان” مواليد  1955من أبناء مخيم درعا

جنوب سورية بعد اعتقال دام لحوالي  4أشهر ،حيث اعتقل
من منطقة عين كرش بدمشق أثناء قيامه باستخراج تصريح

محمد فتح

7/1/2019

مخيم

للسفر إلى لبنان.
مخيم أفرج األمن السوري عنه ،حيث اعتقلته قوات النظام السوري

الرمل

الرمل

ً
معتقال في القسم
علما أن محمد كان
يوم ،17/8/2011
ً

محمود

8/16/2019

مخيم

مخيم

السويداء المركزي حيث تم اإلفراج عنه.
أفرجت األجهزة األمنية السورية عنه بعد اعتقال دام حوالي

محمود

9/27/2019

سورية

حمودة

رافع

النيرب

رحل إلى سجن
األحمر بسجن صيدنايا بدمشق ،ومن ثم ّ

النيرب  7أشهر ،حيث تم اعتقاله يوم  – 2كانون الثاني /يناير 2019
ً
علما أنه
من قبل مجموعة مسلحة موالية للنظام السوري،

والد سامر رافع مسؤول عمليات اللواء؛ المعتقل عند النظام
مخيم

بتهم فساد وبيع أسلحة..
أفرجت األجهزة األمنية السورية عنه.

مصطفى
راشد عمر 10/19/2019

مخيم

دنون
مخيم

أفرجت األجهزة األمنية السورية عنه بعد  5سنوات من

11/8/2019

الشيح
جنوب

الشيح
جنوب أفرجت األجهزة األمنية السورية عنهم بعد أن اعتقل هو وعدد

محمد

حسين

عيسى

خان

خان

خان

اعتقاله.

دمشق دمشق من الالجئين الفلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك النازحين
عمايري
ياسر كريم  11/17/2019جنوب جنوب في بلدة يلدا جنوب دمشق بداية شهر نيسان – إبريل ،2019
دمشق دمشق

بعد استدعائهم من قبل قوات األمن السوري التابعة لفرع

“فلسطين” عن طريق لجان “المصالحة” في البلدات الثالث
بذريعة اإلجابة على بعض األسئلة”.

إحصائيات الضحايا والمعتقلين
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الفصل األول
الالجئون الفلسطينيون

في المخيمات الفلسطينية

•مخيم اليرموك

•مخيم خان الشيح
•مخيم السبينة

•مخيم الحسينية
•مخيم جرمانا

•مخيم خان دنون

•مخيم السيدة زينب
•مخيم الرمدان
•مخيم حندرات
•مخيم النيرب

•مخيم العائدين حمص
•مخيم العائدين حماة

•مخيم الرمل الالذقية

مخيم
اليرموك

شــهد مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين جنــوب العاصمــة الســورية دمشــق العديــد مــن األحــداث

لتفقــد المخيــم وتقييــم األضــرار الناجمــة عــن الدمــار الــذي لحــق بــه بعــد إخــراج
ّ
والتصريحــات والزيــارات؛
الكتائــب المســلحة التابعــة للمعارضــة الســورية ،بمــا فــي ذلــك تنظيــم داعــش فــي عمليــة عســكرية دامــت
قرابــة الـــ  33يومـ ًـا (.)1

كمــا تــم تشــكيل لجنــة إلعــادة ترتيــب أوضــاع مخيــم اليرمــوك ،وإزالــة األنقــاض واالنتقــال إلــى مراحــل جديــدة

تمهيـ ً
تبيــن أن  % 40مــن منازلــه صالحــة للســكن ،و % 40يمكــن ترميمهــا ،و20
ـدا لعــودة مواطنيــه بعدمــا ّ

 %مــن األبنيــة تحتــاج إلــى إزالــة كونهــا مدمــرة» .إال أن العمــل توقــف بنــاء علــى طلــب مــن الجهــات الســورية
المختصــة بعــد أن تــم إحالــة تبعيــة المخيــم إلــى محافظــة دمشــق وإنهــاء دور اللجنــة المحلية لبلديــة اليرموك،

التــي كانــت تشــرف علــى المخيــم منــذ قيامــه أوائــل الســتينيات»( ،)2وليــس بســبب نقــص فــي توفــر
الســيولة الماليــة الالزمــة» بحســب رئيــس اللجنــة المشــرفة علــى إزالــة األنقــاض.

انظــر التقريــر التوثيقــي «فلســطينيو ســورية نكبــات ال تنتهــي  – 2018مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية
1
علــى الشــبكة العنكبوتيــة.
pdf.suffering_unending_of_story/special/reports/ar/uk.org.actionpal.www//:http
قــرر مجلــس الــوزراء الســوري فــي جلســته التــي عقدهــا يــوم  11تشــرين الثانــي /نوفمبــر  2019أن تحــل محافظــة
2
دمشــق محــل بلديــة اليرمــوك بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات ،وأن يوضــع العاملــون فــي اللجنــة المحليــة لمخيــم
اليرمــوك القائمــون علــى رأس عملهــم تحــت تصــرف محافظــة دمشــق ،وذلــك بنــاء علــى أحــكام قانــون اإلدارة المحليــة الصــادر
فــي المرســوم التشــريعي رقــم /107/لعــام  2011وتعديالتــه ،وبنــاء علــى أحــكام المرســوم التشــريعي رقــم /20/لعــام ،2017
والمرســوم التشــريعي رقــم /2013/لعــام  2016وتعديالتــه.
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وتمنــع الســلطات الســورية أهالــي مخيــم اليرمــوك مــن العــودة إلــى منازلهــم وممتلكاتهــم واإلقامــة
تفقــد المنــازل بموجــب موافقــة أمنيــة ،يتــم الحصــول عليهــا
ّ
فيهــا ،فــي حيــن تســمح فقــط بالزيــارة بهــدف
ً
مــن مفرزتيــن وضعهمــا األمــن الســوري علــى مدخــل شــارع الثالثيــن ،حيــث يطلــب مــن األهالــي
أوراقــا
تثبــت أنهــم مــن ســكان المخيــم أو لهــم ممتلــكات فيــه .وتبـ ّـرر الســلطات الســورية المنــع؛ بســبب انتظــار

نتائــج الدراســات التــي تجريهــا اللجــان الفنيــة لتوصيــف واقــع المســاكن فــي المخيــم ،بينمــا قامــت الســلطات
الســورية بمنــح موافقــات أمنيــة للعســكريين فقــط وعائالتهــم مــن أجــل الســكن فــي مخيــم اليرمــوك
بدمشــق.
علــى صعيــد آخــر ،شــهد المخيــم حدثـ ًـا بـ ً
ـارزا أثــار ضجــة كبيــرة وصادمــة للشــعب الفلســطيني بشــكل عــام،
وألبنــاء مخيــم اليرمــوك بشــكل خــاص ،وهــو نبــش القبــور فــي مخيــم اليرمــوك مــن قبــل الجيــش الروســي
الســتخراج رفــاة أحــد جنــود االحتــال «اإلســرائيلي» «زكريــا بومــل» ،وتســليمها إلــى «إســرائيل»  -بحســب
شــهود عيــان مــن داخــل المخيــم ،ومــا تناقلتــه وســائل اإلعــام الروســية و»اإلســرائيلية».
وبحســب مصــادر مجموعــة العمــل مــن داخــل مخيــم اليرمــوك؛ فــإن القــوات الروســية انتشــرت فــي مخيــم
اليرمــوك ،وتوجهــت إلــى مقبــرة الشــهداء وطوقتهــا بالكامــل بتاريــخ  19آذار /مــارس  ،2019وطلبــت مــن
كافــة القــوى المســلحة التابعــة للنظــام الســوري الخــروج منــه ،وكانــت تحمــل معهــا معــدات متطــورة جـ ً
ـدا
وآليــات ،ومكثــت القــوة الروســية التــي تضــم مجموعــة مــن الخبــراء فيــه لمــدة ( )5أيــام ،ثــم خــرج الخبــراء

الــروس وهــم يحملــون أكياسـ ًـا يعتقــد أنهــا رفــات جنــدي االحتــال «اإلســرائيلي» «زكريــا بومــل» ،الــذي قتــل
فــي معركــة الســلطان يعقــوب فــي ســهل البقــاع فــي لبنــان عــام .1982
علــى صعيــد التعليــم ومــع بــدء العــام الدراســي  ،2019/2020التحــق أطفــال مخيــم اليرمــوك بمدارســهم
المتواجــدة فــي مســاكن الزاهــرة ،بســبب دمــار وخــراب مــدارس المخيــم وعــدم وجــود كادر تعليمــي.
وبــدأ نقــل الطــاب مــن أبنــاء الذيــن ســمح لهــم بالعــودة مــن العســكريين وكبــار الســن ،والذيــن يســكنون
فــي مناطــق متصلــة مــن المخيــم مــع األحيــاء التــي كانــت تخضــع لســيطرة النظــام (حــي التضامــن) يــوم 3
أيلــول  2019بدعــم مــن الهيئــة العامــة لالجئيــن الفلســطينيين العــرب ،وذلــك فــي ظــل خلـ ّـو المخيــم مــن
وســائل النقــل العــام والخــاص ،حيــث يتجمــع طــاب حــي التقــدم الســاعة الحاديــة عشــرة صباحـ ًـا فــي شــارع
صــاح الديــن «الثالثيــن» ،وطــاب شــارع صفــد والجاعونــه فــي شــارع صفــد ،وطــاب شــارع حيفــا يتجمعــون
فــي تقاطــع شــارع حيفــا مــع شــارع لوبيــة.
فــي هــذا الصــدد قــال مســؤول ملــف التربيــة والتعليــم فــي مخيــم اليرمــوك «وليــد الكــردي» إن «الحكومــة
الســورية» أعطــت الموافقــة لتأهيــل مدرســة الطابغــة التابعــة لوكالــة األونــروا فــي مخيــم اليرمــوك ،بهــدف
الفصل األول :الالجئون الفلسطينيون في المخيمات الفلسطينية
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اســتيعاب الطــاب داخــل المخيــم ،فــي غضــون ذلــك أعلــن معــاون المديــر العــام لوكالــة الغــوث «األونــروا»
«مايــكل أمانيــه» أن الوكالــة فــي صــدد تشــكيل لجنــة لتقييــم األضــرار فــي مدرســة الطابغــة فــي مخيــم
اليرمــوك إلعــادة تأهيلهــا ،فــي حيــن طالــب المديــر العــام للهيئــة العامــة لالجئيــن الفلســطينيين «علــي
مصطفــى» بكلمــة ألقاهــا فــي المؤتمــر التربــوي لمنطقــة الحســينية الــذي انعقــد يــوم  /3تشــرين األول
 أكتوبــر ،2019/بضــرورة ترميــم المدرســة وتأميــن المواصــات لطــاب المخيــم لنقلهــم إلــى مدارســهمخــارج المخيــم لحيــن االنتهــاء مــن الترميــم.

█ █ظاهرة التعفيش
اســتمرت ظاهــرة مــا تســمى «التعفيــش» ( )3وســرقة منــازل وممتلــكات المدنييــن فــي مخيــم اليرمــوك
خــال عــام  ،2019مــن قبــل عناصــر األمــن الســوري وبعــض المدنييــن مــن المناطــق والبلــدات المتاخمــة

المحملــة
للمخيــم دون حســيب وال رقيــب ،وبحســب شــهادة ســكان المخيــم فــإن الســيارات الكبيــرة
ّ

بالمســروقات تخرجهــا الميليشــيات المواليــة للنظــام ،ومجموعــات مــن الفرقــة الرابعــة التابعــة للحــرس
الجمهــوري ،عبــر حاجــز البطيخــة التابــع لألمــن الســوري ،كمــا أن تلــك العناصــر لــم تكتــف بســرقة ونهــب
أثــاث المنــازل والبنــى التحتيــة مــن كابــات كهربائيــة وأنابيــب بالســتيكية لنقــل الميــاه ،وكذلــك النحــاس

واأللمنيــوم والرخــام والبــاط مــن المنــازل؛ بــل قامــوا بشــكل متعمــد بهــدم المبانــي الصالحــة للســكن

مــن أجــل ســرقة الحديــد منهــا مــن قبــل ورشــات ُمختصــة تابعــة لرجــال أعمــال ُمقربيــن مــن النظــام ،إلعــادة
تدويرهــا ضمــن مصانعهــم ،وبيعهــا فــي الســوق مــن جديــد.

التعفيش :مصطلح ظهر تداوله بشكل واسع في سورية نظرا ً النتشار ظاهرة سرقة العفش «األثاث» من منازل
3
المدنيين في المناطق التي يقوم الجيش السوري واللجان الموالية له باستعادة السيطرة عليها ،يشار أن المنازل والمحال
والمؤسسات في مخيم اليرموك؛ تعرضت للنهب منذ اليوم التالي النتهاء المعارك في أيار  2018بعد استعادة السيطرة عليه.
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█ █زيارات رسمية وتصريحات حول إعادة اإلعمار
• 2كانــون الثانــي /ينايــر  2019دعــا الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس إلــى ضــرورة االســتمرار
المهجريــن مــن المخيــم
واإلســراع فــي إعمــار مخيــم اليرمــوك ،والعمــل علــى تســهيل عــودة كل
ّ

إلــى منازلهــم .جــاء ذلــك خــال لقــاء جمــع رئيــس الســلطة الفلســطينية ،فــي رام اللــه بعــدد مــن

أعضــاء لجنــة رفــع األنقــاض وإعــادة إعمــار مقبــرة الشــهداء فــي مخيــم اليرمــوك.

• 12كانــون الثانــي /ينايــر  2019طالــب خالــد عبــد المجيــد أميــن ســر تحالــف قــوى المقاومــة
الفلســطينية الجهــات المختصــة فــي الدولــة الســورية؛ بتســهيل عــودة أهالــي مخيــم اليرمــوك
إلــى منازلهــم وممتلكاتهــم ،ودعــا إلــى عــودة الحيــاة الطبيعــة إلــى المخيــم خاصــة بعــد أن تــم إزالــة

األنقــاض مــن شــوارعه الرئيســة ،وأبــدى عبــد المجيــد األميــن العــام لـــ «جبهــة النضــال الشــعبي

الفلســطيني» فــي تصريــح صحفــي إلحــدى الوســائل اإلعالميــة اســتغرابه مــن التأخيــر والمماطلــة
فــي تنفيــذ التوجيهــات والقــرار الــذي ُاتخــذ بعــودة األهالــي ،مطالبـ ًـا المســؤولين فــي محافظــة
دمشــق والجهــات المعنيــة باإلســراع فــي العمــل إلعــادة البنيــة التحتيــة ،والســماح لألهالــي بالعــودة

مــن أجــل ترميــم منازلهــم.

• 14كانــون الثانــي /ينايــر  2019زار وفــد منظمــة التحريــر الفلســطينية مخيــم اليرموك لالطالع على
مــا تــم مــن عمليــات إزالــة األنقــاض ورفــع الــركام ،وكان عضــوا اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر

الفلســطينية عــزام األحمــد ،وواصــل أبــو يوســف بحثــا خــال زيارتهمــا التــي نظماهــا لدمشــق مــع
مســؤولين وجهــات حكوميــة رســمية ســورية وفلســطينية ملــف مخيــم اليرمــوك ،وعمليــة إعــادة

تأهيلــه وعــودة ســكانه إليــه.

• 16كانــون الثانــي /ينايــر  2019كشــف عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية واصــل
أبــو يوســف فــي تصريــح لجريــدة «الوطــن» الســورية؛ أن منظمــة التحريــر الفلســطينية اســتطاعت
تؤمــن مبلــغ مليونــي دوالر للمســاعدة فــي اســتكمال عمليــة إزالــة الــركام واألنقــاض مــنمخيــم
أن ِّ

اليرمــوك ،وذلــك مــن أجــل اتخــاذ خطــوات أولــى علــى طريــق إعــادة إعمــار المخيــم بشــكل كامــل

قريبـ ًـا» .وأشــار أبــو يوســف إلــى أنــه «جــرى البحــث مــعالدولــة الســورية فــي كيفيــة إعــادة إعمــار
المخيــم ،وكيفيــة إعــادة الالجئيــن الذيــن تركــوا اليرمــوك بعــد الدمــار الــذي لحــق بــه ،موضحـ ًـا أنــه جــرى

بحــث إعــادةالالجئيــن الفلســطينيين مــن الخــارج إلــىســورية ،وقــال «أخبرتنــا الدولــة الســورية أنــه ال
أي مــن الذيــن خرجــوا ،وســيكون هنــاك تســوية كمــا يجــري مــع الســوريين،
يوجــد أي مانــع مــن عــودة ٍّ

وســورية مفتوحــة لــكل مــن خــرج» .بــدوره قــال عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح ،وعضــو الوفــد
الفلســطيني إلــى ســورية اللــواء توفيــق الطيــراوي :إن الوفــد التقــى بالمســؤولين الســوريين،

ـطينيا ،مشـ ً
ً
ـيرا إلــى أن وضــع مخيــم اليرمــوك مأســاوي وكارثــي ،وهنــاك
ـا فلسـ
وبأربعــة عشــر فصيـ ً
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ركام بحاجــة إلــى أشــهر طويلــة إلزالتــه .وأضــاف الطيــراوي ،أن البنــى التحتيــة فــي المخيــم مدمــرة
بشــكل كامــل ،مبينـ ًـا أن الجانــب الســوري ،يــدرس إمكانيــة إعــادة البنــى التحتيــة فــي المخيــم ،لكــن

المســألة تحتــاج إلــى وقــت طويــل إلعمــاره.

• 30كانــون الثانــي /ينايــر  2019التقــى عــدد مــن المســؤولين الفلســطينيين والســوريين مــن أجــل
كال مــن
الوقــوف علــى آخــر التطــورات بمــا يخــص مخيــم اليرمــوك وعــودة أهلــه ،وجمــع اللقــاء ً
محافــظ مدينــة دمشــق «عــادل العلبــي» و»محمــود الخالــدي» ســفير دولــة فلســطين بدمشــق،

وأعضــاء اللجنــة المشــرفة علــى إزالــة األنقــاض مــن مخيــم اليرمــوك ،وتــم االتفــاق علــى متابعــة

العمــل الســتكمال وإتمــام المرحلــة األولــى ،وتنظيــف كامــل شــوارع مخيــم اليرمــوك الرئيســة
والفرعيــة مــن الــركام واألتربــة واألنقــاض وترحيلهــا ،والطلــب مــن المواطنيــن بعــد ذلــك بتنظيــف

المحــات التجاريــة والبيــوت إلزالــة وترحيــل األنقــاض مــن قبــل الهيئــة المعنيــة.

• 21شــباط /فبرايــر  2019اســتعرضت القيــادة المركزيــة لتحالــف الفصائــل الفلســطينية خــال

اجتماعهــا فــي العاصمــة الســورية دمشــق ،أوضــاع مخيــم اليرمــوك واالتصــاالت التــي أجرتهــا مــع

الجهــات المختصــة ومحافظــة دمشــق ،ودور منظمــة التحريــر الفلســطينية واألونــروا بشــأن وضــع
مخيــم اليرمــوك والمخيمــات الفلســطينية ،مشــددين علــى ضــرورة اســتمرار ومضاعفــة الجهــود
مــن أجــل اإلســراع بالخطــوات المطلوبــة لعــودة األهالــي إلــى المخيــم.

نظــم وفــد منظمــة التحريــر الفلســطينية زيــارة ميدانيــة إلــى مخيــم
•  22شــباط /فبرايــر ّ 2019
اليرمــوك لالطــاع علــى مــا تــم تنفيــذه مــن أعمــال صيانــة وترميــم لمقبــرة الشــهداء فــي المخيــم،

وإزالــة الــركام واألنقــاض مــن حاراتــه وشــوارعه.
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• 11آذار /مــارس  2019قــال عضــو المكتــب التنفيــذي فــي محافظــة دمشــق ســمير جزائرلــي خــال
اجتمــاع مجلــس محافظــة دمشــق يــوم اإلثنيــن؛ إن عــودة أهالــي مخيــم اليرمــوك إلــى منازلهــم

ً
كليــا
مرهونــة بانتهــاء اللجــان الفنيــة مــن توصيــف واقــع المســاكن ،ألن هنــاك مســاكن مهدمــة

وبعضهــا متصــدع والبعــض ســليم بحســب قولــه ،مشـ ً
ـيرا إلــى أنــه مــع انتهــاء التوصيــف سيســمح
لألهالــي الــذي يملكــون مســاكن ســليمة بالعــودة.

•اإلثنيــن  18آذار /مــارس  ،2019دخلــت شــركة الدراســات المتعاقــدة مــع محافظــة دمشــق،
وبالتنســيق مــع الهيئــة العامــة لالجئيــن الفلســطينيين العــرب إلــى مخيــم اليرمــوك لالجئيــن

الفلســطينيين جنــوب دمشــق ،وذلــك لرفــع الوضــع الراهــن للمخيــم ،وتقييــم وتقويــم المخطــط

التنظيمــي ،وفحــص األبنيــة الواقعــة بدايــة المخيــم ومحيــط بلديــة اليرمــوك فــي شــارع فلســطين
لتقييــم مــدى قابليتهــا للســكن.

• 21آذار /مــارس  2019أصــدر معهــد األمــم المتحــدة للتدريــب والبحــث ( )UNITARدراســة مســحية
للدمــار الحاصــل فــي المــدن والمناطــق فــي ســورية ،إثــر قصــف طائــرات وقــوات النظــام الروســي
ـدد  5489بنــاء مدمـ ً
ـرا فــي مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين
والســوري .وقــال المعهــد إنــه حـ ّ

جنــوب دمشــق ،بعــد تحليــل المبانــي التــي دمــرت أو تضــررت بشــدة ،أو بشــكل قليــل عبــر األقمــار
االصطناعية.

• 28نيســان /إبريــل  2019ذكــرت مصــادر إعالميــة مقربــة مــن النظــام الســوري؛ أن لجنــة الخدمــات
الفنيــة ســلّ مت التقريــر األولــي لمخيــم اليرمــوك ،والــذي تقــوم بإعــداده الشــركة العامــة للدراســات

واالستشــارات الفنيــة .ووفقـ ًـا لتلــك المصــادر يشــمل التقريــر تقييــم األضــرار الحاصلــة فــي األبنيــة
الســكنية والمحــات التجاريــة ،والبنــى التحتيــة فــي مخيــم اليرمــوك إضافــة إلــى تفاصيــل أخــرى.

• 19أيــار /مايــو  2019أعلنــت وســائل إعــام حكوميــة تشــكيل لجنــة متابعــة برئاســة وزيــر األشــغال
العامــة واإلســكان لالنتهــاء مــن وضــع المخططــات التنظيميــة لمخيــم اليرمــوك ،ومناطــق أخــرى

فــي ريــف دمشــق خــال مــدة ال تتجــاوز الشــهرين ،إضافــة إلــى متابعــة إعــادة تأهيــل تلــك المناطــق

والوقــوف علــى العقبــات التــي تعتــرض التنفيــذ ،وإيجــاد الحلــول الفوريــة لهــا بالتنســيق بيــن كافــة
الجهــات المعنيــة.

• 25أيــار /مايــو  2019قــال مديــر عــام الدائرة السياســية لمنظمة التحرير الفلســطينية الســفير «أنور
عبــد الهــادي» إنــه ال يوجــد عــودة قريبــة للمهجريــن إلــى مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين
فــي دمشــق .وأوضــح عبــد الهــادي فــي شــريط مصــور لــه فــي مخيــم اليرمــوك أن عــودة األهالــي

ً
كثيــرا مــن األبنيــة الســكنية مهــددة بالســقوط وال تصلــح
للمخيــم «خــارج اإلرادة» ،وأوضــح أن
للســكن .وأشــار إلــى أن محافــظ دمشــق تحــدث عــن خشــيتهم مــن ســقوط األبنيــة علــى ســاكنيها،
ويجــب أن تخضــع للفحــص والتدقيــق قبــل الســماح للســكان بالعــودة إلــى المخيــم .وأكــد فــي رده
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علــى ســؤال أحــد أبنــاء المخيــم أنــه تــم تقديــم موافقــة للحكومــة الســورية مــن أجــل العمــل علــى
إزالــة الــركام مــن الشــوارع الفرعيــة فــي المخيــم.

•14حزيــران /يونيــو  2019أكــد وزيــر األشــغال العامــة واإلســكان الســوري «ســهيل عبــد اللطيــف»
علــى االلتــزام بالبرنامــج الزمنــي إلنهــاء العمــل؛ مــن إعــداد المخطــط التنظيمــي للمناطــق الواقعــة
فــي محيــط دمشــق ومخيــم اليرمــوك .وأضــاف عبــد اللطيــف فــي تصريــح صحفــي؛ إلــى أن اللجنــة
المكلفــة بمتابعــة الملــف تتابــع عملهــا ،مشـ ً
ـيرا إلــى أنها ناقشــت في الوزارة المخططــات التنفيذية

محاف َظــي
ِ
للمنطقــة ومــا وصلــت إليــه ،والتــي يجــب أن تنتهــي خــال شــهرين .ودعــا الوزيــر الســوري

دمشــق وريفهــا للتنســيق والتعــاون وتأميــن مســتلزمات إنجــاز األعمــال فــي األوقــات المحــددة لهــا.

• 30حزيران /يونيو  2019قال «يســار عابدين» مدير الشــركة العامة للدراســات الهندســية في وزارة
األشــغال العامة واإلســكان الســورية« :إن الشــركة كُ لّ فت بوضع رؤى تخطيطية متكاملة للمناطق
فــي محيــط دمشــق مــع عــودة الحيــاة اآلمنــة لمخيــم اليرمــوك ومناطــق أخــرى» ،وقــال عابديــن:

«جــاءت منطقــة مخيــم اليرمــوك فــي مقدمــة العقــود الموقعــة مــع محافظــة دمشــق ،وعلــى ثــاث

مراحــل» ،وأضــاف أن المرحلــة األولــى تتضمــن إعــداد مخطــط تقييــم المخطــط التنظيمــي المصــدق

لعــام  ،2013وتقييــم األضــرار الناجمــة عــن الحــرب ،منوهـ ًـا إلــى أنــه تمــت مناقشــة أعمــال المرحلــة
األولــى المنجــزة مــن الشــركة بالتنســيق مــع مركــز البحــوث العلميــة .وباســتخدام تقنيــة التصويــر
الجــوي «الــدرون» ،إضافــة إلجــراء المســوحات علــى أرض الواقــع وفقـ ًـا لالســتثمارات المعــدة الخاصة

بإعــادة اإلعمــار .وحــول المرحلــة الثانيــة أوضــح أنــه ســيتم إعــداد البدائــل والمقترحــات والــرؤى

ً
حاليــا يعمــل علــى إعــداد هــذه الــرؤى والمقترحــات بالتنســيق
التخطيطيــة ،وأن الفريــق الــدارس
ً
ً
حاليــا فــي المرحلــة
مشــيرا أنــه يجــري العمــل
مــع لجنــة متابعــة خاصــة ،والجهــة صاحبــة المشــروع،
الثانيــة وإعــداد البدائــل لمناقشــتها وإقــرار المناســب لهــا .أمــا بالنســبة للمرحلــة الثالثــة والنهائيــة،
قــال عابديــن إنهــا إلعــداد المخطــط التنظيمــي التفصيلــي لمخيــم اليرمــوك ،ووضــع التصــور الــازم
ً
ً
ً
يومــا للثانيــة،
يومــا لألولــى و()45
يومــا ،منهــا ()55
وإعــادة اإلعمــار ،وتبلــغ مــدة التنفيــذ ()135

و( )35يومـ ًـا للثالثــة.

• 5آب /أغســطس  2019وأشــار أنــور عبــد الهــادي فــي حديــث لبرنامــج «ملــف اليــوم» عبــر تلفزيــون
فلســطين؛ إلــى أن الحكومــة الســورية قامــت بعــدة دراســات منــذ أربعــة أشــهر ،تمثّ لــت بمســح
ميدانــي هندســي للمخيــم ،كمــا بحثــت عــن األلغــام الموجــودة بيــن األنقــاض ،ووضعــت مخططـ ًـا

بتعديــات بســيطة متعلقــة بالشــوارع المتالصقــة ببعضهــا ،مــع الحفــاظ على بقاء المخيــم ورمزيته.

ـتتحمل مســؤولية إعــادة بنــاء
وحــول آليــة إعــادة اإلعمــار ،قــال عبــد الهــادي إن الحكومــة الســورية سـ
ّ
البنيــة التحتيــة ،أمــا مــا يتعلــق بإعــادة بنــاء األبنيــة؛ فالحكومــة الســورية ستســاهم بالتخفيــف مــن

األعبــاء علــى المالــك ،وستســمح ببنــاء  6طوابــق بعــد أن كانــت تســمح ببناء  3فقط ،بحيث ســيقوم
وبيــن أنــه طلــب مــن األصدقــاء
المتعهــد ببنــاء  3طوابــق لصاحــب الملــك و 3أخــرى يســتفيد منهــمّ ،
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الصينييــن تقديــم اإلســمنت والحديــد ،وكان الــرد إيجابيـ ًـا علــى حــد تعبيــره.
• 20آب /أغســطس  2019ناقشــت وزارة األشــغال العامــة واإلســكان خــال اجتمــاع عقدتــه فــي
ً
هكتــارا ،ومجموعــة
مقرهــا؛ الدراســة الخاصــة بمشــروع تنظيــم مخيــم اليرمــوك بمســاحة 220

الحلــول المقترحــة بعــد إنجــاز مرحلــة تحليــل الوضــع الراهــن ،وتقييــم الحالــة الفيزيائيــة للمبانــي.
• 24أيلــول /ســبتمبر  2019أعلنــت الشــركة
العامــة لكهربــاء محافظــة دمشــق عــن مناقصــة
لتلزيــم أعمــال الحفريــات الطارئــة ،واســتبدال
الكابــات األرضيــة المعطوبــة والتخفيــف عــن

الكابــات ذات الحمولــة الزائــدة فــي المناطــق
ً
وفقــا لدفاتــر
التابعــة لقســم اليرمــوك،

الشــروط الفنيــة والحقوقيــة والماليــة المعــدة
بهــذا الخصــوص.

• 21تشــرين أول /أكتوبــر  2019أعلــن
المديــر العــام للشــركة العامــة للدراســات

واالستشــارات الفنيــة الدكتــور يســار عابديــن؛
أن الشــركة اســتطاعت أن تنهــي دراســة

المرحلــة األولــى مــن المخطــط التنظيمــي

لمناطــق القابــون ومخيــم اليرمــوك ،وتطــرح
إمكانيــة البــدء بدراســة المخطــط التنظيمــي

لمنطقــة الحجــر األســود لتتكامــل مــع مخيــم
اليرمــوك.

• 28تشــرين أول /أكتوبــر  2019قدمــت الشــركة العامــة للدراســات واالستشــارات الفنيــة المكلفــة
بإعــداد مخطــط تنظيمــي لمخيــم اليرمــوك مقترحـ ًـا لتنفيــذه علــى ثــاث مراحــل خــال مــدة زمنيــة
المقتَ ــرح تنفيــذُ ُه  3مراحــل بحســب نســبة األضــرار ،ففــي المرحلة
تبلــغ ( )15عامـ ًـا ،ويعــرض المخطــط ُ

األولــى إلعــادة إعمــار المنطقــة ذات نســبة األضــرار العاليــة ،وفــي المرحلــة الثانيــة إعــادة إعمــار
المنطقــة ذات نســبة األضــرار المتوســطة ،وفــي المرحلــة الثالثــة إعــادة إعمــار المنطقــة ذات نســبة

األضــرار المنخفضــة.

• 10تشــرين الثانــي /نوفمبــر 2019قــال عضــو المكتــب التنفيــذي فــي محافظــة دمشــق «ســمير
جزائرلــي» :بــأن مخيــم اليرمــوك القديــم لــه خصوصيــة مــن الناحيــة القانونيــة ،ألن األرض تخضــع
إلشــراف «الهيئــة العامــة لالجئيــن والفلســطينيين العــرب» ،فأغلــب الملكيــات فيــه تكــون بموجــب
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إذن ســكن أو وكالــة كاتــب عــدل أو حكــم محكمــة ،وبالتالــي يتعــذّ ر تطبيــق القانــون رقــم  ،10الــذي
يقضــي بجــواز إحــداث منطقــة تنظيميــة أو أكثــر ضمــن المخطط التنظيمي العــام للوحدات اإلدارية.

وأضــاف «بــأن منطقــة اليرمــوك أصبحــت تابعــة تنظيميـ ًـا للمحافظــة بموجــب قــرار رئيــس الــوزراء،
بعــد أن كانــت تابعــة للجنــة المحليــة العائــدة لــوزارة اإلدارة المحليــة (.)4وأكــد أال تهجيـ ً
ـرا لســكان مخيــم

اليرمــوك والملكيــة مصانــة بموجــب الدســتور ،وأشــار أن مــدة الـــ  15عامـ ًـا التــي تــم الحديــث عنهــا

مؤخـ ً
ـرا حــول تنظيــم المنطقــة ليــس لهــا عالقــة بعــودة الســكان ،وإنمــا هــي المــدة المتوقعــة مــن
الشــركة الدارســة لتنفيــذ التنظيــم الجديــد لــكل منطقــة اليرمــوك كإحــدى الخيــارات المطروحــة ،ولــم
وبيــن الجزائرلــي أن منطقــة المخيــم غيــر صالحــة
يتــم اختيــار أي مــن االقتراحــات حتــى اآلن لتنفيــذهّ .

ـيئا ،الفتـ ًـا إلــى أن قطــاع الكهربــاء هــو األكثــر تضـ ً
للســكن ألنهــا تعانــي واقعـ ًـا خدميـ ًـا سـ ً
ـررا «جــراء

العمليــات» العســكرية ،ثــم قطــاع الصــرف الصحــي وميــاه الشــرب.

• 5كانــون األول /ديســمبر  2019زار القائــم بأعمــال المفــوض العــام لوكالــة غــوث وتشــغيل
الالجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق األدنــى (األونــروا) كريســتيان ســاوندرز ،ووفــد مــن الهيئــة
العامــة لالجئيــن الفلســطينيين مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين جنــوب العاصمــة الســورية
دمشــق ،بهــدف االطــاع علــى حجــم الدمــار الــذي تعــرض لــه المخيــم ،واألضــرار التــي لحقــت

بمــدارس ومنشــآت وكالــة الغــوث.

 4في تصريح لجريدة الوطن السورية قال عضو مجلس محافظة دمشق سمير الجزائرلي «إن المخطط التنظيمي لعام 2004
الصادر عن اللجنة المحلية والمصدق من اللجنة اإلقليمية ووزارة اإلدارة المحلية لم يعد يفي بالغرض بسبب األعمال اإلرهابية.
وأوضح الجزائرلي أن مخطط مخيم اليرموك القديم جزء من ملكياته هي ملكيات مؤسسة أي أن القاطنين فيه يملكون ما بني على
العقار ،بينما المناطق األخرى فالمواطن يملك العقار ويملك األرض معاً ،األمر الذي يمنع اعتبار المخيم منطقة إعادة إعمار
بحسب المرسوم  66المعدل بالقانون رقم  10الذي يتعامل مع ملكية األرض ،ما استدعى المحافظة للقيام بتشبيك بين المخطط
القديم والمخطط الذي سيتم إصداره.
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█ █مبادرات – أنشطة – فعاليات
•ســلم وفــد مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك يــوم  4شــباط /فبرايــر  2019عريضــة إلــى محافــظ دمشــق
موقعــة مــن حوالــي  3000شــخص مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك ،بمجمــوع 200
ّ
عــادل أنــور العلبــي،
ـوال ،طالبــوا فيهــا بعودتهــم إلــى منازلهــم وممتلكاتهــم فــي المخيــم بأســرع
صفحــة مرقمــة أصـ ً

وقــت ،ســواء توفــرت فيــه البنــى التحتيــة أم لــم تتوفــر ،مشــددين علــى أن ســكان اليرمــوك الذيــن

أرهقتهــم التكاليــف الماديــة يؤكــدون اســتعدادهم للعمــل التطوعــي المدنــي ،وأنهم ســيقومون
ببنــاء منازلهــم بأيديهــم ويعيــدون المخيــم إلــى ســابق عهــده.

•أعلــن االتحــاد العــام للمهندســين الفلســطينيين -فــرع ســورية عــن تشــكيل لجــان عمــل فنيــة
للمســاهمة فــي رفــع الواقــع الفنــي والتنظيمــي لمخيــم اليرمــوك ،داعيـ ًـا الراغبيــن بالتطــوع مــن

أجــل رفــع الوضــع الراهــن فــي اليرمــوك إلــى إرســال االســم الثالثــي واســم األم ورقــم الهويــة.

ً
مهرجانا في النادي العربي
• 12كانــون الثانــي /ينايــر  2019أقامــت الجبهــة الشــعبية  -القيــادة العامة
الفلســطيني بمخيــم اليرمــوك ،لتكريــم عوائــل الضحايــا والجرحــى الفلســطينيين الذيــن قضــوا جــراء

مشــاركتهم القتــال إلــى جانــب قــوات النظــام الســوري خــال األعــوام الثمانيــة المنصرمــة .التكريــم
أثــار ســخط عــدد مــن الناشــطين الفلســطينيين الذيــن اعتبــروا هــذا المهرجــان عبــارة عــن رقــص علــى

دمــاء أبنــاء الشــعب الفلســطيني ،وترديــد لشــعارات زائفــة ال تغنــي وال تســمن ،مطالبيــن منظمــة

التحريــر والفصائــل الفلســطينية بالعمــل الجــاد علــى تحقيــق مصالــح أبنــاء شــعبهم الــذي ذاق مــرارة
النكبــة والتهجيــر والتشــرد مــن جديــد.

• 5أيــار /مايــو  2019أقــام متطوعــون
مــن

جمعيــة

الفلســطيني

الهــال

ً
نشــاطا

األحمــر

ً
ترفيهيــا

ـا فــي مخيــم
ورياضيـ ًـا لقرابــة  30طفـ ً

اليرمــوك ،األمــر الــذي أدخــل الفــرح
إلــى قلــوب الجميــع مــن أطفــال

وذويهــم والعامليــن بالجمعيــة فــي
المخيــم ،وهــو الثانــي مــن نوعــه

بعــد حملــة القصــف والتدميــر األخيــرة
وخــروج تنظيــم داعــش مــن جنــوب
د مشــق .
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• 5أيــار /مايــو  2019أطلــق ناشــطون فلســطينيون حملــة «راجــع ع بيتــي» للعمــل علــى العــودة
إلــى مخيــم اليرمــوك ،وإنهــاء معانــاة أهالــي المخيــم فــي مناطــق نزوحهــم ولجوئهــم داخــل وخــارج
ســورية .ودعــت الحملــة أبنــاء مخيــم اليرمــوك للتجمــع داخــل مســجدي البشــير والماجــد بالقــرب مــن
مخيــم اليرمــوك ،تمهيـ ً
ـدا لتشــكيل لجــان أهليــة تتولّ ــى تنظيــم رجعــة األهالــي إلــى بيوتهــم .وقــال

الناشــطون إن المماطلــة بعــودة أبنــاء مخيــم اليرمــوك ودعــوات الصبــر ووعــود فتحــه منــذ أشــهر؛
هــي اســتخفاف بمعانــاة المشــردين خــارج بيوتهــم ،وأن مــا يجــري اآلن فقــط عمليــات ســرقة ونهــب

وليــس إعــادة إلعمــار المخيــم وبنيتــه التحتيــة.

ً
ً
رمضانيا في شــارع حيفا للعائالت التي
إفطارا
•األربعــاء  22أيــار /مايــو  2019أقامــت منظمــة التحريــر
تعيــش داخلــه ،وحضــر المأدبــة عــدد مــن مســؤولي منظمــة التحريــر الفلســطينية واللجنــة الشــعبية
للمخيــم .بينمــا أثــارت إقامــة مأدبــة اإلفطــار انتقــادات واســعة بيــن الناشــطين الفلســطينيين

وأهالــي المخيــم المهجــرة والنازحــة ،واتهمــوا دور المنظمــة فــي ســورية باالســتعراضي ،وقــال
أحــد الناشــطين «مــن يســتطيع إحضــار موافقــة أمنيــة لعمــل هكــذا نشــاط بداخــل المخيــم ويلــدا؛
نرجــع أهلنــا».
يســتطيع أن يرفــع الصــوت ويقــول بدنــا ّ

• 11آب /أغســطس  2019شــهد مخيــم اليرمــوك زيــارات للنازحيــن مــن أبنائــه ووفــود فصائليــة ومــن
منظمــة التحريــر لمقبــرة الشــهداء الجديــدة ،فــي ُعـ ْـرفٍ اعتــاد عليــه أبنــاء المخيــم منــذ ســنوات ،فيمــا

يفــرض النظــام الســوري والحواجــز المقامــة أول المخيــم ،علــى األهالــي إبــراز أوراقهــم الثبوتيــة،

وفــق مــا أكــد أحــد أبنــاء المخيــم.
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مخيم خان
الشيح

اســتمرت معانــاة ســكان مخيــم خــان الشــيح غــرب العاصمــة دمشــق خــال
 2019نتيجــة فــرض النظــام الســوري حصـ ً
ـارا جزئيـ ًـا علــى المخيــم ،وإحــكام

قبضتــه األمنيــة عليــه ،وتحديــد حركــة ســكانه وفــرض حصولهــم علــى
موافقــة أمنيــة .فقــد اعتقلــت األجهــزة األمنيــة الســورية يــوم  31كانــون
الثانــي /ينايــر  2019الالجــئ الفلســطيني «محمــد يوســف هجــرس»
خــال مــروره علــى حاجــز الســومرية فــي منطقــة الســومرية قــرب دمشــق،
وال يوجــد معلومــات عــن أســباب اعتقالــه أو مــكان احتجــازه ،وهــو مــن أبنــاء
المخيــم ،وأب لولــد وســت بنــات.
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█ █الجانب المعيشي
مخيــم خــان الشــيح خــال عــام  2019مــن أوضــاع إنســانية وصفــت بالمزريــة نتيجــة انتشــار
عانــى ســكان ّ
البطالــة بيــن أبنــاء المخيــم وعــدم وجــود مــوارد ماليــة ،وتوفــر الخدمــات األساســية ،واســتمرار انقطــاع المياه
والكهربــاء لفتــرات زمنيــة طويلــة ،وعــدم توفــر مادتــي الغــاز والمــازوت.
ـردي األوضــاع المعيشــية القاســية إضافــة إلــى فوضــى الســاح إحــدى العائــات الفلســطينية
فيمــا دفــع تـ ّ

التــي كانــت قــد عــادت مــن لبنــان إلــى مخيــم خــان الشــيح خــال النصــف األول مــن عــام 2019؛ للعــودة مــرة
أخــرى إلــى لبنــان ،وبحســب تلــك العائلــة أنــه علــى الرغــم مــن األوضــاع اإلنســانية الصعبــة التــي يعيشــها
الالجــئ الفلســطيني الســوري فــي لبنــان إال أن الخدمــات األساســية متوفــرة فيــه علــى األقــل.
كمــا اشــتكى أهالــي مخيــم خــان الشــيح مــن انتشــار الــكالب الضالــة وزيــادة أعدادهــا ،حيــث بــدأت تلــك
ـا بيــن المنــازل ،بســبب خلـ ّـو منــازل وحــارات المخيــم
الظاهــرة باالنتشــار ،والــكالب الضالــة تصــول وتجــول ليـ ً
مــن ســكّ انها ،ونتيجــة الحــرب فــي ســورية وتهجيــر جــزء كبيــر منهــم إلــى الشــمال الســوري ،ممــا أثــار حالــة
مــن الهلــع بيــن الســكان الذيــن دعــوا الجهــات المعنيــة إلــى مكافحــة هــذه الظاهــرة التــي أصبحــت مقلقــة
ومزعجــة ،وتثيــر خــوف األطفــال وصغــار الســن ،وتتســبب بانتشــار األمــراض.
كذلــك تصاعــدت مشــكلة النفايــات وتراكمهــا فــي شــوارع وأزقــة المخيــم ،ممــا دفــع األهالــي لتقديــم
الشــكاوى لرئيــس البلديــة تخوفـ ًـا مــن انتشــار الحشــرات والقــوارض والرائحــة الكريهــة التــي تؤثــر علــى البيئــة

والصحــة العامــة.
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█ █أنشطة وفعاليات
شــارك عشــرات الالجئيــن الفلســطينيين فــي مخيــم
خــان الشــيح بريــف دمشــق يــوم  20نيســان /إبريــل 2019

ً
بوقفــة احتجاجيــة
رفضــا للقــرارات األمريكيــة فيمــا يخــص

ً
قضيــة القــدس والجــوالن،
وتضامنــا مــع األســرى فــي

ســجون االحتــال «اإلســرائيلي» ،وطالبــوا بتطبيــق حــق
الشــعب الفلســطيني فــي العــودة إلــى وطنــه وإقامــة
دولتــه المســتقلة وعاصمتهــا القــدس.
كرمــت مدرســة بيريــا
• 23كانــون الثانــي /ينايــر ّ 2019

للتعليــم األساســي حلقــة أولــى فــي مخيــم خــان

الشــيح الطــاب المتفوقيــن فــي الفصــل الدراســي

األول لعــام  ،2019 – 2018بإقامــة حفــل تشــجيعي
لهــم ،ووزعــت عليهــم الشــهادات والجوائــز ،تخلــل
حفــل التكريــم الــذي حضــره الــكادر التدريســي

وعــدد مــن شــخصيات المجتمــع المحلــي وأوليــاء
أمــور الطلبــة؛ كلمــة للبرلمــان الطالبــي ومســرحية
ومعــرض رســوم مــن إنتــاج الطلبــة.

كــرم معهــد الدراســات
• 24آب /أغســطس ّ 2019

اللغويــة وهيئتــه التدريســية الطــاب األوائــل فــي

الشــهادة الثانويــة بفرعيهــا العلمــي واألدبــي،

وطــاب شــهادة التعليــم األساســي فــي مخيــم
خــان الشــيح لالجئيــن الفلســطينيين بريــف دمشــق.
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مخيم
السبينة

اســتمرت معاناة ســكان مخيم الســبينة لالجئين الفلســطينيين في ريف دمشــق نتيجة األزمات المعيشــية
ـح المســاعدات
واالقتصاديــة الخانقــة ،وعــدم توفــر الخدمــات األساســية والبنــى التحتيــة ،باإلضافــة إلــى شـ ّ

اإلغاثيــة المقدمــة لهــم مــن قبــل الجمعيــات والمؤسســات اإلغاثيــة ووكالــة األونــروا.

ـدس النفايــات وانتشــار
وقــد أدى غيــاب الخدمــات األساســية وتضــرر البنيــة التحيتيــة وعــدم التأهيــل؛ إلــى تكـ ّ

ـح الميــاه وانقطــاع التيــار الكهربائــي لفتــرات زمنيــة طويلــة
الــكالب الضالــة فــي حــارات وأزقــة المخيــم ،وشـ ّ
المخيــم ،وانتشــار الحشــرات الطائــرة مــن النامــوس والذبــاب فــي البيــوت بشــكل كبيــر
عــن منــازل وحــارات
ّ

وبكثافــة مرتفعــة ،مــا منعهــم مــن فتــح النوافــذ التقــاء لدغاتهــا ،وتجنّ ــب إصابتهــم بأمــراض الحساســية
والتعــرض لألمــراض.
كمــا تــم تســجيل أزمــة مواصــات خانقــة نتيجــة عــدم تأميــن وســائط نقــل عامــة مــن وإلــى المخيــم ،ممــا
ً
يوميــا النتظــار حافــات النقــل العــام لســاعات طويلــة لنقلهــم إلــى أماكــن عملهــم.
يضطــر المدنييــن

كمــا تعــرض أهالــي المخيــم لعمليــات ابتــزاز وغــش واحتيــال مــن ِقبــل موزعــي مــادة المــازوت ،حيــث يتالعــب

البعــض منهــم بكميــة المــازوت الموزعــة ،ويقومــون بتعبئــة  ٩٠لتـ ً
ـدال مــن  ١٠٠لتــر ،وذلــك مــن خــال
ـرا بـ ً

إعــادة الراجــع مــن الخرطــوم إلــى الصهريــج وتحويلهــا إلــى خــزان
ســري تذهــب لمصلحتهــم بــدل مصلحــة
ّ
المســتهلك.

40

فلسطينيو سورية :ضحايا الدمار وإعادة اإلعمار

█ █مناشدات وحمالت ووقفات تضامنية
•ناشــد أهالــي حــي الشــرقطلي الجهــات المعنيــة وشــركة الكهربــاء العمــل علــى صيانــة وتركيــب
ً
خوفــا مــن
األعمــدة الكهربائيــة ،إلضــاءة الشــارع الرئيــس والحــارات الفرعيــة فــي المخيــم ،وذلــك

عمليــات الســطو وانتشــار الــكالب الضالــة التــي تهــدد حيــاة الســكان.

نضويهــا» فــي
•أطلــق عــدد مــن الناشــطين حملــة «نـ ّـور دربــك» فــي مخيــم الســبينة ،وحملــة «ســوا
ّ
محــل بهــدف إنــارة شــوارع
ّ
«لــدات» إنــارة ،أمــام كل منــزل أو
حــي الشــرقطلي ،مــن خــال وضــع
ّ

المخيــم الرئيســة والفرعيــة.

•شــارك مئــات الالجئيــن الفلســطينيين وقــوى وهيئــات فلســطينية يــوم  5نيســان /إبريــل 2019
فــي مســيرة جماهيريــة فــي مخيــم الســبينة بريــف دمشــق؛ إحيــاء ليــوم األرض الفلســطيني،

ً
ً
ورفضــا إلعــان الرئيــس األميركــي حــول الجــوالن ،رفــع المشــاركون
اســتنكارا
ووقفــة احتجاجيــة
خاللهــا شــعارات تدعــو إلــى دعــم الشــعب الفلســطيني ،معتبــرة أن إعــان ترامــب فيمــا يخــص

انتهــاك للقانــون الدولــي ،وخــرق لــكل المواثيــق واألعــراف الدوليــة.
ٌ
الجــوالن

█ █زيارات وفعاليات رسمية
• 6كانــون األول /ديســمبر  2019زار القائــم بأعمــال المفــوض العــام لوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئين
ومخيمهــا،
الفلســطينيين فــي الشــرق األدنــى (األونــروا) كريســتيان ســاوندرز منطقــة الســبينة
ّ

حيــث اطلــع علــى الواقــع المعيشــي لالجئيــن الفلســطينيين ،والصعوبــات التــي يواجهونهــا ،كمــا

تفقــد خــال زيارتــه المنشــآت التعليميــة والمركــز الصحــي ،ومركــز التنميــة التابعــة للوكالــة ،وآبــار
ّ
للمخيــم.
الميــاه والخــزان الرئيــس المغــذّ ي
ّ

• 13نيســان /إبريــل  ،2019قــام الســيد «علــي مصطفــى» المديــر العــام لهيئــة الالجئيــن العــرب،
وبحضــور شــخصيات فصائليــة ومواطنيــن مــن المخيــم؛ بافتتــاح مكتــب للســجل المدنــي فــي
المخيــم.
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مخيم
الحسينية

ال يــزال أهالــي مخيــم الحســينية يعانــون مــن أوضــاع إنســانية ومعيشــية قاســية ،نتيجــة نقــص الخدمــات
ـردي البنــى التحتيــة ،واســتمرار انقطــاع التيــار الكهربائــي ،وشــبكة الهاتــف األرضــي وخطــوط اإلنترنــت
وتـ ّ

عــن منازلهــم لفتــرات زمنيــة طويلــة ،عــاوة علــى صعوبــة تأميــن ميــاه الشــرب لــدى غالبيــة أبنــاء المخيــم،
أدى إلــى انتشــار الروائــح الكريهــة وتكاثــر
إضافــةً إلــى تراكــم النفايــات فــي حــارات وأزقــة مخيمهــم ،ممــا ّ

الحشــرات ،وانتشــار أعــداد كبيــرة مــن القــوارض ،وطفــح ميــاه المجاريــر نتيجــة األعطــال المتكــررة فــي محطــة
الصــرف الصحــي وعــدم الصيانــة الدوريــة لهــا ،ممــا أثــر علــى الصحــة العامــة وانتشــار األمــراض فــي المخيــم.
كمــا اشــتكى ســكان مخيــم الحســينية مــن ظاهــرة انتشــار قيــادة الدراجــات الناريــة ،مــا يســبب مصــدر قلــق
وإزعــاج وتهديــد حيــاة المــارة واألطفــال حتــى علــى أرصفــة الشــوارع ،وطالب أهالــي المخيم الجهــات المعنية
ـروع األهالــي.
واللجــان الشــعبية التحــرك لوضــع حــد لالســتهتار والتســيب الحاصــل ،وتوقيــف كل مــن يـ ّ
فيمــا اســتمرت شــكوى األهالــي لعــدم انتظــام خطــوط ســير حافــات النقل العام ،بســبب قيام الســائقين
ـم وســائل النقــل العــام وآلياتهــا.
ـات تنظيـ ِ
بالتحكــم بخــط الســير وارتفــاع أجــور النقــل ،فــي ظــل غيــاب هيئـ ِ
ممــا يضطرهــم التخــاذ أكثــر مــن وســيلة مواصــات للوصــول إلــى مــكان عملهــم ،مــا يشــكل عبئـ ًـا ماديـ ًـا

عليهــم.
وفــي يــوم  22أيــار /مايــو  2019اندلــع حريــق فــي منــزل بالقــرب مــن إحــدى مــدراس وكالــة األونــروا فــي
مخيــم الحســينية لالجئيــن الفلســطينيين بريــف دمشــق ،مــا خلــف أضـ ً
ـرارا ماديــة ،حيــث قــام األهالــي ورجــال
اإلطفــاء بإخمــاد الحريــق قبــل أن يمتــد إلــى المدرســة ولــم تتضــح أســباب الحريــق.
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مخيم
جرمانا

تصــدرت العديــد مــن المشــكالت واجهــة اهتمــام ســكان مخيــم جرمانــا ،وزادت مــن معاناتهــم نتيجــة عــدم
توفــر الخدمــات األساســية وخدمــات البنــى التحتيــة ،وارتفــاع إيجــار المنــازل وازديــاد الطلــب عليهــا ،وارتفــاع
نســب البطالــة ،وشــح المســاعدات المقدمــة لهــم مــن الهيئــات الخيريــة واألونــروا.
مخيــم جرمانــا واجهــة اهتمامــات الســكان ،الذيــن
ـدر شـ ّ
فــي حيــن تصـ ّ
ـح الميــاه وانقطاعهــا عــن منــازل وحــارات ّ

أجبــروا علــى شــراء الميــاه مــن الصهاريــج بأســعار مرتفعــة ،مــا فاقــم مــن معاناتهــم وأزمتهــم المعيشــية
واالقتصاديــة.
كمــا اشــتكي ســكان المخيــم مــن عــدم توفــر بعــض خدمــات البنــى التحتيــة ،وخاصــة تلــك المتعلقــة بالصــرف
الصحــي ،واســتمرار انقطــاع الكهربــاء عــن جميــع أرجــاء المخيــم لفتــرات زمنيــة طويلــة ،بســبب الضغــط علــى
خزانــات الكهربــاء التــي ال تحتمــل طاقــة االســتهالك.
كذلــك اشــتكى أبنــاء مخيــم جرمانــا ،مــن «رداءة» نوعيــة الخبــز المصنّ ــع فــي مخبز المخيم ،وأجمع المشــتكون
علــى أن الســبب الكامــن وراء ذلــك ينبــع مــن ســوء رقابــة الجهــات المختصــة علــى المــواد المســتخدمة
فــي عمليــة صناعــة الخبــز ،لضمــان التــزام مخبــز المخيــم بالمعاييــر التــي تضمــن جودتــه ،فيمــا عــزا البعــض
اآلخــر الســبب إلــى اقتطــاع قســم كبيــر مــن الخبــز المخصــص لألهالــي ،للباعــة الذيــن يحملونــه بحافــات

صغيــرة ،ويبيعــون الخبــز بأســعار مرتفعــة الحقـ ًـا .األمــر الــذي يجبــر األهالــي علــى الخــروج لمســافات بعيــدة
أو للعاصمــة للحصــول علــى الخبــز.
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الناريــة والرصــاص العشــوائي بانــدالع حريــق فــي
وفــي يــوم  1كانــون الثانــي /ينايــر  2019تســببت األلعــاب
ّ
معمــل البالســتيك مقابــل المــدارس التابعــة لوكالــة األونــروا فــي مخيــم جرمانــا ،اقتصــرت أضرارهــا علــى

الماديــات .وشــهد المخيــم أيضـ ًـا انــدالع النيــران داخــل منشــرة خشــب ،اقتصــرت أضرارهــا علــى الماديــات،

وبحســب مجموعــة العمــل فــإن الحريــق نشــب حوالــي الســاعة الخامســة فجـ ً
ـرا مــن يــوم  11آذار – مــارس
 2019دون معرفــة األســباب الكامنــة وراء اندالعــه ،اقتصــرت أضــراره علــى الخســائر الماديــة.
علــى الصعيــد التعليمــي قامــت وكالــة
غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
«أونــروا» ،وبدعــم مــن الصنــدوق
الســعودي للتنميــة بإعــادة تأهيــل
وإصــاح مدرســة نحــف التابعــة لهــا فــي
مخيــم جرمانــا لالجئيــن الفلســطينيين
ّ

بريــف دمشــق .وأعلنــت األونــروا
عبــر حســابها علــى منصــة التواصــل
االجتماعــي «التويتــر» أن مدرســة نحــف
التــي كانــت مــأوى للعديــد مــن العائالت
الفلســطينية التــي نزحــت مــن أماكــن ســكنها نتيجــة تدهــور الوضــع األمنــي؛ باتــت جاهــزة الســتقبال الطلبــة
خــال العــام الدراســي .2020 - 2019

█ █تنامي ظاهرة االختطاف
واجــه أهالــي مخيــم جرمانــا أوقــات عصيبــة جـ ّـراء انتشــار ظاهــرة االختطــاف التــي زادت خــال عــام  ،2019إذ

أدت إلــى خلــق حالــة مــن الخــوف لديهــم علــى أبنائهــم ،بســبب قيــام مجموعــات مســلحة باحتجــاز عشــرات
المدنييــن ،وطلــب فديــة ماليــة ،مقابــل إطــاق ســراحهم.
والقــت هــذه العمليــات موجــة اســتياء كبيــرة لــدى ســكان المخيــم ،الذيــن طالبــوا الجهــات األمنيــة والمعنيــة
باتخــاذ التدابيــر الالزمــة لحمايتهــم وحمايــة أطفالهــم ،الذيــن لــم يعــد يأمنــون عليهــم للخــروج مــن منازلهــم.
ففــي يــوم اإلثنيــن  1نيســان /إبريــل ُ 2019فقــد الطفــل الفلســطيني زيــن أحمــد طعمــة ،فــي منطقــة
شــارع األميــن بالعاصمــة الســورية دمشــق ،بعــد خروجــه مــن مدرســته (فلســطين) التابعــة لوكالــة األونــروا،
كمــا ُفقــد الطفــل الفلســطيني تيــم ســامر جميــل ســرور ( 3ســنوات) يــوم  18نيســان /إبريــل ،مــن أمــام
فــرن معجنــات فــي مخيــم جرمانــا ،حيــث عثــر عليــه بعــد ســتة أيــام مــن اختفائــه.
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بدورهــا نشــرت إحــدى صفحــات منصــات التواصــل االجتماعــي (الفيــس بــوك) المعنيــة ،تعليمــات حــول أبــرز
الطــرق لحمايــة األطفــال مــن التعــرض لعمليــة خطــف.

النارية
الدراجات
█ █انتشار ظاهرة
ّ
ّ
الناريــة بحالــة مــن القلــق والشــكوى بيــن ســكان مخيــم جرمانــا نتيجــة تنامــي
الدراجــات
ّ
تســبب انتشــار ظاهــرة ّ
هــذه الظاهــرة بســرعات جنونيــة تهــدد حيــاة المــارة واألطفــال حتــى علــى أرصفــة الشــوارع ،خاصــة بعــد أن
ظهــرت بأعــداد مخيفــة فــي عيــد األضحــى المبــارك ،حيــث باتــت» كابوسـ ًـا مزعجـ ًـا « يؤرقهــم.

█ █مبادرات وفعاليات وقصص نجاح
•أعلــن مركــز التنميــة المجتمعيــة فــي مخيــم جرمانا يوم  5آذار /مارس 2019عن اســتقبال األشــخاص
الصــم والبكــم ممــن يرغبــون بالخضــوع لــدورات فــي لغــة اإلشــارة لتمكينهــم مــن التواصــل الفعــال

مــع المجتمــع ،علــى أن يتــم تحويلهــم مــن قبــل األونــروا إلــى جمعيــة الصــم بدمشــق للخضــوع لمثــل
هــذه الــدورات .ووفقـ ًـا ألحــد أعضــاء المركــز فــإن وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن األونــروا ســتتحمل

نفقــات الــدورة كاملــة لهــؤالء األشــخاص ،علــى أن يكونــوا قــد أتمــوا  14عامـ ًـا مــن أعمارهــم.

نظــم مركــز التنميــة المجتمعيــة فــي مخيــم جرمانــا يــوم  11تمــوز/
•تحــت شــعار «كبارنــا بركتنــا» ّ
يوليــو  2019أنشــطة دعــم نفســي واجتماعــي لكبــار الســن وذوي االحتياجــات الخاصــة مــن أبنــاء
المخيــم ،بهــدف تعزيــز الصحــة النفســية للفئــة المســتهدفة ،والعمــل علــى تحســين نوعيــة حياتهــم
والوضــع النفســي واالجتماعــي ،وتعزيــز العالقــات االجتماعيــة لهــم .تخلــل النشــاط تقديــم فقــرات
مــن التــراث الفلســطيني وأغانــي وأهازيــج فلســطينية قدمهــا أعضــاء فرقــة «مشــروع اليافعيــن»
فــي مركــز التنميــة المجتمعيــة.

•شــارك الالجــئ الفلســطيني الســوري «عبــد الســام حــاوة» فــي كأس االتحــاد اآلســيوي لكــرة
القــدم لعــام  ،2019حيــث تــم اختيــاره إلــى جانــب طاقــم فلســطيني لحــكام النخبــة المعتمــد مــن
االتحــاد اآلســيوي لمبــاراة نــادي ناجــاورد الكمبــودي ونــادي يانغــون يونايتــد مــن ميانمــار ضمــن
بطولــة كأس االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم ،والتــي أقيمــت قبــل أيــام فــي العاصمــة الكمبوديــة

بنــوم بنــه ،وتــم تقييــم تحكيــم المبــاراة بالتميــز واالقتــدار .وكان الكابتــن الفلســطيني ابــن مخيــم
جرمانــا لالجئيــن الفلســطينيين بريــف دمشــق «عبــد الســام حــاوة» قــد نــال الشــارة الدوليــة
الرياضييــن الســوري
كحكــم مســاعد علــى الئحــة دولــة فلســطين ،بعــد التعــاون بيــن االتحاديــن
َّ
والفلســطيني.
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مخيم

خان دنون
انعكســت األوضــاع الماديــة واالقتصاديــة المترديــة فــي ســورية علــى حيــاة الالجئيــن الفلســطينيين ،وعــاش

ً
ســكان معظــم المخيمــات
أوضاعــا معيشــية واقتصاديــة مزريــة نتيجــة انعــدام المــوارد الماليــة ،وانتشــار
البطالــة وغــاء األســعار ،إضافــة إلــى عــدم توفــر الخدمــات األساســية كالصحــة والطبابــة والمواصــات
وتهالــك البنــى التحتيــة ،مــن مــاء وكهربــاء التــي ألقــت بظاللهــا الســيئة عليهــم.
باإلضافــة لمــا ســبق فقــد عانــى ســكان مخيــم خــان دنــون أيضـ ًـا مــن تراكــم النفايــات ،وطفــح ميــاه الصــرف
الصحــي فــي حــارات وأزقــة مخيمهــم وتجمعهــا فــي بــرك ،وغمرهــا مضخــات ميــاه الشــرب األمــر الــذي هــدد
الميــاه بالتلـ ّـوث ،وانعكســت نتائجــه بشــكل ســلبي علــى الصحــة العامــة والبيئــة بشــكل عــام ،وأدى إلــى
انتشــار الروائــح الكريهــة وتكاثــر الحشــرات ،التــي تسـ ّـربت إلــى منازلهــم.

فيمــا اتهــم األهالــي البلديــة التــي يتبــع لهــا مخيــم دنــون والجهــات المعنيــة ووكالــة األونــروا بالتقصيــر فــي
تقديــم الخدمــات األساســية لألهالــي وخدمــات البنــى التحتيــة ،وطالبوهــا بتحمــل مســؤولياتها تجــاه أبنــاء
ـكل خطـ ً
المخيــم ،وايجــاد حــل لهــذه المشــكلة التــي باتــت تشـ ُ
ـرا علــى صحــة األهالــي.

وفــي حــي العقــاد فــي مخيــم خــان دنــون؛ اشــتكت العائــات الفلســطينية التــي تقطــن هنــاك مــن عــدم
اعتــراف الجهــات المعنيــة ووكالــة األونــروا بشــرعية المنطقــة التــي يقطنــون فيهــا منــذ زمــن بعيــد بحجــة أنهــا

منطقــة مخالفــات ،ووفقـ ًـا لشــهادة أحــد الســكان فــإن الحــي غيــر معتــرف بــه وال حتــى بهــام كقاطنيــن»،
وهــذا االســتهتار وعــدم االعتــراف بحيهــم انعكــس سـ ً
ـلبا علــى الواقــع الخدمــي للحــي الــذي يعانــي ســكانه

مــن انقطــاع شــبكة الكهربــاء والميــاه لفتــرات زمنيــة طويلــة حتــى وصلــت إلــى حــد لــم يعــد يحتمــل.
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كمــا ُســجلت شــكاوى مــن رداءة صناعــة الخبــز الــذي يبــاع ألبنــاء المخيــم ،ووجــود دود وحشــرات وصراصيــر

صغيــرة ونمــل ،وخيــوط مــن البالســتيك والنايلــون داخــل أرغفــة الخبــز ،فــي ظــل غيــاب الرقابــة الحكوميــة
علــى األفــران ،وطالــب األهالــي بتحســين نوعيــة الخبــز ،وجلــب نوعيــات طحيــن صالحــة لالســتهالك البشــري.

█ █أزمة مواصالت
ً
كيلومتــرا جنــوب العاصمــة الســورية
أضحــى التنقــل مــن مخيــم خــان دنــون الــذي يقــع علــى مســافة 23
دمشــق والعــودة إليــه؛ إحــدى المشــاكل التــي ال يســتهان بهــا فــي حيــاة ســكانه ،الذيــن باتــوا يعتبــرون أن

هــذه األزمــة هــي همهــم األكبــر ،حيــث يضطــر الموظفــون والطــاب إلــى الوقــوف لوقــت طويــل مــن أجــل
تأميــن وســيلة نقــل تقلّ هــم إلــى مــكان عملهــم ،فــي حيــن يعتبــر األهالــي أن األمــر األســوأ مــن ذلــك هــو
اســتغالل ســائقي الحافــات الصغيــرة (الســرفيس) للنــاس مــن خــال طلــب تعرفــة زائــدة يلزمــون الــركاب
بهــا ،وفرضهــم خــط ســير الحافلــة بمــا يتوافــق مــع أهوائهــم ،مــا يضطــر األهالــي إلــى أخــذ أكثــر مــن وســيلة

للوصــول إلــى مــكان عملهــم ،مــا يشــكل عبئـ ًـا ماديـ ًـا إضافيـ ًـا علــى كاهلهــم ،حيــث يــكاد يصــل إلــى ربــع الراتــب

أو أكثــر ،باإلضافــة إلــى الوقــت الطويــل.

█ █انتشار ظاهرة الدراجات النارية
اشــتكى أهالــي مخيــم خــان دنــون مــن ظاهــرة قيــادة الدراجــات الناريــة فــي أزقــة وحــارات المخيــم بتهــور
مــن قبــل المراهقيــن وصغــار الســن ،معربيــن عــن تخوفهــم مــن هــذه الظاهــرة التــي انتشــرت بصــورة غيــر
مســبوقة فــي المخيــم ،مؤكديــن أنهــا باتــت تشــكل خطـ ً
ـرا علــى حيــاة راكبيهــا وحيــاة األهالــي.

وفــي حادثــة تدلــل علــى ذلــك تعـ ّـرض ثالثــة أشــقاء مــن أبنــاء مخيــم خــان دنــون بريــف دمشــق يــوم اإلثنيــن

 16تمــوز /يوليــو  2019إلــى حــادث ســير ،وبحســب التفاصيــل التــي تحصلــت عليهــا مجموعــة العمــل أن ثالثــة
أطفــال توائــم هــم أوالد الالجــئ الفلســطيني عبــد اللــه ســالم؛ صدمهــم ســائق دراجــة ناريــة علــى طريــق
كراميــش كان يقــود بســرعة مفرطــة ،حيــث تــم إســعافهم إلــى إحــدى المشــافي إلجــراء الفحوصــات الالزمــة
وتلقــي العالجــات الضروريــة ،فــي حيــن الذ ســائق الدراجــة الناريــة بالفــرار إلــى وجهــة مجهولــة.
المخيــم ،مســؤولية
حمــل األهالــي اللجــان الشــعبية المواليــة للنظــام التــي تســيطر علــى
مــن جانبهــم ّ
ّ

الفلتــان األمنــي واالســتهتار بحيــاة المدنييــن ،خاصــة أن العديــد مــن ســائقي الدراجــات الناريــة هــم عناصــر
مــن المراهقيــن ،كمــا طالبــوا بوضــع حــد لهــذه الظاهــرة قبــل أن تســتفحل ،وآليــة للمراقبــة ومحاســبة
هــؤالء المتهوريــن.
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█ █انتشار ظاهرة الخطف
أثــارت حادثــة اختطــاف فتــاة مــن قبــل عصابــة خطــف مخــاوف وهلــع ســكان مخيــم خــان دنــون بريــف دمشــق

ً
علــى أبنائهــم وبناتهــم ،حيــث ذكــرت إحــدى صفحــات منصــات التواصــل االجتماعــي (الفيــس بــوك)
خبــرا

مفــاده أن عـ ً
ـددا مــن األشــخاص مــن أهالــي مخيــم خــان دنــون الحقــوا يــوم  17آب /أغســطس  2019ســيارة
كانــت بداخلهــا طفلــة صغيــرة مخطوفــة ،وعلــى الفــور قــام عــدد مــن عناصــر اللجــان ولــواء القــدس بمالحقــة
الســيارة وإلقــاء القبــض علــى أفــراد العصابــة ،الذيــن اعترفــوا بعــد التحقيــق معهــم أنهــم قامــوا بخطــف
طفلــة صغيــرة مــن منطقــة مجــاورة للمخيــم.

█ █الجانب التعليمي
تحــت عنــوان «نحــو تعلــم أفضــل» عقــد فــي مخيــم خــان دنــون لالجئيــن الفلســطينيين بريــف دمشــق
الملتقــى التعليمــي الثانــي يــوم  25آب /أغســطس  ،2019بدعــوة مــن ملتقــى مخيــم خــان دنــون الثقافــي
الفلســطيني ،وبرعايــة الهيئــة العامــة لالجئيــن الفلســطينيين العــرب ،وبالتعــاون مــع برنامــج التربيــة فــي
وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق األدنــى (األونــروا).
ناقــش المجتمعــون فــي الملتقــى أوضــاع العمليــة التعليمــة فــي مخيــم خــان دنــون وســبل تطويرهــا
واالرتقــاء بمســتوى الــكادر التعليمــي والطــاب ،كمــا تطرقــوا إلــى اإلنجــازات والتحديــات التــي يواجههــا
برنامــج التعليــم فــي األونــروا علــى الرغــم مــن الصــراع الدائــر فــي ســورية.

█ █الجانب الطبي
اشــتكى أهالــي مخيــم خــان دنــون لالجئيــن الفلســطينيين بريــف دمشــق مــن المعاملــة الســيئة مــن قبــل
بعــض موظفيــن وموظفــات المســتوصف التابــع لوكالــة األونــروا فــي المخيــم ،وتصرفاتهــم غيــر اإلنســانية
مــع النســاء وكبــار الســن.
وتكبــر علــى حــد
واتهــم األهالــي موظفــي مســتوصف األونــروا فــي المخيــم بالتعامــل معهــم بعنجهيــة
ّ

فضــل أحــد مســنّ ي المخيــم الــذي
تعبيرهــم ،فيمــا ّ
تعــرض لموقــف مســيء مــن قبــل أحــد موظفــي
ّ
المســتوصف أن يتخلــى عــن الــدواء المصــروف مــن قبــل األونــروا مقابــل أال تهــان كرامتــه علــى حــد تعبيــره.
مــن جانبهــم أطلــق أهالــي مخيــم خــان دنــون وعــدد مــن الناشــطين نــداء ناشــدوا خاللــه وكالــة األونــروا،
وهيئــة الالجئيــن الفلســطينيين العــرب والجهــات المعنيــة التدخــل التخــاذ اإلجــراءات الضروريــة لوضــع حــد
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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.
ً
ً
عــددا
وشــدد البيــان الــذي وصــل نســخة منــه إلــى مجموعــة العمــل علــى أن هنــاك
كبيــرا مــن األمهــات
واألطفــال تنقصهــم الخدمــات الالزمــة واالحتــرام ،باإلضافــة إلــى أوضاعهــم الصحيــة المتدهــورة ،وحاجتهــم
الماســة للعــاج والــدواء غيــر المتوفــر فــي المســتوصف ،محمليــن األونــروا المســؤولية الكاملــة عــن
التصرفــات الالأخالقيــة التــي يمارســها هــؤالء الموظفــون ،داعيــن الوكالــة وهيئــة الالجئيــن الفلســطينيين
العــرب والجهــات المعنيــة؛ للتدخــل ومحاســبة الموظفيــن وفــرض عقوبــات شــديدة عليهــم.
فــي غضــون ذلــك تكفلــت وكالــة األونــروا فــي مخيــم خــان دنــون لالجئيــن الفلســطينيين بريــف دمشــق،
بإجــراء عمــل جراحــي للطفلــة الفلســطينية الســورية «بيــان طــه خطــاب» ،التــي تعانــي منــذ والدتهــا مــن
غطــاء أبيــض ســاد علــى العينيــن.
حــول مســتوصف وكالــة الغــوث فــي المخيــم الطفلــة المريضــة إلــى مركــز «اإلنتراليــازك» لطــب
حيــث ّ

العيــون بدمشــق لتقييــم الحالــة ،وإجــراء العمــل الجراحــي لهــا علــى نفقــة الوكالــة.
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مخيم
السيدة
زينب

عانــى ســكان مخيــم قبــر الســت المعــروف بمخيــم «الســيدة زينــب» بريــف دمشــق الــذي يســيطر عليــه
الجيــش الســوري واللجــان الشــعبية المواليــة لــه ،مــن أزمــات اقتصاديــة زادت مــن التكاليــف المرهقــة علــى
العائلــة الفلســطينية ،مــع ضعــف اإلمكانيــات والمــوارد الماليــة وانتشــار البطالــة ،ممــا دفــع البعــض للســفر

خارجـ ًـا ،أو العمــل ضمــن اللجــان الشــعبية المواليــة للجيــش الســوري.

اشــتكى أهالــي مخيــم الســيدة زينــب مــن تراكــم النفايــات فــي حــارات وأزقــة مخيمهــم ،محذريــن مــن نتائــج
الروائــح الكريهــة وتكاثــر الحشــرات ،التــي تتســرب إلــى المــدارس والبيــوت ،مندديــن باإلهمــال المتعمــد،
الــذي ينعكــس علــى الصحــة العامــة والبيئــة بشــكل عــام.
فيمــا اتهــم األهالــي البلديــة التــي يتبــع لهــا مخيــم الســيدة زينــب بالتقصير فــي تقديم الخدمات األساســية
لألهالــي وخدمــات البنــى التحتيــة ،مضيفيــن أن البلــدة تعانــي مــن مشــكلة الصــرف الصحــي ،وانقطــاع
الكهربــاء والميــاه لفتــرات زمنيــة طويلــة.
كمــا عانــى ســكان مخيــم «الســيدة زينــب» ،أزمــة فــي تأميــن وســائط النقــل مــن وإلــى المخيــم ،الــذي
يقــع جنــوب مدينــة دمشــق علــى بعــد  12كــم مــن العاصمــة ،حيــث بــات التنقــل مــن مخيــم الســيدة زينــب
والعــودة إليــه أحــد المشــاكل التــي ال يســتهان بهــا فــي حيــاة ســكانه ،فقــد ينتظــر أي موظــف أو طالــب عــدة
ســاعات للوصــول إلــى مــكان عملــه ،باإلضافــة إلــى المنغّ صــات األخــرى مــن مصــروف يــكاد يصــل إلــى ربــع
الراتــب أو أكثــر ،عــدا عــن مزاجيــات الســائقين.
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█ █الجانب الطبي:
ً
ـطينيا
أفــادت مصــادر مطلعــة لمجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية؛ أن أكثــر مــن  25الجئـ ًـا فلسـ

مصابــون بمــرض الســرطان فــي مخيــم الســيدة زينــب لالجئيــن الفلســطينيين بريــف دمشــق ،مشــيرةً

إلــى أنــه ســجل يــوم الســبت  9شــباط /فبرايــر  2019وفــاة الالجــئ الفلســطيني خ – ي  40عامـ ًـا نتيجــة

إصابتــه بمــرض ســرطان الرئــة ،فــي حيــن ينتظــر عــدد مــن األشــخاص المصابيــن بمــرض الســرطان مصيرهــم
المجهــول ،منوهــة إلــى أن مــن أهــم أســباب انتشــار األمــراض الخبيثــة هــو التلــوث البيئــي الــذي أصــاب
معظــم المــدن الســورية نتيجــة للحــرب ،وانتشــار مخلفــات األســلحة والدمــار مــن مــواد ســامة ومؤكســدة،

عــاوة علــى انعــدام النظافــة ،ممــا شــكل بيئــة حاضنــة للجراثيــم والفيروســات التــي تعــد المســبب الرئيــس
لبعــض أنــواع الســرطانات.

مــن جانبهــم يعانــي مرضــى الســرطان فــي ســورية صعوبــات كبيــرة للحصــول علــى العــاج ،متَ َح ِّديــن
أمــا منهــم بالتغلــب علــى
الظــروف القاســية ،وســوء األوضــاع المعيشــية واالقتصاديــة وفقــر الحــال،
ً
كل جانــب.
المــرض ،متمســكين بــإرادة الحيــاة علــى المــوت الــذي يحيــط بهــم مــن ّ

فــي غضــون ذلــك كشــفت إحصائيــات رســمية صــادرة عــن دوائــر طبيــة رســمية؛ أن نســبة المصابيــن بــاألورام
الخبيثــة فــي ســورية بلغــت  3فــي المئــة مــن إجمالــي عــدد الســكان ،أي أن عــدد المصابيــن بلــغ نحــو 800

ألــف مصــاب.

ً
ً
ً
مجانيــا ألبنــاء مخيــم الســيدة زينــب لالجئيــن
صحيــا
يومــا
إلــى ذلــك نظمــت هيئــة العمــل الجماهيــري

الفلســطينيين ،يــوم  10آذار /مــارس  2019تخللــه نــدوة صحيــة بعنــوان «التغذيــة الســليمة والعــادات
الغذائيــة الصحيــة».

شــارك باليــوم الصحــي أربعــة أطبــاء بتخصصــات مختلفــة ،وشــملت الفحوصــات آالم المفاصــل والعظــام

وفحوصــات الضغــط والســكري ،فيمــا تحــدث الدكتــور محمــد الشــرقاوي عــن التغذيــة الســليمة والعــادات
الغذائيــة الصحيــة.

█ █دورات تدريبية
أعلــن «برنامــج اإلعاقــة فــي وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين (األونــروا)» يــوم  13أيــار /مايــو

 2019عــن إقامــة دورات تدريبيــة مجانيــة لــذوي االحتياجــات
مخيــم السـ ّـيدة زينــب لالجئيــن
الخاصــة مــن أبنــاء ّ
ّ
الفلســطينيين بريــف دمشــق.

ووفقـ ًـا للوكالــة فــإن الــدورات التدريبيــة ستشــمل االختصاصــات التاليــة «الحالقــة
ـائية،
ّ
الرجاليــة ،الحالقة النسـ ّ

صيانــة موبايــل ،الخياطــة ،تصويــر فوتوغــراف وفيديو».
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مخيم
الرمدان

مخيــم الرمــدان
ـح الميــاه وانقطاعهــا لفتــرات زمنيــة طويلــة خــال عــام  2019عــن منــازل وحــارات ّ
تصــدر شـ ّ
لالجئيــن الفلســطينيين بريــف دمشــق واجهــة االهتمامــات لســكانه ،الذيــن يعانــون مــن أزمــات معيشــية

واقتصاديــة صعبــة.
أزمــة الميــاه وعــدم توفرهــا دفــع بعــض الناشــطين ووجهــاء المخيــم إلطالق نــداء طالبوا فيه وكالــة األونروا،
والهيئــة العامــة لالجئيــن الفلســطينيين التدخــل مــن أجل حــل هذه األزمة.
وبحســب الســكان؛ «فــإن الميــاه تنقطــع عــن المخيــم لفتــرات زمنيــة طويلــة ،وحيــن تتوفــر تكــون بضغــط

منخفــض ولســاعات محــدودة جـ ً
ـدا ،بحيــث ال يمكــن معهــا تعبئــة خزانــات البيــوت الفارغــة ،مــا دفــع األهالــي
إلــى شــراء الميــاه مــن الصهاريــج الجوالــة بأســعار مرتفعــة ،ممــا زاد مــن العــبء المــادي علــى أبنــاء المخيــم
الذيــن يعانــون مــن فقــر الحــال ،وانتشــار البطالــة بينهــم ،جــراء اســتمرار الصــراع الدائــر فــي ســورية» علــى
حــد تعبيرهــم.
ويعانــي ســكان مخيــم الرمــدان ،مــن أزمــة اقتصاديــة حقيقية جــراء انعكاس تجليات الصراع الدائر في ســورية
عليهــم ،مــا ســبب انتشــار البطالــة بينهــم ونقــص شــديد فــي المــواد الغذائيــة واألدويــة والمحروقــات،
وغــاء فــي األســعار.
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ً
أوضاعــا معيشــية مزريــة بســبب عــدم
يعيــش أبنــاء المخيــم

تأميــن الخدمــات األساســية وتأهيــل البنــى التحتيــة فــي

المخيــم ،وانعــدام خدمــات التعليــم والصحــة ،ممــا انعكــس

ً
ســلبا عليهــم ،وجعــل الكثيــر مــن النازحيــن عنــه يتــرددون

مخيم
حندرات

بالعــودة إليــه.

ويشــكو أهالــي المخيــم مــن إهمــال الجهــات المختصــة ولجنــة

ـي المخيــم ،وقالــوا «إن المناطــق األخــرى فــي حلــب يعــود
حـ ّ

أهلهــا إليهــا ،تزدهــر وتتعمــر وتتقــدم إال مخيــم حنــدرات فــي
تراجــع دائــم».

فــي حيــن ســاهم عــدد مــن متطوعــي الهــال األحمــر
الفلســطيني ،ومــن أبنــاء مخيــم حنــدرات لالجئيــن
الفلســطينيين فــي حلــب بإعــادة تأهيــل اإلنــارة فــي مدرســة

المخيــم ،وقامــوا بتجهيــز إحــدى الحدائــق للعامــة مــن تنظيــف
ودهــان ،فيمــا أعلــن المتطوعــون أن لديهــم برنامــج مبــادرات

لتفعيــل الحالــة المجتمعيــة للمخيــم.
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█ █مناشدات
•طالــب الالجئــون الفلســطينيون مــن أبنــاء مخيــم حنــدرات فــي حلــب وكالــة األونــروا بإدراجهــم
ضمــن العائــات األكثــر عـ ً
ـوزا ،وتقديــم يــد العــون والمســاعدة لهــم ،وإعــادة إعمــار منازلهــم المدمــرة
فــي المخيــم .وقــال المطالبــون فــي عريضــة وجهــت للوكالــة بضــرورة ســعي األونــروا لصــرف

المهجــر والمنكــوب،
بــدل إيجــار ،وعــدم قطــع الســلة الغذائيــة بــل زيادتهــا ،وتحقيــق العدالــة بيــن
ّ
ولفتــت العريضــة أن غالبيــة أبنــاء المخيــم يعيشــون فــي منــازل مســتأجرة ،والتــي أرهقــت كاهــل
األهالــي ،وســط انتشــار للفقــر والبطالــة وارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة والمحروقــات وغيرهــا،

وحملــوا وكالــة األونــروا مســؤولية
وعبــر األهالــي عــن ســخطهم مــن حالــة الالمبــاالة بمعاناتهــم،
ّ
ّ
إيجــاد البدائــل والحلــول لالجئيــن الفلســطينيين ،كمؤسســة تســعى إلغاثتهــم.

█ █الواقع الميداني
تشــير مصــادر مجموعــة العمــل أن آثــار القنابــل العنقوديــة المحرمــة دوليـ ًـا تمــأ مخيــم حنــدرات بســبب قصف
الطائــرات الروســية والســورية للمخيــم خــال أحــداث الحــرب ،قبــل أن يتــم إخــراج المجموعــات المســلحة
التابعــة للمعارضــة منــه.
ففــي يــوم  13آب /أغســطس  2019قضــى الطفــل شــفيق يعقــوب ،وهــو مــن الجنســية الســورية متأثـ ً
ـرا
بجراحــه التــي أصيــب بهــا عقــب انفجــار قنبلــة عنقوديــة كان يلعــب بهــا فــي أحــد شــوارع مخيــم حنــدرات.
كمــا يخضــع المخيــم لحالــة مــن الفلتــان األمنــي أدت لتعــرض العديــد مــن المنــازل للســرقة ،حيــث أصبحــت

ً
ووفقــا لشــهادة أحــد ســكان المخيــم
الســرقات تطــال حتــى أســاك الكهربــاء الموجــودة داخــل المنــازل،
فــإن عـ ً
ـددا مــن البيــوت فــي حــارة ترشــيحا والزيــب تــم ســرقتها ،وســرقة أســاك الكهربــاء الموجــودة فيهــا،

ـا اللجــان الشــعبية ولــواء القــدس المواليــن للنظــام الســوري المســؤولية عــن حمايــة أهالــي المخيــم
محمـ ً
ّ
وممتلكاتهــم.

█ █زيارات:
شــهد مخيــم حنــدرات فــي حلــب خــال عــام  2019زيــارات عديــدة بهــدف االطــاع علــى أوضــاع ســكانه وواقــع
المخيــم ،ومــا تــم تحقيقــه مــن إنجــازات علــى مســتوى تأهيــل البنــى التحتيــة والخدميــة.
•زار وفــد مــن الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين يــوم اإلثنيــن  18شــباط /فبرايــر  2019مخيــم
حنــدرات لالجئيــن الفلســطينيين فــي حلــب ،حيــث اطلــع الوفــد علــى واقــع المخيــم ،والتقــى مــع
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عــدد مــن ســكانه واســتمع إلــى مشــكالتهم ومعاناتهــم ،وطالــب علــي فيصــل عضــو المكتــب
السياســي للجبهــة -أميــن إقليــم لبنــان -األونــروا باإلســراع فــي إعــادة تأهيــل مخيــم حنــدرات وكافــة

ً
مشــددا علــى ضــرورة أن تقــوم وكالــة الغــوث بتقديــم وتوفيــر كافــة
المخيمــات الفلســطينية،

الخدمــات الصحيــة والتعليميــة واإلغاثيــة لالجئــي فلســطين فــي ســورية.

•قــام وفــد أجنبــي مــن منظمــة الصليــب األحمــر الدولــي يوم 10نيســان /إبريل  2019بزيــارة تفقدية
لألوضــاع المعيشــية لألهالــي فــي مخيــم حنــدرات لالجئيــن الفلســطينيين فــي حلــب ،واالطــاع
ـزود الســكان ،وأكــد الوفــد خــال الزيــارة علــى تحســين الوضــع المعيشــي
علــى وضــع الميــاه التــي تـ ّ

لألهالــي ،وزيــادة عــدد خزانــات الميــاه ،وكانــت المنظمــة قــد زودت المخيــم بـــ  10خزانــات مــاء موزعــة

علــى حــارات مخيــم حنــدرات ،وذلــك بعــد ازديــاد أعــداد العائديــن إليــه.

•نظــم وفــد مــن وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين (األونــروا) ،ومديــر الهيئــة العامــة
لالجئيــن الفلســطينيين العــرب ،يــوم  8نيســان /إبريــل  2019زيــارة ميدانيــة لمخيــم حنــدرات لالجئين

الفلســطينيين شــمال ســورية ،لالطــاع علــى األوضــاع التعليميــة والخدميــة فــي المخيــم.

•قــام مديــر وكالــة األونــروا فــي حلــب «محمــد شــريتح» ومديــر مؤسســة الالجئيــن الفلســطينيين
«أحمــد إبراهيــم» ووفــد مرافــق ،يــوم  18آب /أغســطس  2019بجولــة فــي مخيــم حنــدرات لالجئين
الفلســطينيين فــي حلــب لمتابعــة وضــع الميــاه والكهربــاء.

•نظــم وفــد مــن مديريــة الصحــة فــي حلــب زيــارة إلــى مخيــم حنــدرات يــوم  20تشــرين الثانــي/
نوفمبــر 2019لالطــاع علــى ســير الخدمــات الطبيــة فــي المخيــم ،واألوضــاع الصحيــة للعائــات

«حبــة حلــب» أو «الذبابــة
القاطنــة داخلــه ،وكذلــك لتفقــد الحــاالت المرضيــة المصابــة بــداء الليشــمانيا ّ

القاتلــة» ،وتوعيــة األهالــي بكيفيــة عالجهــا وتجنّ ــب اإلصابــة بهــا.

█ █وقفة تضامنية
نظــم أهالــي مخيــم حنــدرات لالجئيــن الفلســطينيين فــي حلــب يــوم الثالثــاء  2نيســان /إبريــل  2019وقفــة

تضامنيــة تنديـ ً
ـدا بقــرار الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب ،وإعالنــه الجــوالن المحتــل تابعـ ًـا لـــ «إســرائيل» ،كمــا

عبــر أهالــي المخيــم عــن رفضهــم لهــذا القــرار األمريكــي الرامــي إلــى تكريــس ســيادة إســرائيل علــى هــذا
الجــزء مــن التــراب الســوري المحتــل ،لكونــه مخالفـ ًـا لقــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم  ،497ولمقتضيــات

الشــرعية الدوليــة ،مؤكديــن علــى أن الجــوالن أرض ســورية عربيــة ،كمــا شــدد المعتصمــون علــى تمســكهم
بحقهــم فــي العــودة إلــى وطنهــم فلســطين وتحريــر كامــل ترابهــا.
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مخيم
النيرب

عانــى ســكان مخيــم النيــرب لالجئيــن الفلســطينيين فــي حلــب مــن أزمــات اقتصاديــة ومعيشــية خانقــة جــراء
اســتمرار الصــراع الدائــر فــي ســورية ،بســبب ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة .كمــا اشــتكي األهالــي مــن
أزمــة مواصــات خانقــة بســبب توقــف معظــم الحافــات ووســائل النقــل عــن العمــل بســبب شــح مادتــي
البنزيــن والديــزل ،وغــاء أســعارهما فــي حــال توفرهمــا.
كمــا شــهد مخيــم النيــرب لالجئيــن الفلســطينيين فــي حلــب خــال عــام  2019ارتفاعـ ًـا بمعــدالت الهجــرة
بيــن شــباب المخيــم ألســباب تتعلــق بالخدمــة اإللزاميــة المفروضــة علــى الشــباب فــي جيــش التحريــر
الفلســطيني ،وانتشــار البطالــة وقلــة فــرص العمــل ،وغــاء األســعار وممارســات مجموعــة «لــواء القــدس»
المواليــة للنظــام التــي تســيطر علــى المخيــم.
وأكــد مراســل مجموعــة العمــل أنــه وثــق خــال النصــف الثانــي مــن عــام  2019هجرة أكثر من ( )150شـ ً
ـابا من
المخيــم ،بتكلفــة قــد تصــل إلــى ( )1000دوالر للشــخص الواحــد تضمــن وصولــه إلــى مدينــة إزميــر التركيــة.
وأشــارت المجموعــة إلــى وجــود صعوبــات تعتــرض وصــول الالجئيــن إلــى تركيــا ،منهــا التدقيــق واالحتجــاز
مــن قبــل حاجــز «هيئــة تحريــر الشــام» فــي مدينــة عفريــن ،الــذي قــام باحتجــاز عــدد مــن شــباب المخيــم بحجــة
الســمعة الســيئة التــي يشــتهر بهــا المخيــم لوجــود لــواء القــدس فيــه ،باإلضافــة إلــى احتجازهــم مــن قبــل
حــرس الحــدود التركــي أثنــاء عبورهــم للحــدود أليــام قبــل إعــادة ترحيلهــم إلــى ســورية.
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█ █الواقع الميداني
تعــرض مخيــم النيــرب لالجئيــن الفلســطينيين فــي حلــب خــال عــام  2019للقصــف نتيجــة المعــارك
واالشــتباكات التــي اندلعــت بيــن قــوات المعارضــة الســورية وقــوات الســلطات الســورية النظاميــة ،مــا أدى
إلــى ســقوط عــدد مــن الضحايــا والجرحــى بيــن المدنييــن مــن أبنــاء المخيــم.
ففــي يــوم  14أيــار /مايــو  2019تعــرض مخيــم النيــرب للقصــف بأربعــة صواريــخ موجهــة ،مصدرهــا قــوات
المعارضــة الســورية المســلحة غربــي مدينــة حلــب ،مــا أســفر عــن قضــاء  9ضحايــا هــم :الطفلــة آمــال فائــز
ســخنيني ( 10ســنوات) ،والطفــل يوســف محمــد أبــو حــرش ( 6ســنوات) ،ومحمــد وليــد الداهــودي ،وابنــه
الطفــل وليــد محمــد الداهــودي ( 8أعــوام) ،والطفلــة ماســة محمــد داهــودي ( 3أعــوام) ،أحمــد فــاروق
الخطيــب مواليــد  ،1982فاطمــة الخطيــب ( 65ســنة) ،محمــود الســعدي ( ٧٠ســنة) ،وأحمــد فتحــي أبــو
هاشــم ،وســقوط عــدد مــن الجرحــى عــرف منهــم بــراء خالــد الخطيــب ( 10ســنوات) ،الطفــل جمــال فايــز
ســخنين ( 8ســنوات) ،الطفــل إبراهيــم محمــد أبــو حــرش ( 8ســنوات) ،الطفلــة ســارة محمــد الخطيــب (11
ســنة) ،الطفلــة فاطمــة زهــراء الخطيــب ( 10ســنوات) ،محمــد عبــدو شــرفو مواليــد  ،1971وأيمــن محمــود

شــبابو ( 37عامـ ًـا).

ووفقـ ًـا لمراســل مجموعــة العمــل فــإن الصواريــخ األربعــة التــي ســقط علــى مخيــم النيــرب ،ســقط أحدهــا
علــى بنــاء أبــو مــروان الناجــي دون أن يســفر عــن وقــوع إصابــات ،فيمــا ســقط الصــاروخ الثانــي علــى بنــاء
بالقــرب مــن جامــع شــهداء األقصــى أدى إلــى دمارهــا بشــكل كامــل.
إلــى ذلــك كشــفت مصــادر إعالميــة مقربــة مــن النظــام الســوري ومجموعــة «لــواء القــدس» المواليــة
لــه ،أن القــوات اإليرانيــة المتواجــدة فــي اللــواء  80بالقــرب مــن مطــار حلــب ،قصفــت «بالخطــأ» مخيــم
النيــرب لالجئيــن الفلســطينيين يــوم  14أيــار /مايــو  ،2019والــذي أوقــع ضحايــا وجرحــى بيــن المدنييــن
الفلســطينيين.
وأضافــت تلــك المصــادر أن التحقيقــات الجاريــة مــع القــوات اإليرانيــة فــي اللــواء العســكري تشــير إلــى
ارتــكاب العناصــر خطــأ فــي قاعــدة التوجيــه للصواريــخ التــي انحرفــت عــن مســارها ،وســقطت فــي المخيــم.

█ █ردود فعل رسمية وإعالمية
•أدانــت وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الجئــي فلســطين فــي الشــرق األدنــى (األونــروا)
فــي بيــان أصدرتــه يــوم  16أيــار /مايــو  2019تعـ َّـرض مخيــم النيــرب فــي حلــب للقصــف بالصواريــخ،
الــذي نجــم عنــه مقتــل مــا ال يقــل عــن عشــرة مدنييــن وجــرح أكثــر مــن ثالثيــن ،ومــن بيــن القتلــى
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كان هنالــك أربعــة أطفــال ،أصغرهــم كان فــي السادســة مــن عمــره .وأعلنــت األونــروا فــي بيانهــا
إلــى أنهــا وبســبب األعمــال العدائيــة الجاريــة فــي محيــط مخيــم النيــرب والوضــع األمنــي الناتــج عنهــا؛

قــد أجبــرت علــى تعليــق دوام المــدارس الســت التــي تقــوم بإدارتهــا فــي المخيــم –األمــر الــذي

يؤثــر علــى أكثــر مــن  3,000طفــل -مشــيرة إلــى أنــه فــي الوقــت الــذي قامــت بــه األونــروا بفتــح
مدارســها فــي مخيــم النيــرب ،إال أنهــا قامــت بذلــك مــع معرفتهــا األليمــة بــأن ثالثــة مــن طلبتهــا لــن
ينضمــوا إلــى التحضيــرات النهائيــة المتحانــات نهايــة العــام.

•ودعــت األونــروا فــي بيانهــا كافــة األطــراف فــي النــزاع إلــى االلتــزام بمســؤولياتهم بموجــب
القانــون اإلنســاني الدولــي ،وتحديـ ً
ـدا فيمــا يتعلــق باتخــاذ كافــة التدابيــر االحترازيــة لضمــان حمايــة

المدنييــن خــال النزاعــات ،مشــددة علــى أنهــا تديــن مقتــل وجــرح كافــة المدنييــن ،بمــن فــي ذلــك
الجئــي فلســطين.

•وعبــرت األونــروا عــن قلقهــا بشــأن مــا يقــارب مــن  10إلــى  20ألــف الجــئ مــن فلســطين؛ نازحيــن
فــي تلــك المنطقــة ،بســبب التصعيــد الدراماتيكــي فــي األعمــال العدائيــة فــي الشــمال الغربــي
لســورية ،مبديــة رغبتهــا فــي االنضمــام إلــى دعــوة الجهــات الفاعلــة اإلنســانية األخــرى فــي ســورية
إلنهــاء المعانــاة الفظيعــة للمدنييــن.

ً
ً
صحفيــا أدانــت فيــه تعــرض مخيــم
بيانــا
•أصــدرت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية
النيــرب لالجئيــن الفلســطينيين مســاء يــوم الرابــع عشــر مــن أيــار /مايــو  2019لقصــف صاروخي أدى
إلى ســقوط تســعة ضحايا من النســاء واألطفال والشــيوخ والشــباب الفلســطينيين باإلضافة إلى
عشــرات الجرحــى .ودعــت مجموعــة العمــل كل أطــراف الصــراع إلــى تحييــد مــا تبقــى مــن المخيمــات

الفلســطينية فــي ســورية ،والحفــاظ علــى الهــدوء فيهــا ،وضمــان ســامة وأمــن المدنييــن ،كمــا
طالبــت المجموعــة وكالــة غــوث وتشــغيل الجئــي فلســطين األونــروا؛ تقديــم الحمايــة الواجبــة فــي
القانــون الدولــي لالجئيــن ومخيماتهــم.

إلــى ذلــك تعــرض مخيــم النيــرب لعــدد مــن حــوادث نشــوب الحرائــق فيــه ألســباب مختلفــة أدى إلــى

إصابــة عــدد مــن أبنــاء المخيــم ،ففــي يــوم:

مــروع امتــد لخمســة منــازل
• 20آذار /مــارس  2019تســبب مــاس كهربائــي فــي نشــوب حريــق
ّ
بركــس فــي مخيــم النيــرب ّللجئيــن الفلســطينيين بحلــب ،دون وقــوع إصابــات أو وفيــات.

• 24أيــار /مايــو  2019اندلــع حريــق فــي محــل الالجــئ علــي فضــل لبيــع المحروقــات ،فــي مخيــم
النيــرب ّللجئيــن الفلســطينيين بحلــب ،أســفر عــن إصابــة  17شـ ً
ـخصا مــن الذيــن هرعــوا للمســاعدة

بإخمــاد الحريــق والســيطرة عليــه ،حيــث تــم نقلهــم علــى الفــور للعــاج فــي مشــفى الــرازي.

• 2حزيــران /يونيــو  2019حريــق فــي المخبــز اآللــي الحديــث الكائــن فــي مخيــم النيــرب لالجئيــن
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الفلســطينيين بحلــب ،بســبب خطــأ بتوصيــات المحروقــات للفــرن ،واقتصــرت األضــرار علــى
الماديــات فقــط.

• 6حزيــران /يونيــو  2019اشــتعلت النيــران فــي ســهول المخيــم عنــد ســور المخيــم الغربــي ،وهــرع
أبنــاء المخيــم إلطفــاء النيــران بالمالبــس والمــاء ،وخلّ ــف الحريــق أضـ ً
ـرارا ماديــة.

█ █فوضى السالح
تصاعــدت شــكاوى أبنــاء مخيــم النيــرب لالجئيــن الفلســطينيين فــي حلــب مــن فوضــى الســاح الموجــود بيد
مجموعــات وعناصــر مواليــة للنظــام الســوري ،وزادت حــدة التذمــر وســط األهالــي بعــد حــدوث اشــتباكات
أدت إلــى وقــوع  5إصابــات بينهــم
بيــن المجموعــات المســلحة يــوم  6كانــون الثانــي /ينايــر  ،2019التــي ّ
طفــل مــن عائلــة المصــري.

وفــي رســالة وصلــت لمجموعــة العمــل ،قــال أحــد أبنــاء المخيــم إن الســاح الموجــود بيــد العناصــر المســلحة
التابعــة لمجموعــة لــواء القــدس المواليــة للنظــام يهــدد حيــاة األهالــي.
فيمــا دعــا عــدد مــن أهالــي المخيــم إلــى ســحب الســاح ،ألن وجــوده مصــدر خــوف ألبنــاء المخيــم ،مشــددين
علــى ضــرورة حمايــة المدنييــن مــن العناصر المســلحة والطائشــة.
ومــن ورائــه النظــام الســوري المســؤولية عــن تلــك العناصــر ،وبأنــه
وحمــل األهالــي «لــواء القــدس» ِ
ّ
المســتفيد الوحيــد مــن األحــداث الواقعــة بيــن تلــك المجموعــات ،وذلــك بســبب ارتباطها بمصالحــه ولترهيب
المدنييــن.
يشــار إلــى أن األفــرع األمنيــة الســورية تســتغل األوضــاع االقتصاديــة المترديــة فــي ســورية ،وشــكلت
مجموعــات مواليــة لهــا مــن الســوريين والالجئيــن الفلســطينيين وســلحتها وخصصــت رواتــب لعناصرهــا،

ً
دورا فــي الحــرب الســورية.
ولعبــت

█ █انتشار ظاهرة الدراجات النارية واألسلحة البالستيكية
تنتشــر فــي حــارات وأزقــة مخيــم النيــرب ظاهــرة الدراجــات الناريــة التــي يتســبب ســائقوها بوقــوع العديــد
مــن الحــوادث المروريــة الخطــرة ،حيــث ناشــد أهالــي مخيــم النيــرب الجهــات المعنيــة ولــواء القــدس للحــد مــن
هــذه الظاهــرة التــي تشــكل خطـ ً
ـرا علــى حيــاة الســكان ،بســبب عــدم االلتــزام بمعاييــر األمــان والســامة،

والســرعة الزائــدة.

الفصل األول :الالجئون الفلسطينيون في المخيمات الفلسطينية
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حد لظاهــرة ركوب
مــن جانبهــم جــدد أهالــي مخيــم النيــرب لالجئيــن الفلســطينيين بحلــب مطالباتهــم بوضــع ٍّ

الدراجــات الناريــة المنتشــرة فــي المخيــم ،والتــي باتــت تشــكل خطـ ً
ـرا علــى حيــاة راكبيهــا وحيــاة األهالــي.

وســجلت العديــد مــن الحــوادث المرعبــة بســبب عــدم االلتــزام بمعاييــر األمــان والســامة ،والســرعة الجنونيــة
التــي يقــود بهــا ســائقو الدراجــات الناريــة فــي أزقــة وحــواري مخيــم النيــرب ،دون مراعــاة لوجــود أطفــال
ونســاء وشــيوخ فــي تلــك األزقــة.
كمــا ســجلت إصابــة أكثــر مــن  10أطفــال بالغيــن فــي مخيــم النيــرب بحلــب جــراء مسدســات وبنــادق األســلحة
البالســتيكية «الخــرز» ،التــي تنتشــر خــال فتــرة األعيــاد فــي األســواق المحليــة ،مصاحبــة للمفرقعــات
الناريــة .وقالــت مجموعــة العمــل إن حالــة بعــض األطفــال ســيئة مــع احتمــال فقــدان البصــر ،مشــيرة إلــى
وجــود قلــق كبيــر بيــن األهالــي مــع اســتمرار توافــر تلــك األســلحة وشــرائها بســهولة.
وحمــل األهالــي مجموعــة «لــواء القــدس» المواليــة للنظــام الــذي يســيطر علــى
المخيــم ،مســؤولية
ّ
ّ

الفلتــان األمنــي ،واالســتهتار بحيــاة المدنييــن ،وضــرورة العمــل علــى وقــف بيــع األســلحة البالســتيكية
لألطفــال ومصادرتهــا ومحاســبة المســؤولين عــن بيعهــا.

█ █الواقع الطبي:
كشــف القصــف الــذي طــال مخيــم النيــرب يــوم  14أيــار /مايــو  2019والــذي أســفر عــن قضــاء  9الجئيــن
فلســطينيين وســقوط عــدد مــن الجرحــى؛ تــردي الواقــع الصحــي فــي مخيــم النيــرب ،والنقــص الكبيــر الــذي
يعانــي منــه هــذا القطــاع علــى صعيــد الخدمــات الصحيــة ،والمســتلزمات الطبيــة والكــوادر االختصاصيــة ،ال
سـ ّـيما األطبــاء واألدويــة.
فقــد ســادت حالــة مــن الغضــب
والســخط بيــن األهالــي جــراء
عــدم تمكّ ــن المركــز الطبــي
التابــع لمديريــة الصحــة فــي
حلــب مــن معالجــة أبنــاء المخيــم
المصابيــن

نتيجــة

القصــف،

وذلــك بســبب النقــص الكبيــر
فــي المســتلزمات والكــوادر
الطبيــة مــن أطبــاء متخصصيــن
وممرضيــن وأدويــة.
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حمــل األهالــي محافــظ ومديــر صحــة حلــب المســؤولية عــن هــذا اإلهمال واالســتهتار بحيــاة المواطنين،
كمــا ّ
مطالبيــن الجهــات المعنيــة تزويــد المركــز باألطباء االختصاصييــن واألدوية الالزمة.

█ █الجانب التعليمي:
طالــب طــاب مخيــم النيــرب لالجئيــن الفلســطينيين فــي حلــب بتأميــن وســائل نقــل إلــى جامعاتهــم ،تفاديـ ًـا
لالزدحــام وعــدم توفــر وســائل نقــل عاملــة علــى الخــط الواصــل إلــى ســاحة الجامعــة وعــدم التزامهــا بالخــط
النظامــي ،ممــا يضطــر الطــاب إلــى اللجــوء لوســائل نقــل أعلــى تكلفــة ،ممــا يحمــل الطــاب تكاليــف
إضافيــة وبشــكل يومــي.
ووجــه أهالــي مخيــم النيــرب رســالة إلــى محافــظ حلــب ومديــر النقــل الداخلــي قالــوا فيهــا «باســم أهالــي
مخيــم النيــرب وحــي النيــرب نطلــب اإليعــاز لمــن يلــزم بتأميــن باصــات نقــل داخلــي ،لنقــل طــاب وطالبــات
الجامعــة الذيــن بــدؤوا العــام الدراســي بمعانــاة االزدحــام ،وعــدم توفر «ســيرڤيس» بين المخيــم والجامعة”.

█ █اعتصامات:
نظــم عــدد مــن أهالــي مخيــم النيــرب لالجئيــن الفلســطينيين فــي حلــب وقفــة احتجاجيــة ضــد قــرارات
ّ

األونــروا ،التــي تقضــي بتوزيــع المســاعدات اإلنســانية علــى العائــات األكثــر عـ ً
ـوزا فــي  ،2019واســتثناء
آالف العائــات الفلســطينية فــي ســورية.
ودعــا المعتصمــون أبنــاء مخيــم النيــرب إلــى الوقــوف والدفــاع عــن حقوقهــم ،وإعــادة النظــر فــي القــرارات
األخيــرة التــي مــن شــأنها زيــادة معانــاة الالجئيــن الفلســطينيين ،وتوفيــر وظائــف للعاطليــن عــن العمــل.
وطالــب المعتصمــون وكالــة الغــوث التراجــع عــن قراراتهــا األخيــرة التــي وصفوهــا بالمجحفــة وغيــر العادلــة،

والتــي مــن شــأنها أن تنعكــس سـ ً
ـلبا علــى أوضــاع الالجئيــن الفلســطينيين فــي ســورية وتزيد مــن معاناتهم
ومأســاتهم ،مشــددين علــى أنــه يجــب التمســك باألونــروا والحفــاظ عليهــا ،ألنهــا الشــاهد الحــي علــى نكبــة
الشــعب الفلسطيني.

█ █أنشطة وفعاليات ووقفات
•كـ ّـرم االتحــاد العــام للمعلميــن الفلســطينيين يــوم  13تمــوز /يوليــو  2019وبمناســبة يــوم الالجــئ
العالمــي؛ كوكبــة مــن المعلميــن الفلســطينيين فــي حلــب ممــن ولــدوا فــي فلســطين إبــان

الفصل األول :الالجئون الفلسطينيون في المخيمات الفلسطينية

61

النكبــة ،وذلــك بحضــور عــدد مــن الشــخصيات وممثليــن عــن الفصائــل الفلســطينية وحشــد مــن

الجماهيــر الفلســطينية ،تخلّ ــل الحفــل لوحــة غنائيــة لألطفــال تحمــل معانــي النضــال الفلســطيني.

•خــرج مئــات الالجئيــن الفلســطينيين فــي مخيــم النيــرب بحلــب يــوم  27آذار /مــارس  2019فــي
ً
ً
ورفضــا لقــرار الرئيــس
تضامنــا مــع غــزة وللتنديــد بقصــف االحتــال اإلســرائيلي،
مســيرة ليليــة،
األمريكــي دونالــد ترمــب باالعتــراف بســيادة إســرائيل علــى هضبــة الجــوالن الســوري .وأطلــق
المتظاهــرون شــعارات تناصــر أهــل غــزة وتدعــو لوقــف القصــف علــى المدنييــن فــي القطــاع

المحاصــر ،وتطالــب المؤسســات الدوليــة بالتدخــل ورفــع الحصــار عــن غــزة.

نظــم أهالــي مخيــم النيــرب،
•17نيســان /إبريــل  2019وبمناســبة يــوم األســير الفلســطيني؛ ّ
ً
اعتصامــا للتضامــن مــع األســرى الفلســطينيين فــي ســجون االحتــال اإلســرائيلي ،وللتنديــد
بمــا تقــوم بــه ســلطات االحتــال مــن ممارســات وحشــية ضــد األســرى الفلســطينيين ،منتهكــة

بذلــك اتفاقيــة جنيــف الثالثــة حــول معاملــة أســرى الحــرب .وطالــب المعتصمــون باإلفــراج عــن جميــع
األســرى الفلســطينيين ،داعيــن األمــم المتحــدة والمنظمــات الحقوقيــة واإلنســانية التدخــل لوقــف

هــذه االنتهــاكات ،والعمــل علــى تطبيــق اتفاقيــات جنيــف بحــق األســرى الفلســطينيين.

نظــم أهالــي مخيــم النيــرب مســيرة جابــت أزقــة وحــارات المخيــم بمناســبة
• 31أيــار /مايــو ّ 2019
يــوم القــدس العالمــي ،حيــث أكــد األهالــي خــال المســيرة علــى الثوابــت الوطنيــة واإلســامية

والقوميــة ،ال ســيما خيــار المقاومــة حتــى تحريــر فلســطين وعاصمتهــا القــدس الشــريف ،وحــق

عــودة الالجئيــن الفلســطينيين إلــى ديارهــم مهمــا طــال الزمــن وغلــت التضحيــات.

نظمــت الفصائــل الفلســطينية وشــخصيات مــن مخيــم النيــرب ورشــة
• 22حزيــران /يونيــو ّ 2019
ً
تنديــدا بمــا يســمى «صفقــة القــرن» ،ومؤتمــر البحريــن االقتصــادي المتعلــق بالقضيــة
حواريــة
الفلســطيني ،وأكــد المتحدثــون فــي الورشــة رفــض الشــعب الفلســطيني للصفقــة ومؤتمــر

المنامــة ،وضــرورة إيجــاد آليــات عمليــة إلســقاط هــذه الصفقــة التصفويــة ،مشــددين علــى أولــى
تلــك الخطــوات بإلغــاء اتفــاق أوســلو ،وطالبــوا بســحب وثيقــة االعتــراف بـ»االحتــال اإلســرائيلي»،

واالنســحاب مــن بروتوكــول باريــس االقتصــادي ،وتبنــي خيــار المقاومــة لمواجهــة الصفقــات الجارية،
وفــق مــا أعلــن المشــاركون.

█ █جوائز
•حصــد العبــو نــادي الشــهيد هيثــم ملحــم للكاراتيــه مــن أبنــاء مخيــم النيــرب  11ميداليــة فــي بطولــة
حلــب للكاراتيــه ،التــي أقيمــت علــى مــدار يومــي  12و 13نيســان /إبريــل  2019فــي صالــة األســد
الرياضيــة فــي مدينــة حلــب بدعــوة مــن االتحــاد الرياضــي الســوري العــام ،حيــث حقــق كل مــن عبــد

الرحمــن الخطيــب (وزن  31كــغ) ،ومجــد أبــو هــواش (وزن  35كــغ) ،ومحمــود غنــام (وزن  39كــغ) مــن

مواليــد  2009 /2008المركــز الثالــث /قتــال.
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• كمــا نــال مواليــد  2011 /2010وهــم وليــد رافــع (وزن  26كــغ) المركــز الثالــث /قتــال ،وســام

ســامة (وزن  42كــغ) المركــز األول /قتــال ،ومحــي الديــن ســامة (وزن  29كــغ) المركــز الثانــي/
قتــال ،ويحيــى المصطــو (وزن  32كــغ) المركــز الثانــي /قتــال ،وأحمــد عبــد العــال (وزن  42كــغ) المركــز
الثالــث /قتــال.

•فيمــا حصــد مواليــد  2013 /2012وهم
محمــد البــاش (وزن  20كــغ) المركــز
الثالــث /قتــال ،ومحمــد يمــان رافــع
(وزن  20كــغ) المركــز الثانــي /قتــال،

ومصطفــى الداهــودي (وزن  26كــغ)

المركــز الثالــث /قتــال ،فــي حيــن فــاز

محمــد يمــان رافــع بالمركــز األول فــي
مســابقة الكاتــا.

█ █مبادرات
•أطلقــت مجموعــة مــن النســاء الفلســطينيات فــي مخيــم النيــرب يــوم  15كانــون الثانــي /ينايــر
 2019مبــادرة مجتمعيــة تحــت اســم «دفــا» ،وتهــدف لصنــع المالبــس الشــتوية الصوفيــة وتوزيعهــا

علــى األطفــال واليافعيــن فــي منطقــة حنــدرات المتضــررة جــراء الحــرب ،وبــدأت الالجئــات بصنــع

المالبــس والمشــغوالت واســتمر عملهــم لمــدة ثالثــة أســابيع ،فيمــا قامــت مجموعــات مــن
المتطوعــات بتوزيــع المالبــس فــي منطقــة حنــدرات مرفقيــن معهــا بطاقــات تحتــوي عبــارات وديــة
وأمنيــات بشــتاء دافــئ.

• وكانــت الالجئــات الفلســطينيات قــد حضــرن دورة تدريبيــة فــي الحياكــة والصــوف فــي قســم
التدريــب المهنــي فــي «مشــروع أمنيــة» بمخيــم النيــرب ،الــذي يأتــي بالتشــارك بيــن جمعيــة الهــال
األحمــر الفلســطيني ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة (اليونيســف) فــي مدينــة حلــب.

• 4شــباط /فبراير  2019شــهد مخيم النيرب تركيب أول المواقف الذكية ،وذلك من خالل المبادرة

المجتمعيــة التــي أطلقتهــا مجموعــة مــن يافعــي مشــروع أمنيــة بالتعــاون مــع جمعيــة الهــال األحمــر
الفلســطيني ،ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة (اليونيســف) ،تحــت عنــوان «الموقــف الذكــي»،

بهــدف إعــادة تأهيــل موقــف انتظــار الحافــات القريــب مــن مدرســتهم فــي مخيــم النيــرب ،حيــث
قــام الطــاب بتنظيــف محيــط الموقــف وإعــادة طالئــه وتجهيــزه بمعــدات اإلنــارة وإضافــة مآخــذ
شــحن إلكترونيــة  USBخاصــة بالهواتــف النقالــة ،وطــاء الجــدران المحيطــة بالموقــف وزخرفتهــا.
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ـي» قامــت مجموعــة مــن اليافعيــن بزراعــة نحــو  50شــجرة فــي محيــط المدرســة،
وتحــت عنــوان َ
«فـ ْ

بهــدف تشــجير الشــارع الرئيــس لمخيــم النيــرب.

• 4أيــار /مايــو  2019افتتحــت جمعيــة الهــال األحمــر الفلســطيني فــي مخيــم النيــرب مركــز

«شــمس» لتمكيــن المــرأة بالتعــاون مــع ال unfpaلتابــع لألمــم المتحــدة ،وأكــد المشــرفون عــن

المركــز أن المشــروع ســيخدم المخيــم وجــواره ،وعلــى أهميــة الشــراكة مــع المنظمــات الدوليــة

فــي خدمــة اإلنســانية ،وتحدثــوا عــن دور الجمعيــة ضمــن الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال

األحمــر فــي نشــر مفهــوم مبــادئ العمــل اإلنســاني.
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مخيم
العائدين
حمص
يشــهد المخيــم تشـ ً
ـديدا أمنيـ ًـا مــن قبــل قــوات النظــام الســوري ،حيــث تتواجــد الحواجــز األمنيــة علــى مداخــل
المخيــم حمــات دهــم واعتقــال
المخيــم ،والتــي تقــوم بتفتيــش المــارة والتأكــد مــن هوياتهــم ،كمــا يشــهد
ّ
ّ
المخيــم.
تتــم خــال فتــرات متقطعــة ،وغالبـ ًـا مــا يعتقــل فيهــا عــدد مــن الالجئيــن مــن أبنــاء
ّ

فيمــا فاقمــت البطالــة وتدهــور الوضــع المعيشــي وارتفــاع الــدوالر مقابــل الليــرة الســورية خــال عــام
 2019مــن مأســاة ســكان مخيــم العائديــن بحمــص ،الذيــن يعانــون مــن أزمــات معيشــية خانقــة ،كمــا اشــتكي
األهالــي فــي المخيــم مــن انقطــاع التيــار الكهربائــي ولســاعات طويلــة وبشــكل مســتمر ،ويجــد أبنــاء
المخيــم صعوبــات كبيــرة فــي تأميــن الغــاز للطبــخ والتدفئــة وبأســعار مرتفعــة ،ممــا اضطرهــم للوقــوف
بطوابيــر طويلــة منــذ ســاعات الفجــر للحصــول علــى أســطوانة غــاز ،يترافــق ذلــك مــع غــاء األســعار الفاحــش
وانتشــار البطالــة وضعــف المــوارد الماليــة ،بســبب أحــداث الحــرب فــي ســورية ،والتــي أثــرت بشــكل كبيــر
علــى المخيمــات الفلســطينية.
إلــى ذلــك اندلــع يــوم اإلثنيــن  15تمــوز /يوليــو  2019حريــق فــي أحــد المحــال التجاريــة فــي مخيــم العائديــن
لالجئيــن الفلســطينيين بحمــص ،ووفقـ ًـا لمراســل مجموعــة العمــل فــإن الحريــق نشــب فــي مطعــم شــاورما

إكســبريس بشــارع القــدس ،حيــث عمــل األهالــي وفــوج اإلطفــاء علــى إخمــاده ،مــن دون معرفــة أســباب
الحريــق ،وقــد اقتصــرت األضــرار علــى الماديــات.
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█ █زيارات
قــام مديــر عــام وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن
الفلســطينيين فــي ســورية «أمانيــا مايــكل» ،ومديــر
عــام الهيئــة العامــة لالجئيــن الفلســطينيين العــرب

«علــي مصطفــى» ،وعــدد مــن مســؤولي الوكالــة

يــوم  2حزيــران /يونيــو  2019بجولــة تفقديــة لمخيــم
العائديــن فــي حمــص.

وتحــدث مديــر عــام األونــروا ومديــر عــام الهيئــة العامــة

لالجئيــن عــن دعــم الالجئيــن الفلســطينيين والجهــود
المبذولــة لســد عجــز الوكالــة ،وتوفيــر الدعــم بعــد

قطــع الواليــات المتحــدة دعمهــا.

وذكــر «أمانيــا» وجــود حملــة مــن أجــل نظافــة مخيــم
العائديــن بحمــص ،وضــرورة الحفــاظ علــى البيئــة فــي
المخيــم والمخيمــات األخــرى ،مشـ ً
ً
ـيرا أنهــا جــاءت
تكريما

لعمــال صحــة البيئــة وعرفانـ ًـا لجهودهــم.

█ █قصص نجاح
حقــق الالجــئ الفلســطيني «شــادي فريــد درويــش»
ّ
المركــز األول فــي بطولــة حمــص لبنــاء األجســام
والقــوة البدنيــة (فئــة كالســيك) ،وهــو مــن أبنــاء

ً
مخيــم العائديــن بحمــص،
علمــا أنــه شــارك ببطــوالت
عديــدة ونــال فيهــا المراكــز األولــى.
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مخيم
العائدين
حماة

عانــى ســكان مخيــم العائديــن مــن انتشــار البطالــة فــي صفوفهــم بســبب
الوضــع االقتصــادي المتــردي فــي البــاد نتيجــة الحــرب ،حيــث تعتمــد نســبة
كبيرة من أبناء المخيم على المســاعدات اإلغاثية المقدمة من المؤسســات
الخيريــة والدوليــة.
كمــا اشــتكى األهالــي مــن الضرائــب المتزايــدة التــي تفرضهــا مؤسســات
النظــام الســوري علــى المواطــن ،حتــى شــملت صــاالت األفــراح واســتقبال
الحجــاج ،والعديــد مــن المجــاالت الحياتيــة.
ُ
فــي حيــن اجتاحــت موجــة حشــرات طائــرة مخيــم العائديــن فــي حمــاة ،حيــث
اشــتكى األهالــي مــن انتشــار أســراب كبيــرة مــن البعــوض والبرغــش فــي
مخيمهــم ،وذلــك بالتزامــن مــع قــدوم الصيــف وارتفــاع درجــات الحــرارة ،حيــث
ازدادت معانــاة أبنــاء المخيــم مــن االنتشــار غيــر المســبوق لهــذه الحشــرات
أقضــت مضاجــع أبنائــه الذيــن أبــدوا امتعاضـ ًـا كبيـ ً
الضــارة ،والتــي ّ
ـرا مــن عــدم

إيجــاد حــل لهــذه الظاهــرة المزعجــة.
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مخيم
الرمل
الالذقية

مخيــم الرمــل لالجئيــن الفلســطينيين فــي الالذقيــة غــرب
عانــى ســكان ّ
ســورية خــال عــام  2019مــن أزمــات اقتصاديــة ومعيشــية وإنســانية

قاســية ،نتيجــة غــاء األســعار وشــح المــواد الغذائيــة وانتشــار البطالــة،
إضافــة إلــى ارتفــاع إيجــارات المنــازل بشــكل كبيــر ،وكذلــك ضعــف وإهمــال
خدمــات البنــى التحتيــة ،وتراكــم النفايــات وانتشــار الحشــرات الضــارة
والقــوارض والروائــح الكريهــة علــى شــاطئ البحــر القريــب مــن المخيــم،

ً
ً
أضــرارا بيئيــة
األمــر الــذي يهــدد الصحــة العامــة ،ويســبب
وأخطــارا صحيــة
علــى القاطنيــن فــي تلــك المنطقــة.
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█ █الواقع الميداني
شــهد المخيــم حالــة مــن التوتــر والغليــان خــال عــام 2019
بســبب توتــر األوضــاع األمنيــة ،واالشــتباكات التــي اندلعــت
بيــن قــوات المعارضــة الســورية وقــوات الســلطات الســورية
النظاميــة فــي ريــف الالذقيــة ،مــا نجــم عنــه ســقوط صــاروخ
ـي الغــراف فــي المخيــم ،مــا أدى إلــى
مــن نــوع غــراد فــي حـ ّ

ـرار ماديــة ،وأكــدت مصــادر إعالميــة مواليــة
إصابــة مدنييــن وأضـ ٍ
للنظــام أن مصــدر الصــاروخ ريــف الالذقيــة ،الــذي تســيطر
عليــه مجموعــات المعارضــة الســورية.

█ █نشاطات وتكريم
أقيــم فــي مخيــم الرمــل بالالذقيــة خــال عــام  2019عــدد مــن النشــاطات وحفــات التكريــم للطــاب
الفلســطينيين األوائــل فــي المخيــم ،حيــث أقامــت جمعية البــر والخدمات االجتماعية فــي الالذقية بالتعاون
مــع دائــرة الالجئيــن الفلســطينيين يــوم  6نيســان /إبريــل  2019حفــل تكريــم لأليتــام وأبنــاء ضحايــا الحــرب
الفلســطينيين فــي مخيــم العائديــن بالالذقيــة ،وشــارك فــي االحتفاليــة مئــات الالجئيــن الفلســطينيين

ـدم األطفــال والناشــئين عـ ً
ـددا
وشــخصيات فلســطينية وفصائليــة ورجــال ديــن مســلمين ومســيحيين ،وقـ ّ
مــن العــروض المســرحية والغنائيــة.

نظمــت مفوضيــة يافــا الكشــفية يــوم 14نيســان /إبريــل  2019نشــاطات كشــفية لألطفــال
كمــا ّ
الفلســطينيين فــي مخيــم الرمــل بالالذقيــة ،وشــارك فيهــا عشــرات األطفــال والناشــئين ،وبــدأ النشــاط
بمســير إلــى منطقــة الحــرش فــي الكورنيــش الجنوبــي فــي مدينــة الالذقيــة ،وتخلــل المســير صيحــات
وأناشــيد كشــفية ،وإفطــار عنــد الوصــول ،كمــا تــم تنظيــم ألعــاب كشــفية ورقصــات وصيحــات ،ومــن مبــدأ
«اتــرك المــكان أفضــل ممــا كان»؛ قامــت المجموعــات بتنظيــف المنطقــة قبــل البــدء بالتجمــع للعــودة إلــى
مقــر المفوضيــة.
نظمــت مؤسســة «ماجــد أبــو شــرار» التربويــة فــي مخيــم الرمــل
وفــي يــوم  6تشــرين أول /أكتوبــر ّ 2019
لالجئيــن الفلســطينيين بالالذقيــة حفــل تكريــم للطــاب الفلســطينيين األوائــل علــى مســتوى مــدارس
حقــق المرتبــة
الرمــل الجنوبــي .يذكــر أن الطالــب الفلســطيني «أحمــد مالــك وردة» مــن أبنــاء مخيــم الرمــلّ ،
األولــى فــي نتائــج الشــهادة الثانويــة العامــة علــى مســتوى ســورية بعالمــات تامــة 100%
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الفصل الثاني
الالجئون الفلسطينيون
في التجمعات الفلسطينية
•الالجئــون الفلســطينيون النازحــون إلــى البلــدات الثــاث ،ببيــا،
يلــدا ،بيــت ســحم جنــوب دمشــق
•الالجئون الفلسطينيون النازحون في قدسيا
•الالجئون الفلسطينيون في تجمع حطين
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1
الالجئون الفلسطينيون النازحون إلى البلدات
الثالث ،ببيال ،يلدا ،بيت سحم جنوب دمشق
يعانــي الالجئــون الفلســطينيون فــي بلــدات جنــوب
دمشــق يلــدا وببيــا وبيــت ســحم ظروفـ ًـا معيشــية وأمنية

تــردي األوضــاع االقتصاديــة وغــاء
صعبــة ،فــي ظــل
ّ
األســعار وضعــف المــوارد الماليــة ،وارتفــاع إيجــار المنــازل

التــي تتــراوح بيــن  25و 40ألــف ليــرة ســورية ،أي مــا يعــادل
ً
20-45
دوالرا أمريكيـ ًـا ،وهــي مبالــغ مــن الصعــب تأمينهــا

إلــى جانــب التكاليــف األخــرى فــي ظــل البطالــة وانخفــاض
األجــور.
فيمــا زاد معانــاة النازحيــن قــرار البلديــات فــي هــذه
البلــدات فــرض كتابــة عقــود رســمية للمســتأجرين ،حيــث
مهجريــن آخريــن
كان يســكن عــدد كبيــر منهــم فــي منــازل
ّ

بالمجــان.
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█ █الواقع الميداني
تحولــت بلــدات جنــوب دمشــق (يلــدا – بيــت ســحم – ببيــا  -ســيدي مقــداد) لســجن كبيــر لالجئيــن
الفلســطينيين ،بســبب التضييــق األمنــي الــذي تفرضــه األجهــزة األمنيــة الســورية ،وحمــات االعتقــاالت
التــي تشــنها بيــن الفينــة واألخــرى .حيــث يمنــع الالجــئ الفلســطيني مــن الدخــول أو الخــروج مــن تلــك
البلــدات إال بشــروط كاســتخراج موافقــات أمنيــة مــن فــرع فلســطين ،فــي حيــن ال تعطــى الموافقــات
األمنيــة إال بعــد َمــرار وعــذاب ،ولألشــخاص الذيــن يملكــون عقـ ً
ـارا أو عقــد اســتئجار ،وفــي التفاصيــل التــي

حصلــت عليهــا مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية؛ أن الموافقــة األمنيــة تأتــي بعــد االنتهــاء
مــن عمليــة تســوية الوضــع ،ويجــب علــى الشــخص تقديــم ســند إقامــة جنــوب دمشــق ،وعقــد منــزل مــع
أســماء أفــراد العائلــة ،إضافــة إلــى طلــب خطــي للموافقــة ،وتقــوم «لجــان المصالحــة» برفــع الطلــب ،وبعــد
رفــع الطلــب لألمــن الســوري يقــوم األمــن بمســح أمنــي علــى كامــل أفــراد العائلــة ،وإذا تمــت الموافقــة
تقــدم موافقــة خطيــة مــن رئيــس فــرع «فلســطين» إلبرازهــا علــى الحواجــز العســكرية ،ليتمكــن الالجــئ
الفلســطيني مــن دخــول العاصمــة دمشــق مــن حاجــز ببيــا.

وقــال أحــد الناشــطين فــي بلــدة يلــدا «إن أفــراد عائلتــه الذيــن يقطنــون فــي جرمانــا أرادوا زيارتــه ذات مــرة؛

أن عناصــر األمــن منعوهــم مــن الدخــول بســبب عــدم امتالكهــم موافقــة أمنيــة ،موضحـ ًـا أنــه حتــى لــو
إال ّ
وافقــوا علــى دخولهــم لزيارتــي فإنــه يتعيــن عليهــم وضــع هوياتهــم الشــخصية لــدى عناصــر حاجــز األمــن
عنــد دخولهــم ،وأخذهــا عنــد خروجهــم ،كمــا يتوجــب عليهــم وضــع عنــوان الشــخص الذيــن ســيزورونه وتحديــد
المــدة الزمنيــة التــي ســيقضونها عنــده».

█ █اعتقاالت وتعميمات:
رصــدت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية قيــام قــوات الجيــش واألمــن الســوري جنــوب
انا وعـ ً
ـا ،شــملت شـ ّـب ً
ـددا
دمشــق بحملــة اعتقــاالت فــي بلــدات جنــوب دمشــق يلــدا ببيــا وبيــت ســحم ليـ ً

مــن النســاء واألطفــال الفلســطينيين.

•فــي  13نيســان /إبريــل ُ 2019اعتقلــت مجموعــة مــن ســكان اليرمــوك النازحيــن إلــى بلــدة يلــدا
وهــم :محمــد ياســين فتيــان (أبــو صالــح) ،أبــو خالــد عمايــري ،ياســر كريــم ،ماهــر نصــر ،أحمــد محاحــي،

تورطهــم بأعمــال قتــل خــال أحــداث
أبــو أميــن عبــد الحفيــظ ،فــادي عقلــي ،ويونــس أبــو ريــا ،بحجــة ّ
الحــرب فــي ســورية.

•في يوم  25تشــرين أول /أكتوبر  2019اعتقلت األجهزة األمنية الســورية  4الجئين فلســطينيين
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مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك فــي حملــة أمنيــة جديــدة ،شــملت عشــرات المدنييــن مــن أبنــاء بلــدات
جنــوب دمشــق.

ـرا كبيـ ً
وأشــارت مصــادر المجموعــة أن الحملــة أثــارت ذعـ ً
ـرا بيــن الالجئيــن الفلســطينيين النازحيــن مــن مخيــم
ــل حمــات االعتقــال
ــن تَ ُ
اليرمــوك إلــى بلــدات جنــوب دمشــق ،وســاد القلــق بيــن الشــباب خاصــةً ِ ،م ْ
واص ِ

بحقهــم فــي منطقــة يحظــر علــى الالجــئ الفلســطيني الخــروج منهــا.
ّ

وعمــم النظــام الســوري علــى الحواجــز األمنيــة أســماء المطلوبيــن للخدمــة العســكرية مــن أبنــاء المنطقــة
الجنوبيــة لدمشــق ،حيــث أصــدرت شــعبة التجنيــد العامــة بدايــة شــهر تشــرين أول /أكتوبــر  ،2019قائمــة
بأســماء  6آالف مطلــوب مــن أبنــاء بلــدات جنــوب دمشــق ،ألداء الخدمــة العســكرية اإللزاميــة واالحتياطيــة.
كمــا تولــى مخاتيــر األحيــاء وأقســام الشــرطة مهمــة تبليــغ الشــبان علــى الفــور ،علــى أن يقومــوا بتســليم
أنفســهم خــال مــدة أقصاهــا نهايــة تشــرين األول /أكتوبــر .2019
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2
الالجئون الفلسطينيون النازحون في قدسيا
باإلضافــة إلــى المعانــاة اإلنســانية الناجمــة عــن تدهــور األوضــاع
االقتصاديــة فــي ســورية التــي يعانــي منهــا قرابــة الـــ  6000عائلــة
فلســطينية نازحــة مــن مخيمــات فلســطينية فــي ســورية؛ فقــد أدى
انتشــار عناصــر األمــن السياســي والفــرع  215التابعــان للنظــام فــي
ســاحات بلــدة قدســيا وشــوارعها ،إلــى توتــر األوضــاع األمنيــة بيــن
النازحيــن الفلســطينيين فــي مدينــة قدســيا بريــف دمشــق ،وتقييــد
حركتهــم وجعــل الشــباب حبيســي المنــازل ،خاصــة المطلوبيــن منهــم
للخدمــة اإللزاميــة واالحتيــاط ،حيــث تقــوم قــوات األمــن بوضــع «حواجــز
طيــارة» للتحقــق مــن أوراق التأجيــل الدراســي للخدمــة العســكرية
ّ
ً
عــددا مــن المحــال
اإللزاميــة للطــاب ،كمــا تداهــم بشــكل متكــرر
ً
بحثــا عــن مطلوبيــن لديهــا لخدمــة العلــم.
التجاريــة وورشــات العمــل

وقالــت مصــادر خاصــة لمجموعــة العمــل؛ إن دوريــة تابعــة لفــرع األمــن
السياســي المســؤول المباشــر عــن الملــف األمنــي لمدينــة قدســيا؛
اعتقلت يوم الجمعة  13أيلول /ســبتمبر  2019شــابين فلســطينيين
خــال مداهمــة لمنزلهمــا فــي «الحــارة الصخريــة» بالقــرب مــن الســاحة
الرئيســة وســط المدينــة.
كمــا اعتقــل عناصــر حاجــز «الفرقــة الرابعــة» التابعــة للجيــش الســوري
المتمركــزة علــى أطــراف المدينــة ،شــابين فلســطينيين آخريــن أثنــاء
عودتهمــا مــن مــكان عملهمــا فــي ضاحيــة قدســيا.
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الالجئون الفلسطينيون في تجمع حطين

ال يــزال المئــات مــن أهالــي تجمــع حطيــن فــي منطقــة بــرزة
بدمشــق ،يشــتكون مــن أزمــات وأوضــاع إنســانية قاســية ،جــراء
انعــكاس الحــرب الدائــرة فــي ســورية علــى أوضاعهــم المعيشــية،
ً
فيمــا حافــظ التجمــع علــى الحيــاد رغــم قربــه
جغرافيــا مــن قلــب

األحــداث ،واســتطاع ســكانه تجنّ ــب االنخــراط باألحــداث الدائــرة فــي
ســورية ،رغــم وجــود محــاوالت لتشــكيل لجــان أمنيــة قوبلــت برفــض

ً
األهالــي
خوفــا مــن انخــراط أبنائهــم فــي الصــراع.
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4
الالجئون الفلسطينيون
النازحون في الشمال السوري

•إدلب
•مخيم دير بلوط
•مخيم المحمدية
•مخيم الصداقة
•مخيم الجزيرة
•إعزاز
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تشــير إحصائيــات غيــر رســمية إلــى أن  1488عائلــة فلســطينية تقيــم فــي ثــاث مناطــق رئيســة فــي
الشــمال الســوري ،موزعــة فــي منطقــة إدلــب وريفهــا ومنطقــة عفريــن (غصــن الزيتــون) ،وريــف حلــب
الشــمالي (درع الفــرات) ،حيــث تضــم مدينــة إدلــب العــدد األكبــر مــن الالجئيــن الفلســطينيين ،حيــث نزحــت
إليهــا  819عائلــة فلســطينية تنتشــر فــي عــدة مناطــق أهمهــا إدلــب المدينــة التــي يقطنهــا  226عائلــة،
وبلــدة أطمــة الحدوديــة  152عائلــة ،فيمــا تقيــم فــي قريــة عقربــات  60عائلــة ،ومثلهــا فــي بلــدة ســرمدا
علــى الحــدود مــع تركيــا ،بينمــا تقيــم  50عائلــة فــي كل مــن مدينتــي معــرة النعمــان وأريحــا جنــوب إدلــب،
وكذلــك فــي قريــة عطــاء الحدوديــة ،فــي حيــن تقيــم عشــرات العائــات األخــرى فــي مــدن وبلــدات رئيســة
تبقــى مــن
كســلقين ومعــرة مصريــن وبنــش وحــارم والدانــا بواقــع  18عائلــة بشــكل وســطي ،أمــا مــن ّ
العائــات فيتوزعــون بأعــداد قليلــة فــي ريــف إدلــب الجنوبــي والغربــي علــى وجــه الخصــوص.
علــى الصعيــد التعليمــي؛ يواجــه الفلســطينيون والســوريون تحديــات وعقبــات كبيــرة تهــدد العمليــة
التدريســية ومقوماتهــا علــى امتــداد المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام والمنقســمة إداريـ ًـا بيــن فصائــل

المعارضــة ،حيــث تتجلّ ــى هــذه العقبــات بعــدم توفــر مــدارس فــي األماكــن والبلــدات التــي نــزح إليهــا
الفلســطيني ،إضافــة إلــى أن موجــات النــزوح الكبيــرة شــكلت عامــل ضغــط علــى المــدارس فــوق طاقتهــا

االســتيعابية ،وقــد تحتــوي بعــض الصفــوف أكثــر مــن  70طالبـ ًـا ،ممــا ينعكــس علــى العمليــة التعليميــة علــى
المــدرس والطالــب.
ومــع صعوبــة تأميــن الوســائل التعليميــة مــن كتــب وربمــا تجهيــزات داخــل المدرســة؛ يضطــر الطــاب إلــى
استنســاخ هــذه الكتــب أو ملخصــات لهــا ،ممــا يزيــد مــن العــبء المــادي علــى األســر ،وقــد تصــل تكاليــف
الطالــب الواحــد مــع بدايــة العــام الدراســي إلــى  15000ليــرة ســورية.
هــذه العوامــل أدت إلــى انخفــاض مســتوى التعليــم فــي الكثيــر مــن المــدارس ،ممــا اضطــر األهالــي للبحــث
عــن مــدارس أفضــل فــي البلــدات المجــاورة ،وهــذا يعنــي إضافــة تكاليــف النقــل والتــي قــد تصــل إلــى
 7000ليــرة ســورية للطالــب الواحــد كأقــل تقديــر ،وتمتنــع بعــض العائــات الفلســطينية عــن إرســال أبنائهــا،
وخاصــة اإلنــاث إلــى المــدارس البعيــدة بســبب المخــاوف األمنيــة فــي بعــض المناطــق ،أو بســبب فقــر هــذه
العائــات وعــدم قدرتهــا علــى دفــع أقســاط المدرســة -إن كانــت خاصــة -وأجــور النقــل.
ً
ســوءا فــي المخيمــات كمخيــم ديــر بلــوط بناحيــة جنديــرس أو مخيــم البــل قــرب إعــزاز،
ويــزداد األمــر
فالمدرســة هنــاك عبــارة عــن خيمــة فيهــا لــوح ويفتــرش الطــاب األرض ،ويتناوبــون علــى الخيمــة بحســب
مراحلهــم الصفيــة ،ويشــرف عليهــم عــدد مــن المعلميــن الســوريين والفلســطينيين.
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وتختلــف تبعيــة المــدارس فــي الشــمال الســورية؛ فمنهــا تحــت إشــراف تركــي بــإدارة المجالــس المحليــة
أو مــدارس تابعــة للحكومــة المؤقتــة فــي مناطــق غصــن الزيتــون ودرع الفــرات ،وفــي إدلــب تتبــع هــذه
المــدارس لحكومــة اإلنقــاذ ،وتنتشــر فــي كافــة هــذه المناطــق مــدارس خاصــة مدعومــة مــن منظمــات
وجمعيــات مرخصــة فــي تركيــا ،ولهــا فــروع فــي الداخــل الســوري ،وقــد أدى اختــاف المرجعيــات التعليميــة
إلــى غيــاب التنســيق وتعــدد المناهــج.
ـدر عــدد الطــاب الفلســطينيين فــي الشــمال الســوري بـــ  3000طالــب وطالبــة ،بينمــا ال يتجــاوز عــدد
ويقـ َّ

المدرســين الـــ  30مدرسـ ًـا أغلبهــم مــن الســيدات ،ورغــم أن التدريــس كوظيفــة هــو فرصــة يســعى لهــا
ّ

الخريجــون فــي ظــل قلــة فــرص العمــل؛ إال أن األجــور التــي يتقاضاهــا المعلــم ال تكفــي لســد حاجاتــه
ً
األساســية ،وفــي أحســن األحــوال يصــل راتــب المعلــم إلــى 150
دوالرا أو مــا يعادلــه مــن العملــة التركيــة أو

ـدد بحســب المنظمــة الداعمــة ،كمــا أن
الســورية ،ويعمــل أغلــب المدرســين بنظــام العقــود والتــي قــد ال تُ َجـ َّ
توقــف التمويــل أدى إلــى إغــاق عــدد مــن المــدارس مــا يهــدد حيــاة المعلــم المعيشــية.

يغيــر بنجاحــه واقعــه
وتُ شــكِّ ل المرحلــة الجامعيــة تحديـ ًـا أكبــر للطالــب الفلســطيني ،الــذي يحــاول تجاوزهــا علّ ــه ّ
الصعــب الــذي يعيشــه مــع أســرته.

█ █البطاقة األسرية
دعــا مركــز توثيــق الالجئيــن الفلســطينيين فــي الشــمال الســوري يــوم  2حزيــران /يونيــو  2019العائــات
الفلســطينية المســجلة فــي المركــز للحصــول علــى البطاقــة األســرية الجديــدة ،ضمــن القوانيــن واألنظمــة
النافــذة لديــه.
ً
شــروطا لمنحهــا وهــي :أن يمتلــك مقــدم الطلــب أوراق ثبوتيــة كاملــة ومســجلة
وحــدد المركــز
أصــوال
ً
بالمركــز ،تعبئــة االســتمارة المخصصــة للطلــب ،وإحضــار صــورة شــخصية عــدد  ٢والهويــات الشــخصية ،أن
يكــون الــزواج قــد تــم تنظيمــه فــي إحــدى المحاكــم الشــرعية المختصــة أو الشــروع فــي تســجيله ،أن يبــرز
المتقــدم للبطاقــة بيانــات والدة لألبنــاء أو قــرار محكمــة شــرعية بتثبيــت نســب األبنــاء ،أو ضبــط شــرطة مــن
مــكان الســكن الحالــي بفقــدان األوراق الثبوتيــة فــي حــال فقدانهــا.
ً
المهجريــن
ومركــز توثيــق الالجئيــن الفلســطينيين؛ هــو دائــرة أحــوال مدنيــة للفلســطينيين
قســرا إلــى
ّ

الشــمال الســوري ،وافتتحتــه الحكومــة الســورية المؤقتــة فــي مدينــة عفريــن قــرب حلــب شــمالي ســورية،
بهــدف التخفيــف مــن الصعوبــات التــي يواجههــا الفلســطينيون خــال تنقلهــم بيــن المناطــق ،أو مراجعتهــم
للدوائــر الرســمية وغيــر الرســمية.
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إدلب

المهجــرون مــن مخيمــي اليرمــوك وخــان الشــيح
يواجــه الالجئــون الفلســطينيون
ّ
وجنــوب دمشــق ظروفـ ًـا «مأســاوية» ،وأزمــة إنســانية فــي مدينــة إدلــب ،بســبب

غيــاب متطلبــات المعيشــية ،وارتفــاع إيجــارات المنــازل التــي تفــوق قدرتهــم
الماديــة ،وصعوبــة تأميــن الســكن نتيجــة اســتغالل أصحــاب البيــوت لحالــة األمــان
الــذي تشــهده محافظــة إدلــب ،وتوافــد أعــداد كبيــرة مــن النازحيــن مــن المناطــق
التــي تتعــرض للقصــف إلــى المدينــة ،حيــث وصلــت األســعار إلــى حوالــي 100
دوالر شـ ً
ـهريا ،ممــا شــكل عبئـ ًـا ماديـ ًـا علــى الالجــئ الفلســطيني ،وأرخــى بظاللــه

الثقيلــة عليــه ،وبــات الحصــول علــى مــأوى مناســب لهــم أمـ ً
ـرا صعبـ ًـا ،فــي ظــل
انتشــار البطالــة فــي صفوفهــم ،وقلــة الدخــل وانعدامــه فــي بعــض األحيــان،
وشــح المســاعدات اإلغاثيــة.
ّ
ً
ووفقــا لمراســلي مجموعــة العمــل؛ فــإن األســرة فــي محافظــة إدلــب تحتــاج
تدبــر أمورهــا ،فكيــف
كحــد أدنــى إلــى قرابــة  300دوالرأمريكــي كــي تســتطيع ّ

سيســتطيع الالجــئ الفلســطيني الــذي ال عمــل لــه أن يوفــر هكــذا مبلــغ؟؟
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█ █الواقع الميداني
شــهد ريــف إدلــب الجنوبــي موجــة نــزوح كبيــرة ،إلــى مخيمــات الشــمال الســوري القريبــة مــن الحــدود
التركيــة ،جــراء التصعيــد غيــر المســبوق مــن جانــب روســيا والنظــام الســوري ،واســتهداف المدنييــن بشــكل
عشــوائي ،حيــث نزحــت عشــرات العائــات الفلســطينية المقيمــة فــي إدلــب يــوم  29آب /أغســطس 2019
مــن مناطــق معــرة النعمــان وأريحــا فــي الشــمال الســوري إلــى المناطــق الحدوديــة مثــل (ســلقين -حــارم-
أطمــة) ومناطــق «غصــن الزيتــون» فــي عفريــن بســبب القصــف العنيــف الــذي يســتهدف تلــك المناطــق.
وأشــارت مجموعــة العمــل إلــى أن بعــض العائــات الفلســطينية حاولــت الدخــول إلــى تركيــا بطريقــة غيــر
أن محاوالتهــا بــاءت بالفشــل بســبب التشــديد
نظاميــة للبحــث عــن األمــان ،وإنقــاذ حياتهــا وحيــاة أطفالهــا ،إال ّ

األمنــي علــى الحــدود الســورية التركيــة.

مخيم دير بلوط

المهجــرون مــن مخيــم اليرمــوك وجنــوب دمشــق إلــى مخيــم ديــر بلــوط
يعانــي الالجئــون الفلســطينيون
ّ

شــمال ســورية مــن أوضــاع وأزمــات إنســانية قاســية ،إضافــة إلــى عــدم توفــر الخدمــات األساســية وافتقارها
ألدنــى الشــروط الصحيــة والمســتلزمات المعيشــية ،وعوامــل الحفــاظ علــى الخصوصيــة ،والتــي زاد مــن
حدتهــا النقــص الشــديد فــي ميــاه الشــرب ،وعــدم توفــر أدنــى مقومــات الحياة فــي أماكن نزوحهــم الجديدة.
ّ
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█ █الواقع الميداني
مهجــرو مخيــم ديــر بلــوط جــراء االشــتباكات التــي اندلعــت بيــن
ســادت حالــة مــن التوتــر والهلــع عاشــها
ّ

هيئــة تحريــر الشــام والجبهــة الوطنيــة للتحريــر يــوم  3كانــون الثانــي /ينايــر  ،2019مــا أدى إلــى قضــاء أحــد
المدنييــن المهجريــن فــي المخيــم ،وإصابــة عــدد منهــم بينهــم  6أطفــال ،حيــث ُعــرف مــن جرحــى المهجريــن
الفلســطينيين «ثائــر بربــر»« ،أســامة القصينــي» ،والطفلــة «هاجــر».

أدى إغــاق الطــرق المؤديــة إلــى مخيمــي ديــر بلــوط والمحمديــة ،مــن قبــل هيئــة تحريــر الشــام
فــي حيــن ّ

(النصــرة سـ ً
ـابقا) ،التــي قامــت يــوم  28كانــون الثانــي /ينايــر  2019بإغــاق طريــق أطمــة ،ومنعــت ســكان
تلــك المناطــق مــن الدخــول أو الخــروج منهــا وإليهــا؛ إلــى انقطــاع الطريــق الرئيــس الــذي يصلهــم بالمناطــق

المجــاورة ،مــا انعكــس سـ ً
ً
المهجريــن الذيــن يعانون
ـلبا علــى أوضــاع
نقصا فــي تأمين المياه والمــواد الغذائية.
ّ
فــي حيــن اشــتكت العائــات الفلســطينية والســورية القاطنــة فــي مخيــم ديــر بلــوط خــال عــام  2019مــن
أزمــات ومشــاكل كثيــرة منهــا شــح الميــاه ،وصعوبــات تحصيلــه ،وقــد ُسـ ّـجل انقطــاع المــاء الصالــح للشــرب
لعــدة أيــام عــن المخيــم أكثــر مــن مــرة ،فيمــا فاقــم فصــل الشــتاء وانخفاض درجــات الحرارة مــن معاناتهم بعد

أن تحـ ّـول مخيمهــم إلــى مســتنقع مــن الميــاه والوحــل ،وأغرقــت الميــاه خيامهــم وأمتعتهــم ومالبســهم،
ـا عــن األمــراض التــي انتشــرت بيــن األطفــال خاصــة
ممــا اضطــر الكثيريــن منهــم المبيــت فــي العــراء ،فضـ ً

نتيجــة بــرودة الطقــس.

كمــا قضــى غرقـ ًـا الشــاب الفلســطيني «علــي حســن عامــر» الملقــب أبــو حســن الدبــو فــي نهــر عفريــن
الفاصــل بيــن مخيمــي ديــر بلــوط والمحمديــة فــي ريــف عفريــن شــمال ســورية يــوم  3شــباط /فبرايــر ،2019
حيــث تمكّ ــن مــن انتشــاله مدنيــون وطواقــم مــن منظمــة آفــاد التركيــة ،وذكــر أبنــاء المخيميــن أن علــي البالــغ

مــن العمــر  19عامـ ًـا ُفقــد منــذ  20يومـ ًـا ،وعثــر علــى جثمانــه طافيـ ًـا علــى ســطح المــاء ،وهــو مــن أبنــاء مخيــم
اليرمــوك المهجريــن إلــى الشــمال الســوري فــي مخيــم ديــر بلــوط ،إلــى ذلــك توفــي يــوم  31أيــار /مايــو

 2019الالجــئ الفلســطيني طــارق شــهابي أيضـ ًـا غرقـ ًـا أثنــاء محاولتــه الســباحة فــي نهــر عفريــن هربـ ًـا مــن
درجــات الحــرارة المرتفعــة.
وأفــاد مراســل مجموعــة العمــل أن أهالــي مخيمــي ديــر بلــوط والمحمديــة يلجــؤون للســباحة فــي نهــر
عفريــن للتخفيــف عــن أنفســهم مــن درجــات الحــرارة المرتفعــة
وحــر الخيــام التــي يقطنونهــا.
ّ
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█ █اعتقال
اعتقــل عناصــر مــن الشــرطة العســكرية التابعــة للمعارضــة الســورية شــمال غــرب حلــب يــوم األربعــاء 30
كانــون الثانــي /ينايــر  2019الفلســطيني «يحيــى الســرحان» الملقــب بـــ «أبــو محمــد» مــن مخيــم ديــر بلــوط،
بتهمــة االنتمــاء لتنظيــم «داعــش» بحســب األنبــاء الــواردة مــن هنــاك.

█ █اعتداءات
اعتــدى حــرس الحــدود التركيــة بالضــرب المبــرح علــى عــدد مــن الالجئيــن الفلســطينيين أثنــاء محاولتهــم عبــور
الحــدود الســورية التركيــة ،ومــن ثــم قــام بإعادتهــم إلــى ســورية ،ووفقـ ًـا لمراســل مجموعــة العمــل فــإن

عـ ً
ـددا مــن النســاء والرجــال مــن فلســطينيي ســورية مــن مهجــري مخيــم اليرمــوك إلــى ديــر بلــوط شــمال
ســورية -تتحفــظ مجموعــة العمــل عــن ذكــر أســمائهم -حاولــوا يــوم الســبت يــوم  25حزيــران /يونيــو 2019

دخــول األراضــي التركيــة هربـ ًـا مــن جحيــم المخيمــات التــي يعيشــون فيهــا حيــاة بــؤس وضيــاع وعدم اســتقرار
وأمــان ،إال أن حــرس الحــدود التركــي قامــوا بإهانتهــم وشــتمهم ،وعندمــا حاولــوا الدفــاع عــن أنفســهم
اعتــدوا عليهــم بالضــرب المبــرح ،ومــن ثــم احتجزوهــم لســاعات ،وقامــوا بإعادتهــم إلــى األراضــي الســورية.
ووصــف الالجئــون الفلســطينيون الذيــن تعرضــوا للضــرب رحالتهــم عبــر الحــدود إلــى تركيــا بأنهــا شــاقة
وخطيــرة ،بصــرف النظــر عــن تعرضهــم للضــرب وخطــر إطــاق النــار عليهــم مــن قبل حــراس الحــدود ،منوهين
أنّ هــم لــم يعــودوا يطيقــون العيــش تحــت الخيــام الباليــة.

█ █الجانب الطبي:
تقــدم النقطــة الطبيــة فــي مخيــم ديــر بلــوط علــى مــدار
ِّ
 24ســاعة الخدمــات الطبيــة اإلســعافية ألهالــي مخيــم

ديــر بلــوط والمحمديــة والقــرى المجــاورة ،وتواجــه النقطــة
الطبيــة بعــض العقبــات والمصاعــب فــي تأميــن بعــض
األدويــة ،والتعامــل مــع عــدد مــن ســكان المخيــم.
وتعمــل النقطــة الطبيــة علــى تأميــن األدويــة الالزمــة
ألصحــاب األمــراض المزمنــة (القلــب -الضغــط -الربــو -ســكر
الــدم) ،ومتابعــة الحــاالت المرضيــة وتغييــر الضمــادات بعــد
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العمــل الجراحــي ،ويتبــع للنقطــة الطبيــة ســيارتان ،ســيارة إســعاف وســيارة نقــل مرضــى.
وســجلت النقطــة الطبيــة فــي مخيــم ديــر بلــوط شــمال ســورية يــوم  6تمــوز /يوليــو  2019أكثــر مــن 50
حالــة مرضيــة بســبب لدغــات بعــوض المســتنقعات المنتشــرة فــي المنطقــة ،وقــال أحــد الكــوادر الطبيــة
العاملــة فــي المخيــم؛ إن الحــاالت المرضيــة تعانــي مــن تحســس طفيــف وبعــض الحــاالت تعانــي من صدمات
تحسســية ،ويتعامــل الــكادر الطبــي مــع كل الحــاالت بشــكل إســعافي بإعطائهــا مضــادات التحســس ،مــع
مراقبــة المريــض وتحويــل الحــاالت اإلســعافية الشــديدة إلــى المشــفى.
وأعلنــت النقطــة الطبيــة فــي مخيــم ديــر بلــوط والمحمديــة والقــرى المجــاورة؛ أنهــا ســجلت مراجعــة ()1100
حالــة بينهــم ()342
طفــا و( )322امــرأة ،خــال شــهر مــن تشــغيلها ،كمــا قدمــت النقطــة الطبيــة ()41
ً

وصفــة دوائيــة ،ونقلــت ( )245حالــة بــاردة ،و( )40حالــة إســعافية.

فيمــا عانــى األهالــي فــي المخيــم مــن انتشــار مــرض «ليشــمانيا» أو مــا يعــرف بحبــة حلــب بيــن الالجئيــن
خــال عــام  ،2019ونشــر الناشــطون صـ ً
ـورا لعــدد مــن المهجريــن توضــح إصابــات جلديــة وحبــوب حمــراء صغيرة

وكبيــرة ،وتقرحــات علــى أجــزاء مــن أجســادهم.
وعبــر المهجــرون فــي المخيــم عــن خشــيتهم علــى حيــاة العشــرات مــن المرضــى المتواجديــن داخــل المخيــم،
ّ
ً
وذلــك بســبب ســوء الخدمــات الطبيــة وعــدم توفــر الخدمــات األساســية،
خصوصــا مــا يتعلــق بالمصابيــن

بأمــراض تحتــاج إلــى الرعايــة الدائمــة كمرضــى القلــب والكلــى.
مــن جانبهــا قامــت هيئــة فلســطينيي ســورية لإلغاثــة
والتنميــة ،بتجهيــز ســيارة إســعاف مخصصــة للنقطــة الطبيــة
فــي مخيــم ديــر بلــوط ،بهــدف تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة
ً
للمهجريــن الفلســطينيين والســوريين
قســرا إلــى الشــمال
الســوري.
وأوضحــت الهيئــة أن هــذه الخطــوة جــاءت فــي ظــل ضعــف
الخدمــات الطبيــة المقدمــة داخــل المخيــم ،وازديــاد الحــاالت
الصحيــة التــي تحتــاج أن تنقــل إلــى المشــافي ،مشــيرة إلــى
أنهــا تقــوم بتأميــن كافــة المســتلزمات الطبيــة واألدويــة التــي
تحتاجهــا النقطــة الطبيــة فــي المخيــم.
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█ █الواقع التعليمي:
افتتحــت المدرســة الوحيــدة فــي مخيــم ديــر بلــوط فــي عفريــن شــمال ســورية أبوابهــا لعشــرات الطــاب
المهجريــن ،فــي مبــادرة مــن قبــل عــدد مــن المهجريــن المتطوعيــن ،وأســهمت فيهــا منظمــة «آفــاد»
( )AFADالتركيــة.
وتنقســم مدرســة ديــر بلــوط إلــى عــدد مــن القاعــات الصفيــة ضمــن خيــام متفاوتــة الحجــم ،حيــث تضــم
ـدم الــدروس لعــدد مــن المراحــل التعليميــة لألطفــال المهجريــن مــن
عشــرات المقاعــد وألــواح تعليميــة ،وتقـ ّ

مخيــم ديــر بلــوط والمحمديــة.

ويفتقــر الطــاب إلــى مســتلزمات الدراســة مــن كتــب وقرطاســية ،ومــع فصــل الشــتاء يهــدد المطــر الخيــام
المعــدة للتعليــم ،ويحتــاج األطفــال إلــى مالبــس وأحذيــة شــتوية تقيهــم البــرد القــارس.
هــذا ودعمــت مشــروع المدرســة جمعيــة آفــاد المشــرفة علــى المخيــم وجمعيــة ملهــم التطوعيــة ،وقدمتــا
فــي وقــت ســابق المســاعدات مــن دفاتــر وأقــام وأدوات هندســية وغيرهــا.
وعبــر األهالــي المهجــرون مــن مخيــم اليرمــوك عــن أملهــم بــأن يتــم دعــم مشــروع المدرســة ،وتقديــم
ّ
حصلــوه فــي
المؤسســات وعلــى رأســها األونــروا المســاعدات ،واالرتقــاء بالمســتوى التعليمــي كمــا ّ

ً
يحقــق حلــم األطفــال
مــدارس األونــروا ،مؤكديــن علــى ضــرورة أن ّ
بعيــدا عــن الحــرب وأدواتهــا ونتائجهــا
ً
الســلبية ،وخاصــة علــى األطفــال الفئــة األكثــر
تضــررا جــراء الحــرب.

█ █اعتصامات ومناشدات ووقفات تضامنية:
نظــم العشــرات مــن الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين مــن مهجــري مخيــم اليرمــوك العديــد مــن
• ّ
االعتصامــات والوقفــات االحتجاجيــة فــي مخيــم ديــر بلــوط فــي الشــمال الســوري أيــام  4آذار/

مــارس 21 -أيلــول /ســبتمبر 20 -تشــرين أول /أكتوبــر ) ،طالبــوا خاللهــا جميــع الجهــات الحقوقيــة
والدوليــة علــى رأســها وكالــة األونــروا ومنظمــة التحريــر والمؤسســات اإلغاثيــة؛ بالعمــل على تأمين
حقوقهــم المفقــودة ،ورفــع المحتجــون مــن رجــال ونســاء وأطفــال شــعارات موجهــة لمنظمــات

حقــوق اإلنســان والمــرأة للفــت األنظــار إلــى معاناتهــم ،والعمــل علــى نيــل حــق العيــش الكريــم،

وحقــوق األطفــال بالتعليــم .كمــا طالــب المحتجــون تأميــن االحتياجــات األساســية لهــم وألطفالهــم

داخــل المخيــم ،وعبــروا خــال احتجاجهــم علــى تمســكهم بحقهــم بالعــودة إلــى وطنهــم فلســطين.

المهجــر «أحمــد خليــل هــواري» يــوم  30تمــوز /يوليــو  2019نــداء
•أطلــق الالجــئ الفلســطيني
ّ
إنسـ ً
ـانيا لتقديــم العــاج الــازم لــه ،وإدخالــه إلــى المشــافي التركيــة بســبب ضعــف الخدمــات الطبيــة
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شــمال ســورية ،وكان هــواري الــذي ُه ّجــر مــن مخيــم اليرمــوك إلــى مخيــم ديــر بلــوط قــد تعـ ّـرض

منــذ قرابــة شــهر لـــ لســعة إحــدى الحشــرات الســامةُ ،أســعف علــى إثرهــا إلــى مشــافي الشــمال

الســوري ،لكــن ضعــف الخدمــات الطبيــة حــال دون تقديــم العــاج المناســب لــه .وقــال ناشــطون إن

األطبــاء عجــزوا عــن تشــخيص حالتــه ومعرفــة نــوع الحشــرة التــي لســعته ،ولــم يســتطيعوا تقديــم
ـددين إلــى أن حياتــه فــي خطــر وفــي
عــاج لــه ســوى بعــض المســكنات وأكيــاس الســيروم ،مشـ ّ

تدهــور مســتمر ،وناشــد هــواري المنظمــات الدوليــة والســفارة الفلســطينية في تركيــا ومفوضية

الالجئيــن ،ومؤتمــر فلســطينيي تركيــا ،وكل مــن يســتطيع المســاعدة؛ بالســعي إلدخالــه إلــى
األراضــي التركيــة لتشــخيص مرضــه وتقديــم العــاج المناســب لــه.

•أطلقــت الالجئــة الفلســطينية «ربــا عمايــري» التــي تعانــي مــن وجــود كتــل ورميــة فــي صدرهــا
نــداء للتكفــل بعالجهــا وعــاج زوجهــا الــذي يعانــي مــن التهــاب فــي الكبــد فئــة  ،cوكان قــد تعـ ّـرض

لحادثــة أصيــب بهــا فــي منطقــة الحــوض والظهــر إصابــة خطيــرة ،ممــا اســتدعى نقلــه إلــى مشــفى

أنطاكيــا ،ثــم خــرج علــى مســؤوليته الشــخصية.

ـف يــد حــرس حدودهــا مــع ســورية عــن اســتهداف
•دعــت مجموعــة العمــل الحكومــة التركيــة إلــى كـ ّ
الالجئيــن الفلســطينيين والســوريين ،ومحاســبتهم وتقديــم عناصــر الجندرمــا الذيــن يعتــدون علــى

الالجئيــن الفلســطينيين والســوريين ســواء بإطــاق النــار عليهــم ،أو االعتــداء بالضــرب واأللفــاظ

النابيــة والشــتائم واإلهانــات وتقديمهــم إلــى القضــاء.

• يــوم  23آذار /مــارس  2019شــارك عشــرات النازحيــن الفلســطينيين فــي مخيــم ديــر بلــوط شــمال
ســورية ،فــي مظاهــرة احتجــاج علــى تصريحــات الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب بشــأن ســيادة

االحتــال اإلســرائيلي علــى مرتفعــات الجــوالن المحتلــة مــن ســورية عــام  ،1967كمــا انضــم أبنــاء
الجــوالن فــي مخيــم المحمديــة شــمال ســورية إلــى المحتجيــن فــي مخيــم ديــر بلــوط للمشــاركة
فــي التظاهــرة ضــد تصريحــات ترمــب ،وحملــوا شــعارات تديــن االحتــال اإلســرائيلي والدعــم
األمريكــي لــه.

• فــي يــوم  26حزيــران /يونيــو  2019نظــم الالجئــون الفلســطينيون المهجــرون مــن مخيم اليرموك
ومخيــم خــان الشــيح وجنــوب دمشــق إلــى الشــمال الســوري؛ اعتصامــات عديــدة فــي مخيمــات
ً
رفضــا لورشــة البحريــن التــي عقــدت فــي المنامــة،
الصداقــة وديــر بلــوط والمحمديــة والجزيــرة،
بدعــوة أمريكيــة وبمشــاركة إســرائيلية ،ومقاطعــة فلســطين ودول عربيــة ،وتنديـ ً
ـدا بخطــة التســوية

األمريكيــة فــي المنطقــة والمعروفــة بـــ «صفقــة القــرن» .رفــع المشــاركون فــي االعتصــام،

يافطــات وشــعارات نــددت بالمشــروع األمريكــي الهــادف لتصفيــة القضيــة الفلســطينية وإلغــاء
حقــوق الشــعب الفلســطيني الراســخة ،وفــي مقدمتهــا حــق العــودة وحــق التحــرر مــن االحتــال

الصهيونــي ،وأكــدوا علــى تمســكهم بحقهــم فــي العــودة إلــى كامــل تــراب وطنهــم فلســطين.
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مخيم المحمدية
█ █وقفة تضامنية:
يبلغ عدد العائالت الفلســطينية المهجرة من
مخيــم
مخيــم اليرمــوك وجنــوب دمشــق إلــى ّ

المحمديــة التابــع لناحيــة جنديــرس جنــوب غــرب
مدينــة عفريــن شــمال ســورية؛ مــا يقــارب 50
عائلــة تعانــي ظروفـ ًـا معيشــية قاســية نتيجــة

ـح المســاعدات اإلغاثيــة ،وعــدم توفــر أدنــى
شـ ّ
مقومــات الحيــاة والمتطلبــات األساســية،
والتهميــش.
وشــهد مخيــم المحمديــة يــوم  3نيســان/

نفــذ أهالــي مخيمــي ديــر بلــوط والمحمديــة فــي
الشــمال الســوري يــوم  17آذار /مــارس 2019
األحــد؛ مســيرة تضامنيــة مــع الضحايــا المســلمين
الذيــن تعرضــوا لمذبحــة إرهابيــة جــراء هجــوم متطرف
أســترالي علــى مســجدين فــي مدينــة «كرايســت
تشــيرش» فــى نيوزيلنــدا خــال صــاة الجمعــة،
ً
شــخصا
مــا أدى إلــى قضــاء مــا ال يقــل عــن 50

وإصابــة حوالــي  48آخريــن ،ونــدد المتظاهــرون
بأشــد العبــارات الهجوميــن اإلرهابييــن ،معربيــن عــن
خالــص التعــازي والمواســاة ألســر الضحايــا ،متمنيــن

ً
إبريــل 2019
حريقــا أســفر عــن احتــراق خيمــة

ســرعة الشــفاء للمصابيــن ،مشــيرين إلــى أن هــذا

مــن خيــم المهجريــن مــن مهجــري مخيــم

العمــل اإلرهابــي البغيــض -الــذي ال ديــن لــه -والــذي

اليرمــوك ،اقتصــرت أضــراره علــى الماديــات.

اســتهدف األبريــاء؛ يعــد مــن أبشــع صــور اإلرهــاب،
ويتنافــى مــع كل مبــادئ اإلنســانية التــي يتشــدق
بهــا الغــرب.
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مخيم الصداقة

يقــع مخيــم الصداقــة (البــل) غــرب قريــة البــل التابعــة لناحيــة صــوران فــي منطقــة إعــزاز بريف حلب الشــمالي،
وتــم إنشــاؤه فــي نيســان  ،2018واســتقبل مهجــري الغوطــة الشــرقية ،ويحــوي قرابــة  600خيمــة بدعــم
مــن منظمــة آفــاد التركيــة والهــال األحمــر التركــي.
ويعانــي أهالــي مخيــم اليرمــوك وجنــوب دمشــق المهجريــن إلــى مخيــم الصداقــة (مخيــم البــل) شــمال
ســورية ،مــن األوضــاع اإلنســانية والمعيشــية واالقتصاديــة المزريــة ،ومــا فاقــم مــن معاناة هــؤالء المهجرين
خاصــة منهــم الذيــن هجــروا إلــى مدينــة إعــزاز؛ القــرار الــذي اتخذتــه منظمــة مــرام وإدارة الكــوارث والطــوارئ
التركيــة (آفــاد) بالتعــاون مــع المجلــس المحلــي لمدينــة إعــزاز يــوم  22نيســان /إبريــل 2019؛ بنقــل  80عائلــة
مــن مهجــري جنــوب دمشــق بينهــم  40عائلــة مهجــرة مــن مخيــم اليرمــوك ،مــن مخيــم الشــبيبة فــي مدينــة
إعــزاز إلــى مخيــم الصداقــة بمنطقــة البــل شــمال مدينــة صــوران بريــف حلــب الشــمالي.
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المهجــرون الفلســطينيون الذيــن وصلــوا إلــى مخيــم الصداقــة أصابتهــم حالــة مــن اإلحبــاط نتيجــة عــدم
توفــر الخدمــات األساســية لهــم ،وبحســب شــهادة أحــد المهجريــن؛ فإنهــم واجهــوا فــي اليــوم األول مــن
وصولهــم إلــى مخيــم الصداقــة مشــاكل كثيــرة ،منهــا ُبعــد المخيــم عــن مركــز المدينــة ،وعــدم تأميــن الطعــام

للعائــات النازحــة ،وتوفــر الكهربــاء ،وعــدم وجــود محــال تجاريــة لشــراء حاجياتهــم ،مشــيرين أن إدارة المخيــم
وزعــت علــى العائــات بطانيــة واحــدة لــكل شــخص رغــم بــرودة المنطقــة وعــدم توفــر وســائل للتدفئــة.
وكان مهجــرو جنــوب دمشــق اتهمــوا إدارة مخيــم الشــبيبة فــي إعــزاز الحاليــة بالوقــوف وراء قــرار ترحيلهــم
إلــى مخيــم الصداقــة ،بســبب فضــح ممارســاتها الالإنســانية ،ومــا وصفــوه بســوء المعاملــة والعنايــة
تجاههــم ،وقيامهــا بإجــراءات مجحفــة بحقهــم ،وذلــك بســبب نقــل معاناتهــم لوســائل اإلعــام علــى حــد
تعبيرهــم.

█ █مبادرات:
نظــم عــدد مــن المهجريــن الفلســطينيين والســوريين مــن رجــال ونســاء فــي «مخيــم الصداقــة» شــمال
ســورية ،يــوم  31تمــوز /يوليــو  2019مبــادرة تطوعيــة لتعليــم أبنــاء المخيــم تحــت مســمى «جيــل
المســتقبل» ،وذلــك بعــد أن فقــدوا فرصــة الذهــاب إلــى المدرســة.
وقالــت إحــدى المهجــرات فــي المخيــم ومــن الناشــطات فــي المبــادرة «منــذ أن تــم نقلنــا مــن مخيــم
الشــبيبة فــي مدينــة إعــزاز ،فقــد غالبيــة األطفــال فرصــة الذهــاب إلــى المدرســة ومتابعــة تعليمهــم ،األمــر
ـد جديــد يضــاف إلــى أعبائنــا اليوميــة ،وبعــد التواصــل بيــن األهالــي وبعــض
الــذي وضعنــا كأهالــي أمــام تحـ ٍّ

الناشــطين قررنــا أن نقــوم سـ ً
ـويا بالمبــادرة» ،وحــول مشــروع المبــادرة ذكــرت أن «عملهــم بــدأ مــن خــال
حلقــات تعليميــة لألطفــال داخــل خيامهــم ،تتضمــن تعليــم القــراءة والكتابــة ،إضافــة إلــى حلقــات لتحفيــظ
القــرآن الكريــم ،وبعــض األنشــطة المحــدودة كالرســم والتلويــن وكــرة القــدم لــأوالد».
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مخيم الجزيرة
تعيــش قرابــة  30عائلــة فلســطينية مهجــرة مــن مخيــم اليرمــوك ومنطقــة التضامــن جنــوب دمشــق ،ومــن
ً
غوطــة دمشــق فــي مخيــم الجزيــرة بمنطقــة أطمــة فــي محافظــة إدلــب علــى الحــدود التركيــة؛
أوضاعــا

إنســانية صعبــة وســيئة ،حيــث يشــكون مــن بــؤس الحــال وقلــة المــوارد وانعــدام المســاعدات اإلغاثيــة،
وعــدم توفــر أدنــى مقومــات الحيــاة والمتطلبــات األساســية ،والتهميــش.

█ █اتهامات بالتقصير
تتهــم العائــات الفلســطينية األونــروا بالتقصيــر« ،وعــدم تقديــم أي مســاعدة ماليــة أو إغاثيــة لهــم،
مشــيرين إلــى أن وكالــة الغــوث وكأنهــا ســحبت االعتــراف بوجودهــم رغــم امتالكهــم «الكــرت األبيــض»
الخــاص للفلســطينيين مــن قبــل الوكالــة» ،مطالبيــن بممارســة الضغــط علــى األونــروا بصفتهــا المســؤولة

دوليـ ًـا عــن الالجئيــن الفلســطينيين إليصــال كافــة معوناتهــا الماديــة واإلغاثيــة إلــى المهجريــن قسـ ً
ـرا إلــى
المناطــق كافــة داخــل ســورية ،باعتبارهــا إحــدى حقــول عملهــا الرئيســة ،والعمــل علــى توفيــر الحمايــة
القانونيــة والجســدية واإلنســانية ،وتقديــم المســاعدات النقديــة كبــدل إيــواء وغــذاء بشــكل مباشــر ،أو
مــن خــال عمــل شــراكات مــع منظمــات دوليــة فــي حــال عــدم رغبــة األونــروا بالوصــول إليهــم ،فيمــا أكــد
عــدد مــن النازحيــن الفلســطينيين علــى أن الوضــع األمنــي مقبــول ،إال مــن بعــض حــاالت االعتقــال التــي
تقــوم بهــا بعــض فصائــل الشــمال مــن المعارضــة المســلحة» ،ونحــن كفلســطينيين نشــعر وكأننــا أصبحنــا بــا
هويــة ،فليــس لدينــا ســند أو إطــار يحمينــا».
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مخيم إعزاز

تعيــش قرابــة ( )150عائلــة مهجــرة قسـ ً
مخيــم إعــزاز المعــروف
ـرا مــن جنــوب دمشــق ومخيــم اليرمــوك فــي ّ
ً
ً
أيضــا باســم «مقــر الشــبيبة» بريــف حلــب الشــمال؛
أوضاعــا إنســانية قاســية نتيجــة ســوء أوضاعهــم

المعيشــية،
وشــح المســاعدات اإلغاثيــة ،وعــدم توفــر أدنــى مقومــات الحيــاة والمتطلبــات األساســية،
ّ
وعــدم توفــر المــاء الصالــح للشــرب فــي المخيــم ،وانتشــار األوبئــة واألمــراض فــي صفــوف المهجريــن.

ـواع كبيــرة مــن الجــرذان ،حيــث تباغتهــم فــي خيامهــم وحتــى فــي
واشــتكى قاطنــو المخيــم مــن انتشــار أنـ ٍ
ـض للعديــد مــن ســكّ انها بمناطــق األيــدي واألرجــل ،حيــث تعــرض أكثــر
مكبــات النفايــات ،أدت إلــى حــاالت عـ ّ

مــن  13شـ ً
ـخصا بينهــم طفــل رضيــع عمــره شــهران لعضــات مختلفــة فــي أكثــر مــن موقــع بجســده ،مــا تــرك
آثـ ً
ـارا وجروحــا وندوبـ ًـا عميقــة.
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وأشــار األهالــي إلــى أن مشــكلة وجــود الجــرذان فــي المخيــم ليســت جديــدة ،بــل بــدأت مــع بدايــة فصــل
الشــتاء وموجــات البــرد ،ومــا ســاهم فــي ازديادهــا تدهــور الوضــع البيئــي ،وعــدم مراعــاة الشــروط الصحيــة
داخــل المخيــم ،متهميــن إدارة المخيــم بعــدم القيــام بمعالجــة ظاهــرة انتشــار الجــرذان بشــكل مهنــي
ً
يجــد
ِ
وتخصصــي ،حيــث عمــدت إلــى وضــع مــادة الزرنيــخ لقتــل الجــرذان ،إال أن ذلــك لــم
نفعــا ،فقامــت

بتســميم علــب الســردين إال أن النتيجــة كانــت مــوت القطــط بــدل الجــرذان.

█ █ اعتصامات ومناشدات ووقفات تضامنية
•نظمــت العائــات الفلســطينية والســورية يــوم  14كانــون الثانــي /ينايــر  2019اعتصامـ ًـا فــي مخيــم
ً
احتجاجــا علــى مــا وصفــوه ســوء المعاملــة مــن قبــل إدارة مخيــم إعــزاز تجاههــم ،وقيامهــا
إعــزاز

بإجــراءات مجحفــة بحقهــم ،وذلــك بســبب نقــل معاناتهــم إلــى وســائل اإلعــام علــى حــد تعبيرهــم،

حيــث ورد لمجموعــة العمــل فيديــو يظهــر األهالــي وهــم ينتقــدون فيــه تعرضهــم لســوء المعاملــة
مــن قبــل موظفــي المخيــم وإدارتــه ،فــي حيــن ظهــر أطفــال يــرددون عبــارة «جوعانيــن  -جوعانيــن».

بدورهــم اتهــم عــدد مــن الناشــطين إدارة المخيــم بتحويــل المخيــم إلــى ســجن حقيقــي ،مشــيرين
تصعــد إجراءاتهــا ضــد مهجــري جنــوب دمشــق ،حيــث حرمــت النســاء واألطفــال
إلــى أن تلــك اإلدارة
ّ

مــن مــادة الخبــز والمــواد الغذائيــة ،مشــيرين إلــى أنهــم أطلقــوا حملــة للتبــرع مــن أجــل تأميــن الخبــز
للعائــات داخــل المخيــم ،كمــا ناشــدوا الســلطات التركيــة والجهــات المعنيــة بالتدخــل وحــل أزمتهــم

ومعاناتهــم.

مــن جانبهــا نفــت إدارة مخيــم إعــزاز صحــة مــا يتــم تداولــه عــن تقصيرهــا وســوء إدارتهــا للمخيــم ،موضحــة
أنهــا تســعى لتأميــن كافــة احتياجــات المهجريــن بمــا يتوافــق مــع األنظمــة والقوانيــن التــي وضعــت مــن
قبــل الجهــات المعنيــة ،مشــيرة إلــى أن االعتصــام الــذي نفــذه المهجــرون كان علــى خلفيــة اتخــاذ قــرار بحصــر
تنــاول الطعــام مــن قبــل العائــات فــي مطعــم المخيــم ،ومنعهــم مــن أخــذه إلــى الخيــم الجماعيــة ،وذلــك
للحفــاظ علــى النظافــة العامــة والحــد مــن انتشــار ظاهــرة الجــرذان التــي باتت تشــكل مشــكلة كبيرة بالنســبة
لألهالــي وإدارة المخيــم ،التــي عملــت جاهــدة علــى مكافحتهــا والقضــاء عليهــا ،منوهــة إلــى أن الســبب
الرئيــس لدخــول الجــرذان إلــى الخيــم هــو وجــود بقايــا الطعــام وعــدم النظافــة ،وأشــارت إدارة المخيــم إلــى
أنهــا طلبــت مــن العائــات عــدم تنــاول الطعــام داخــل الخيــم لكنهــم رفضــوا ذلــك.
فيمــا أعلنــت منظمــة مــرام المســؤولة عــن المخيــم توصلهــا إلــى اتفــاق مــع المهجريــن لتحســين أوضاعهــم
وحــل مشــاكلهم ،بمــا يخــص موضــوع انتشــار الجــرذان والنظافــة ،حيــث يســاهم األهالــي بحملــة عامــة
ّ
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لتنظيــف الخيــم وعــدم تخزيــن أي مــواد غذائيــة والتنظيــف المســتمر لكافــة الخيــم بشــكل يومــي ،وبدورهــا
ســتقدم المنظمــة المســتلزمات والمعــدات ،األمــر الــذي سيســاعد فــي الحــد مــن مشــكلة تواجــد الجــرذان
فــي الخيــم بشــكل كبيــر.
بأحقيــة األهالــي بتنــاول الطعــام كعوائــل كاملــة وليــس كأفــراد منفصليــن،
وأقـ ّـرت المنظمــة فــي بيانهــا
ّ

مراعــاة لخصوصيــة كل عائلــة ،وبســبب صعوبــة تحقيــق هــذا األمــر فــي مركــز إيــواء مؤقــت (جماعــي).

ـا مؤقتـ ًـا ،والبحــث لهــم
ـا دائمـ ًـا للعوائــل وليــس حـ ً
وأوضحــت مــرام أن أي حــل لهــذا األمــر يجــب أن يتضمــن حـ ً
ً
ً
مؤقتــا ضمــن المنطقــة أو المناطــق المحيطــة بالمخيمــات المنظمــة،
مكانــا
عــن مــكان اســتقرار ،وليــس
تتوفــر فيهــا الخدمــات األساســية ومعاييــر الخصوصيــة للعوائــل (لــكل عائلــة خيمــة خاصــة بهــا).
وجــه الالجئــون الفلســطينيون المهجــرون مــن مخيمــات «اليرمــوك» و»خــان الشــيح» و»درعــا»
• ّ
و»حنــدرات» و»الغوطــة الشــرقية لدمشــق» إلــى الشــمال الســوري؛ نــداء ناشــدوا فيــه األمــم

المتحــدة ووكالــة األونــروا ومنظمــات حقــوق اإلنســان للعمــل على إيجاد حل لمعاناتهم المســتمرة،

وتأميــن الحمايــة القانونيــة لهــم وألطفالهــم.

كمــا طالــب البيــان الــذي أصدرتــه رابطــة المهجريــن الفلســطينيين  -إعــزاز ومحيطهــا وكالــة غــوث وتشــغيل
الالجئيــن الفلســطينيين «األونــروا» ،بتحمــل مســؤولياتها تجاههــم وتقديــم المســاعدات اإلغاثيــة والطبيــة
التــي كانــت تقــدم لهــم فــي مناطــق ســكنهم فــي العاصمــة دمشــق.
واتهــم البيــان الــذي وقــع عليــه عــدد مــن الناشــطين واإلعالمييــن والمؤسســات الحقوقيــة واإلنســانية
األمــم المتحــدة ومنظمــة التحريــر الفلســطينية بالفشــل فــي تأميــن الحمايــة لالجئيــن الفلســطينيين ،الذين
حملــوا
دمــرت أغلــب مخيماتهــم بشــكل كامــل أو جزئــي ،وتشــرد معظمهــم داخــل وخــارج ســورية ،كمــا ّ
«األونــروا» مســؤولية التقصيــر وعــدم تقــدم أي حمايــة أو خدمــات أللــف وخمســمئة عائلــة فلســطينية

مســجلة لديهــا مهجــرة إلــى الشــمال الســوري ،تعيــش أوضاعـ ًـا إنســانية غايــة فــي الســوء نتيجــة اضطرارهــم
تــرك ممتلكاتهــم ومنازلهــم فــي جنــوب دمشــق والنــزوح إلــى الشــمال الســوري ،مشــددين علــى أنــه مــن
غيــر المفهــوم وال المقبــول أن ُيســتثنى آالف الالجئيــن الفلســطينيين مــن خدمــات األونــروا ألي ســبب
كان.

كمــا طالــب الموقعــون علــى البيــان الــذي وصلــت نســخة منــه إلــى مجموعــة العمــل؛ مــن وكالــة غــوث

ـمي ًا حــول موقفهــا مــن الالجئيــن الفلســطينيين
وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين أن تقــدم إيضاحـ ًـا رسـ ّ

المهجريــن إلــى الشــمال الســوري ،والذيــن يقيــم أغلبهــم فــي مخيــم «ديــر بلــوط» و»عفريــن» و»إعــزاز»
و»البــاب» و»إدلــب» ،وحــول خططهــا للتعامــل مــع األخطــار التــي تهددهــم اآلن وفــي المســتقبل ،وأن
تشــرع فــي تقديــم خدماتهــا والقيــام بواجباتهــا تجــاه الالجئيــن الفلســطينيين فــي الشــمال الســوري،
92
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بشــكل مباشــر ومــن خــال التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة الموجــودة ،ومــن خــال منظمــات المجتمــع
المدنــي العاملــة فــي تلــك المناطــق ،وأن تعمــل علــى متابعــة تســجيل حديثــي الــوالدة ضمــن قوائمهــا،
حســب األصــول والقوانيــن التــي تضمــن لالجئيــن الفلســطينيين حقهــم فــي الحفــاظ علــى هويتهــم
الفلســطينية وحقهــم فــي العــودة.
•نظمــت هيئــة فلســطينيي ســورية لإلغاثــة والتنميــة ،بالتعــاون مــع رابطة المهجرين الفلســطينيين
فــي إعــزاز ومحيطهــا ،يــوم  14نيســان /إبريــل  ،2019فــي مخيــم الشــبيبة بمدينــة إعــزاز شــمال
ســورية وقفــة تضامنيــة مــع األســرى الفلســطينيين فــي ســجون االحتــال اإلســرائيلي ،ورفضـ ًـا

لمشــاريع التطبيــع مــع االحتــال الصهيونــي ،وذلــك بمناســبة يــوم األســير الفلســطيني ،وضمــن
فعاليــات الحملــة العالميــة لمقاومــة التطبيــع.
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5
الالجئون الفلسطينيون
في الجنوب السوري
•المزيريب
•بلدة تسيل
•تل شهاب

المزيريب
تعانــي  1700عائلــة فلســطينية إلــى جانــب أهالــي بلــدة المزيريــب مــن
أوضــاع معيشــية غايــة فــي القســوة ،نتيجــة نقــص المســاعدات وغــاء
األســعار وانتشــار البطالــة ،وشــح الميــاه وجفــاف بحيــرة المزيريــب نتيجــة
االســتجرار غيــر المشــروع لميــاه البحيــرة مــن قبــل بعــض المزارعيــن
فــي بلــدة المزيريــب والبلــدات المجــاورة لهــا ،والحفــر العشــوائي لآلبــار
االرتوازيــة التــي تجــاوز عددهــا الـــ  500بئــر ،إضافــة إلــى عشــرات المضخــات
التــي تقــوم بســحب ميــاه البحيــرة ونقلهــا إلــى الحقــول الزراعيــة فــي

ـرا سـ ً
المنطقــة .ممــا تــرك أثـ ً
ـا علــى كافــة المســتويات الصحيــة
ـلبيا ثقيـ ً
والبيئيــة واالقتصاديــة.
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█ █الواقع الميداني
ســادت حالــة مــن الهلــع والقلــق بيــن أبنــاء بلــدة المزيريــب فــي ريــف درعــا الغربــي ،نتيجــة تنامــي حــوادث

القتــل واالغتيــاالت والخطــف التــي باتــت هاجسـ ًـا يــؤرق ســكان البلــدة ،نتيجــة تكرارهــا بشــكل كبيــر خــال
عــام  ،2019حيــث طالــت عـ ً
ـددا مــن الســوريين والالجئيــن الفلســطينيين.

•فــي يــوم  26نيســان /إبريــل  2019اغتيــل «موفــق الغــزاوي» القيــادي الســابق فــي مجموعــات
المعارضــة علــى يــد ملثميــن مجهولــي الهويــة.

ً
عامــا،
•يــوم  2أيــار /مايــو  2019تعــرض الالجئــان الفلســطينيان «نائــل طــه محمــد شــحادة» 26
و»محمــد محمــود الغانــم»  40ســنة لمحاولــة اغتيــال فاشــلة مــن قبــل مســلحين مجهولــي الهويــة،

لــم تعــرف أســباب وخلفيــات اســتهدافهما.

•يــوم  24أيــار /مايــو  2019قتــل الشــاب «طــارق منصــور الحســين» ،ووجــدت جثتــه وعليهــا آثــار تعذيب
علــى جانــب إحــدى طرقــات البلــدة ،ولــم تعــرف أســباب وخلفيــات عملية القتــل أو الفاعلين.

•فــي يــوم  12حزيــران /يونيــو  2019تــم اغتيــال القاضــي الســابق فــي دار العــدل «محمــد عبــد
الرحيــم الغانــم» مــن قبــل مجهوليــن.

•فــي يــوم  25آب /أغســطس  2019قتــل رئيــس البلديــة «أحمــد النابلســي»  55عامـ ًـا بعــد أن أطلــق
مســلحون مجهولــون النــار عليــه أمــام منزلــه ،مــا أدى إلــى وفاتــه علــى الفــور ،وكان النابلســي
تعــرض لمحاولــة اغتيــال فاشــلة يــوم  2أيــار /مايــو  2019بعــد أن أطلــق مســلحون مجهولــون النــار

عليــه ،مــا أدى إلــى إصابتــه بطلــق نــاري باليــد والخاصــرة.

•فــي يــوم  23أيلــول /ســبتمبر  2019أقــدم مســلحون مجهولــون على اغتيال الالجئ الفلســطيني
األردنــي «مهــران الســيطري» ،بعدمــا قــام عــدد مــن المســلحين بإطــاق النــار عليــه وســط بلــدة

المزيريــب ممــا أدى إلــى مقتلــه علــى الفــور.

•فــي يــوم  8تشــرين الثانــي /نوفمبــر  2019أقــدم مســلحون مجهولــون علــى اغتيــال الالجــئ
الفلســطيني «ضيــاء الديــن أحمــد صالــح الصبيحــي» فــي بلــدة المزيريــب بريــف درعــا الغربــي.

مــن جانبهــم اتهــم ناشــطون النظــام الســوري بقتــل قيــادات وعناصــر ســابقة فــي المعارضــة المســلحة،
جنــوب ســورية علــى الرغــم مــن إجــراء مصالحــات وإعطــاء تعهدات لهم مــن قبل الضامن الروســي ،وقال أحد
«إن جنــوب ســورية والمزيريــب شــهدت عشــرات عمليــات االغتيــال خــال ســيطرة المعارضــة
أبنــاء المنطقــة ّ

وطالــت الجئيــن فلســطينيين ،ويبــدو أنهــا لــن تتوقــف فــي ظــل ســيطرة قــوات النظــام الســوري».
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بلدة تسيل
تقــع بلــدة تســيل إلــى الشــمال مــن مركــز مدينــة درعــا علــى بعــد  30كــم كان يقطنهــا مــا يقــارب  120عائلــة
فلســطينية ،باإلضافــة لـــ  40عائلــة مهجــرة مــن دمشــق وريفهــا ،و 100عائلــة مهجــرة مــن تجمــع عيــن ذكــر
فــي منطقــة الجــوالن.
ً
أوضاعــا إنســانية وصفــت
تعانــي العائــات الفلســطينية النازحــة مــن مخيمــات دمشــق إلــى بلــدة تســيل
بالمزريــة ،بســبب انتشــار البطالــة فــي صفوفهــم وعــدم وجــود مــوارد ماليــة ثابتــة يقتاتــون منهــا ،إضافــة
إلــى شــح المســاعدات اإلغاثيــة المقدمــة لهــم.
وأطلــق الالجئــون الفلســطينيون فــي بلــدة تســيل التابعــة لمحافظــة درعــا جنــوب ســورية ،نــداء اســتغاثة
لكافــة األطــراف المعنيــة ووكالــة األونــروا ومنظمــة التحريــر ومنظمــات حقــوق اإلنســان ،للعمــل مــن أجــل
إيجــاد حــل لمعاناتهــم والعمــل علــى تقديــم مســاعدات ماليــة لهــم مــن أجــل ترميــم بيوتهــم وإعــادة إعمارهــا
مــن جديــد.

الفصل الثاني :الالجئون الفلسطينيون في التجمعات الفلسطينية
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تل شهاب
شــكت حوالــي  40عائلــة فلســطينية تقطــن فــي بلــدة تــل شــهاب الواقعــة إلــى الغــرب مــن مدينــة درعــا
بنحــو  17كــم ومالصقــة للحــدود األردنيــة؛ مــن فقــر الحــال وقلــة ذات اليــد واإلهمــال وســوء أوضاعهــم
المعيشــية واالقتصاديــة ،بســبب انعــكاس تجليــات الصــراع الدائــر فــي ســورية عليهــم.
كمــا 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.
هــذا وشــهدت بلــدة تــل شــهاب يــوم  5أيــار /مايــو  2019حادثــة اغتيــال أحــد العامليــن فــي بلديــة تــل شــهاب
يدعــى «إيــاد محمــد جعــارة» ،جــراء إطــاق النــار عليــه مــن قبــل مجهوليــن ،األمــر الــذي أثــار حالــة قلــق وخــوف
بيــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي المنطقــة.
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الالجئون الفلسطينيون من
سورية إلى لبنان

شــهد لبنــان خــال العــام  2019انخفاضـ ًـا ملحوظـ ًـا فــي أعــداد الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين ،ألســباب
عــدة بينهــا ،عــدم منحهــم أي وضــع قانونــي كالجئيــن ،وعــدم الســماح لهــم بالعمــل علــى األراضــي اللبنانيــة،
إضافــةً إلــى تراجــع قــدرة الجمعيــات اإلغاثيــة ووكالــة الغــوث (األونــروا) عــن تقديــم الخدمــات اإلنســانية
والحمايــة القانونيــة لالجئيــن.
ـدر عــدد الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية فــي لبنــان ،بحســب إحصائيــات األونــروا نهايــة شــهر شــباط
ويقـ َّ
– فبرايــر  2019/بنحــو  28,598الجئـ ًـا ،بمــا يعــادل  8700أســرة ،ويتــوزع الالجئــون علــى المناطــق الخمــس

فــي المــدن اللبنانيــة بنســب متفاوتــة ،ويعيشــون فــي بيــوت مســتأجرة بمعــدل وســطي ألجــرة المنــزل
داخــل المخيمــات ( $ )200و( $ )400خارجهــا.
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█ █الواقع القانوني:
ال يــزال الوضــع القانونــي لالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية إلــى لبنــان تعتريــه حالــة مــن عــدم االســتقرار،
رغــم صــدور قــرار يــوم  13تمــوز /يوليــو  2018مــن 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 خــال منحهــم إقامــة

ـم
ـاء مــن الرســوم بعــد ضـ ّ
مؤقتــة لمــدة  ٦أشــهر مجانـ ًـا قابلــة للتجديــد ولعــدة مــرات ،وشــمل القــرار إعفـ ً

المســتندات المطلوبــة ،ووفــق اآلليــة المجانيــة المعتمــدة لتجديــد إقامــة الفلســطينيين الالجئيــن فــي

ســورية.
فــي حيــن ال تــزال مديريــة األمــن العــام ترفــض تجديــد اإلقامــات لــكل مــن دخــل مــن الالجئيــن الفلســطينيين
الســوريين بعــد  16ســبتمبر /أيلــول  ،2016حيــث اعتبرتهــم المديريــة مقيميــن بصــورة غيــر شــرعية فــي
لبنــان ،وتطالــب مديريــة األمــن العــام فــي لبنــان هــؤالء بمغــادرة األراضــي اللبنانيــة خــال  15يومـ ًـا ،األمــر
الــذي جعلهــم حبيســي مخيماتهــم وتجمعاتهــم ،كمــا تمنــع الســلطات اللبنانيــة دخــول الالجئ الفلســطيني
الســوري عبــر مطاراتهــا وتعيــده إلــى البلــد الــذي جــاء منــه ،ممــا جعــل العديــد مــن البلــدان تشــترط علــى
الفلســطيني الســوري تأميــن تأشــيرة دخــول (فيــزا) إلــى لبنــان أو البلــد المتجــه إليــه.
وتشــير إحصائيــات غيــر رســمية حصلــت عليهــا مجموعــة العمــل بعــد تواصلهــا مــع عــدد مــن لجــان العمــل
األهلــي التــي تُ عنــى بشــؤون الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي لبنــان؛ إلــى أن هنــاك أعـ ً
ـدادا كبيــرة

مــن فلســطينيي ســورية لديهــم مشــكالت قانونيــة فــي لبنــان ،منهــم  125شـ ً
ـخصا دخلــوا بطريقــة غيــر
نظاميــة (خلســة) إلــى لبنــان ،وحوالــي  100الجــئ محجــوزة أوراقهــم الثبوتيــة فــي مديريــة األمــن العــام
منــذ أشــهر طويلــة ،ولــم تسـ ّـوى أوضاعهــم القانونيــة ،إضافــة إلــى ذلــك فهنــاك  75فـ ً
ـردا مــن فلســطينيي

ســورية صــدر بحقهــم قــرار بمغــادرة األراضــي اللبنانيــة.

وشــددت تلــك اللجــان علــى أن هنــاك مشــكلة حقيقيــة يواجههــا الشــبان بعمــر  17أو  18ســنة والذيــن
دخلــوا إلــى لبنــان وهــم أطفــال ،ويطلــب منهــم األمــن العــام لتجديــد إقاماتهــم إبــراز هويتهــم الشــخصية
أو جــواز ســفر لهــم دون مراعــاة أنهــم ال يســتطيعون اســتخراج مثــل تلــك الثبوتيــات نتيجــة أنهــم مطلوبــون
إلــى الخدمــة اإللزاميــة فــي ســورية.
فــي هــذا الســياق عمــد األمــن العــام اللبنانــي يــوم  2تشــرين أول /أكتوبــر  2019إلــى اتخــاذ إجــراءات جديــدة
لتجديــد إقامــات الـــاجئين الفلســطينيين الســوريين فــي لبنــان ،وذلــك بعــد أن ُفقــد عــدد مــن األوراق
الفصل الثالث :الالجئون الفلسطينيون السوريون إلى خارج سورية
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الشــخصية والثبوتيــة الخاصــة بفلســطينيي ســورية فــي إحــدى مقراتــه ،منوهـ ًـا أنــه ينبغــي علــى الالجئيــن
الذيــن يــودون تجديــد إقاماتهــم اصطحــاب صــورة ملونــة عــن (الهويــة أو جــواز الســفر) مــع ختــم الدخــول
والقســيمة وآخــر تجديــد ،وصورتيــن شــخصيتين ،إضافــة إلــى إفــادة ســكن مســتخرجة مــن مختــار الحــي أو
البلــدة التــي يقطنهــا ،موضحـ ًـا أنــه علــى الالجــئ اصطحــاب هويتــه الشــخصية أو جــواز ســفره للتأكــد مــن

شــخصيته فقــط ،وســيتم إعادتهــم إليــه.
كمــا أصــدرت مديريــة األحــوال الشــخصية فــي وزارة الداخليــة والبلديــات اللبنانيــة يــوم  28أيلــول /ســبتمبر
 2019تعميمـ ًـا ،يقضــي بتمديــد مهلــة تســجيل والدات الســوريين والفلســطينيين المدونيــن فــي ســورية.

وطلــب التعميــم الــذي حمــل رقــم 112
مــن رؤســاء الدوائــر فــي المحافظــات
ودائــرة

وقوعــات

األجانــب

فــي

بيــروت؛ االســتمرار بتســجيل الــوالدات
المذكــورة ،الذيــن تجــاوزوا عمــر الســنة،
والتــي حصلــت بيــن تاريــخ  /9شــباط
– فبرايــر  2018/وتاريــخ  /9شــباط –
فبرايــر 2019/
كمــا طالبــت المديريــة وزارة الخارجيــة
والمغتربيــن بإعــداد لوائــح منفصلــة
بوثائــق الــوالدات المنفــذةُ ،ليصــار
إلــى إيداعهــا الجهــات المختصــة ،وفــق

مــا أعلــن عنــه التعميــم وحمــل توقيــع
مديــر عــام األحــوال الشــخصية «إليــاس
خــوري».
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█ █انتهاكات:
رصــدت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية خــال عــام  2019المزيــد مــن االنتهــاكات التــي
ارتكبــت بحــق الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية إلــى لبنــان ،ســواء المقيمــون هنــاك أو الراغبــون بالدخول
ـم الشــمل ،أو إجــراء المقابــات الخاصــة بالســفارات األوروبيــة.
إلــى لبنــان فــي ســياق معامــات لـ ّ
•فــي يــوم  17نيســان /إبريــل  2019اعتقــل األمــن العــام اللبنانــي فــي مدينــة صيــدا الالجــئ
الفلســطيني الســوري عبــد اللــه حســن عطيــة « مواليــد  1972مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك المهجــر
إلــى مخيــم الميــه وميــه جنــوب لبنــان بتهمــة دخولــه إلــى األراضــي اللبنانيــة بطريقــة غيــر نظاميــة،

إال أنهــا أطلقــت ســراحه بعــد بعــد  16يومـ ًـا.

█ █الوضع المعيشي:
فقــدت غالبيــة العائــات الفلســطينية الالجئــة مــن ســورية إلــى لبنــان عملهــا بعــد قــرار وزيــر العمــل اللبناني،
والــذي ينــص علــى منــع األجنبــي مــن العمــل دون حصولــه علــى إجــازة عمــل ،وفــرض شــروط تعجيزيــة لمــن

ً
أراد الحصــول عليهــا بتكاليــف عاليــة
جــدا ال تتناســب مــع مــا كانــوا يتقاضونــه مــن مدخولهــم اليومــي أو
الشــهري.
كمــا شــهد النصــف الثانــي مــن عــام  2019عــودة عــدد مــن العائــات الفلســطينية مــن لبنــان إلــى ســورية،
نتيجــة األوضــاع التــي شــهدتها لبنــان وانــدالع احتجاجــات شــعبية كبيــرة للمطالبــة بتحســين أوضاعهــم

ً
المعيشــية واالقتصاديــة ،األمــر الــذي انعكــس
ســلبيا علــى األوضــاع المعيشــية واالقتصاديــة لالجئيــن
الفلســطينيين المقيميــن فــي لبنــان بشــكل عــام ،وعلــى فلســطينيي ســورية بشــكل خــاص ،حيــث
جعلتهــم حبيســي أماكــن ســكنهم ،وبــات العديــد منهــم عاطليــن عــن العمــل ال يســتطيعون تأميــن قــوت
يومهــم ،خاصــة أن معظمهــم يعتمــدون فــي معيشــتهم علــى عملهــم اليومــي ،ومــا زاد الطيــن ِبلَّ ــة ارتفــاع
ســعر الــدوالر األمريكــي مقابــل الليــرة اللبنانيــة ،والغــاء الفاحــش فــي األســعار ،وتأخــر وكالــة األونــروا

فــي صــرف مســاعداتها الماليــة للعائــات الفلســطينية الســورية التــي يعتمــد أكثــر مــن  % 80منهــا علــى
المســاعدات النقديــة التــي تقدمهــا األونــروا باعتبارهــا المصــدر الرئيــس للدخــل ،كل تلــك األســباب دفعــت
عـ ً
ـددا مــن العائــات الفلســطينية للعــودة إلــى ســورية علــى الرغــم مــن قناعتهــا أن حالهــا هنــاك لــن يكــون

بأفضــل مــن لبنــان ،خاصــة مــع عــدم وجــود عمــل أو مــوارد ماليــة تقتــات منهــا ،وغيــاب الخدمــات األساســية
فــي ســورية.
وقالــت األونــروا فــي تقريرهــا الــذي أصدرتــه تحــت عنــوان «النــداء الطــارئ لســنة  2019بشــأن أزمــة ســوريا
اإلقليميــة»« ،إن  % 89مــن الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية فــي لبنــان يعيشــون تحــت خــط الفقــر،
الفصل الثالث :الالجئون الفلسطينيون السوريون إلى خارج سورية
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 95%منهــم يفتقــرون إلــى األمــن الغذائــي ،وأكثــر مــن % 80مــن الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي
لبنــان يعتمــدون علــى المســاعدات النقديــة التــي تقدمهــا األونــروا باعتبارهــا المصــدر الرئيــس للدخــل ،فيمــا
أكــدت األونــروا فــي تقريرهــا أن أكثــر مــن  52%معــدل البطالــة بيــن الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية
فــي لبنــان ،فــي حيــن يعانــي الشــباب مــن أعلــى معــدل للبطالــة  ،36%ويرتفــع هــذا المعــدل إلــى % 57
بينهــم ،بســبب طــول األزمــة وعــدم تمكنهــم مــن العمــل لتحســين ظــروف معيشــتهم.
وكشــفت جمعيــة اإلصــاح للعمــل الخيــري فــي مدينــة صيــدا جنــوب لبنــان أنهــا بعــد دراســة وتقييــم
األوضــاع المعيشــية للعائــات الفلســطينية المهجــرة مــن ســورية إلــى لبنــان فــي منطقــة صيــدا خــارج
المخيمــات ،البالــغ عددهــا ( )250عائلــة جلّ هــم مــن األطفــال والنســاء وكبــار الســن واأليتــام؛ أظهــرت النتائــج
بــأن  ٪30منهــم دون معيــل ،كمــا يشــتكون مــن شــح المســاعدات اإلغاثيــة وغيــاب تــام لحقوقهــم القانونيــة
واالجتماعيــة والطبيــة.

█ █الواقع اإلغاثي:
اســتمر تراجــع العمــل اإلغاثــي خــال عــام  ،2019ممــا جعــل الجهــود اإلغاثيــة التــي تقدمهــا األونــروا
والفصائــل الفلســطينية والمؤسســات اإلغاثيــة ال تتناســب مــع حجــم المعانــاة التــي يتعرضــون لهــا.
فــي المقابــل شــهد عــام  2019حـ ً
ـراكا لبعــض المؤسســات والجمعيــات الخيريــة ،التــي ســاهمت بتقديــم
يــد العــون والمســاعدة لالجئــي فلســطين المهجريــن مــن ســورية إلــى لبنــان.
•ففــي يــوم  9كانــون الثانــي /ينايــر  2019وزعــت لجنــة متابعــة شــؤون المهجريــن الفلســطينيين
فــي البقــاع األوســط والغربــي مــادة المــازوت ،علــى عــدد مــن العائــات الفلســطينية والســورية

المهجــرة فــي منطقــة البقــاع األوســط والغربــي ،وذلــك بهــدف مــد يــد العــون والمســاعدة لهــم

والتخفيــف مــن مصابهــم بعدمــا حــل بهــم مــن أضــرار جــراء العاصفــة الثلجيــة «نورمــا» التــي ضربــت
منطقــة بــاد الشــام.

•يــوم  11كانــون الثانــي /ينايــر  2019وزعــت لجنــة متابعــة شــؤون المهجريــن الفلســطينيين فــي
البقــاع األوســط والغربــي مــادة المــازوت علــى عــدد مــن العائــات الفلســطينية والســورية المهجــرة
فــي منطقــة البقــاع األوســط والغربــي.

•يــوم  12كانــون الثانــي /ينايــر  2019وزعــت حملــة الوفــاء األوروبيــة مســاعدات ماليــة علــى عــدد مــن

العائــات الفلســطينية الســورية المهجــرة فــي مخيــم عيــن الحلــوة فــي مدينــة صيــدا جنــوب لبنــان،

ً
ً
ً
مشــيرا إلــى أن
احتياجــا،
ووفقــا ألحــد أعضــاء الحملــة فــإن المســاعدات شــملت العائــات األكثــر
وفــد الحملــة قــام بزيــارة إلــى كل مــن تجمعــي البهــاء والكفــاح لالطــاع عــن كثــب علــى أوضاعهــم
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المعيشــية ،واالســتماع إلــى معاناتهــم وهمومهــم.
•يــوم  13كانــون الثانــي /ينايــر  2019وزعــت مؤسســة «أصحــاب األقصــى» وفاعــل خيــر ،مــادة
المــازوت علــى بعــض العائــات الفلســطينية المهجــرة مــن ســورية فــي منطقــة البقــاع اللبنانيــة،

وذلــك بهــدف مــد يــد العــون لهــم والتخفيــف مــن مصابهــم بعدمــا حــل بهــم مــن أضــرار جــراء العاصفة
الثلجيــة «نورمــا».

•يــوم  5أيــار /مايــو  2019وزعــت الهيئــة الخيريــة إلغاثة الشــعب الفلســطيني مســاعداتها من الســلل
الغذائيــة علــى  180عائلــة مــن العائــات الفلســطينية الســورية واللبنانيــة المقيمــة فــي منطقــة

وادي الزينــة فــي محافظــة جبــل لبنــان ،وذلــك ضمــن مشــاريع رمضــان وفــق مــا أعلنــت عنــه الهيئــة.

•اســتمرت جمعيــة الســراء بالتعــاون مــع لجنــة معانــاة المهجريــن ،وبدعــم مــن مؤسســة صحابــة
ً
يتيمــا مــن فلســطينيي
طفــا
األقصــى ومؤسســة حلــوان بتوزيــع كفــاالت أيتــام علــى 150
ً
ســورية فــي لبنــان.

█ █الشتاء وتأخّ ر المعونات
كشــف المنخفــض الجــوي القطبــي الــذي تأثــرت بــه منطقــة الشــرق األوســط ومنهــا لبنــان بداية شــهر كانون
الثانــي /ينايــر  ،2019والــذي أطلــق عليــه اســم «نورمــا» ،حجــم مأســاة الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين
فــي لبنــان ،خاصــة فــي منطقــة البقــاع ،ليضــاف البــرد القــارس والصقيــع إلــى ســجل معاناتهــم فــي ظــل
ظــروف إنســانية كارثيــة ومعيشــية صعبــة ،ونقــص فــي المســاعدات بكافــة أنواعهــا.

█ █الواقع الصحي:
المهجــرون الفلســطينيون
اليــزال االستشــفاء ُيشــكّ ل أحــد أبــرز التحديــات والمشــكالت التــي واجههــا
ّ

ً
خصوصا
الســوريون والســوريون في لبنان ،فيما ال تزال المعاناة من نقص الخدمات االستشــفائية كبيرة،
بعــد ضعــف نشــاط المنظمــات والهيئــات المحليــة والطبيــة؛ بحجــة عــدم وجــود مــوارد ماليــة ،وصعوبــة تأميــن
العــاج لمئــات الالجئيــن.
بدورهــا تابعــت األونــروا تقديــم خدماتهــا الصحيــة للفلســطينيين الالجئيــن مــن ســورية إلــى لبنــان،
والمســجلين لديهــا فــي ســورية أســوةً بالفلســطينيين المقيميــن والمســجلين فــي لبنــان ،واقتصــرت
الخدمــات الصحيــة التــي قدمتهــا بالدرجــة األولــى علــى الرعايــة األوليــة ،وكذلــك اإلحالــة إلــى المشــافي
المتعاقــدة معهــا إلجــراء بعــض العمليــات الجراحيــة وحــاالت الــوالدة.
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أمــا الحــدث األبــرز فــي الجانــب الطبــي فهــو التحذيــر الــذي أطلقتــه وكالــة األونــروا يــوم  13أيلــول /ســبتمبر
 2019والــذي حــذرت فيــه الالجئيــن والنازحيــن الفلســطينيين والســوريين فــي مخيــم الرشــيدية جنــوب
لبنــان بأخــذ الحيطــة والحــذر مــن فيــروس التهــاب الكبــد ،وضــرورة التنبــه لتدابيــر الوقايــة للحــد مــن أي إصابــات
محتملــة للمــرض.
إن قســم الصحــة لديهــا رصــد عـ ً
ـددا مــن اإلصابــات بالتهــاب الكبــد «أ» ،أو مــا يعــرف بالصفيــرة
وقالــت الوكالــة ّ
فــي مخيــم الرشــيدية ،مــا اضطرهــا إلــى إغــاق المــدارس التابعــة لهــا فــي مخيــم الرشــيدية لمــدة ثالثــة

أيــام ،وذلــك اعتبـ ً
ـارا مــن يــوم  11أيلــول /ســبتمبر  ،2019وحتــى يــوم  14مــن الشــهر ذاتــه.

وأشــارت وكالــة الغــوث فــي بيــان وصــل نســخة منــه إلــى مجموعــة العمــل أن قــرار إغــاق المــدارس جــاء نتيجة
للفحــوص المخبريــة التــي أجرتهــا علــى عينــات الميــاه ،التــي أخــذت مــن بئــر تغــذّ ي خزانــات وشــبكات الميــاه
فــي مــدارس األونــروا ،حيــث أظهــرت النتائــج أنهــا ملوثــة ببعــض الجراثيــم.
وبينــت األونــروا أنهــا ســتقوم باســتبدال خزانــات الميــاه فــي المــدارس وتعقيــم شــبكات الميــاه كافــة،
والتأكــد مــن معالجــة مصــادر الميــاه بهــدف الســيطرة بشــكل تــام ونهائــي علــى أي خطــر عــدوى أو إصابــة.

█ █معاناة ونداءات ومناشدات:
نــداءات عديــدة أطلقهــا الالجئــون الفلســطينيون المهجــرون مــن ســورية إلــى لبنــان خــال عــام 2019
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 العــاج والمشــافي الباهظــة
الثمــن ،إال أنهــم لــم يجــدوا منهــا ســوى التســويف والتأجيــل ،بحجــة الروتيــن وإتمــام العمليــات اإلداريــة
الخاصــة بتلــك الحــاالت.
•يــوم  13شــباط /فبرايــر  2019أطلقــت عائلــة المســنة الفلســطينية الســورية مريــم موســى
عيســى مواليــد  ،1932مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك المهجــر إلــى مخيــم عيــن الحلــوة جنــوب لبنــان،
والتــي تعانــي مــن مــرض نشــاف شــرايين القلــب مــع ضعــف بعضلــة القلــب ،وجهــاز منظــم ضربــات
القلــب ال يعمــل ،نــداء مناشــدة لمســاعدتها فــي تأميــن تكاليــف إجــراء عمليــة زرع جهــاز تنظيــم
ضربــات القلــب الــذي يصــل إلــى حوالــي  5آالف  ،$قدمــت منهــا األونــروا  $1350بحســب العائلــة،

فيمــا قدمــت الســفارة الفلســطينية  ،$800وبقــي مــن المبلــغ المســتحق مــا يقــارب .$2150
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•أطلــق ذوو الطفلــة الفلســطينية الســورية «ماريــا تامــر أبــو عزارة» ( )3ســنوات ،والمصابة بســرطان
الــدم ،وبحاجــة للمســاعدة الفوريــة نــداء للمســاعدة؛ إال أنهــا توفيــت يــوم 16شــباط /فبراير .2019

•فــي يــوم  13نيســان /إبريــل  2019احتجــزت إحــدى مستشــفيات مدينــة صــور جنوبــي لبنــان جثمــان
الالجــئ الفلســطيني محمــد أحمــد عيــد مــن أبنــاء مخيــم الســبينة المهجــر إلــى مخيــم الرشــيدية،
بســبب عــدم قــدرة ذوي الفقيــد تســديد المبلــغ المطلــوب لمشــفى جبــل عامــل ،قبــل تســديد

مــا تبقــى مــن فاتــورة عالجــه فــي المشــفى والتــي قــدرت بنحــو  6620000ليــرة لبنانيــة مــا يعــادل
.$ 4400

•يــوم 13حزيــران /يونيــو  2019أطلــق ذوو الشــابة الفلســطينية الســورية إســراء بهــاء الديــن علــي،
مواليــد  ،1990والمهجــرون مــن مخيــم خــان الشــيح إلــى مخيــم عيــن الحلــوة جنــوب لبنــان ،نــداء
إنسـ ً
ـانيا عبــر مجموعــة العمــل ناشــدوا خاللــه جميــع المنظمــات اإلنســانية والطبيــة للتكفــل بإجــراء
عمليــة البنتهــم مــن أجــل اســتعادة بصرهــا ،ووفقـ ًـا لألهــل فإنــه تقــرر إجــراء عمليــة البنتهــم إســراء

فــي روســيا ،وذلــك بعــد أن فشــلت جميــع محــاوالت عالجهــا فــي ســورية ولبنــان ،منوهيــن إلــى

أن تكلفــة العمليــة تبلــغ  10آالف دوالر ،وهــم ال يســتطيعون تأميــن كامــل المبلــغ المالــي بســبب

أوضاعهــم المعيشــية واالقتصاديــة المزريــة.

•يــوم  16تمــوز /يوليــو  2019أطلقــت عائلــة فلســطينية ســورية مهجــرة مــن مخيــم اليرمــوك إلــى
وادي الزينــة جنــوب لبنــان نــداء مناشــدة إلــى المنظمــات اإلنســانية والهــال والصليــب األحمــر،
ومؤسســات العمــل األهلــي واإلغاثــي ومنظمــة التحريــر والفصائــل الفلســطينية فــي لبنــان،
ـد يــد العــون والمســاعدة إلنقــاذ حيــاة طفلتهــم ليــن ســامر عبــد العــال،
وأصحــاب األيــادي البيضــاء لمـ ّ

التــي ولــدت والدة مبكــرة فــي الشــهر الثامــن .وقالــت عائلــة الطفلــة« :إن األطبــاء فــي مشــفى

الراعــي بمدينــة صيــدا جنــوب لبنــان اضطــروا إلــى نقــل طفلتهــم إلــى وحــدة رعايــة األطفــال حديثــي
الــوالدة خوفـ ًـا علــى حياتهــا ،ووضعهــا علــى جهــاز التنفــس الصناعــي (كوفــاز) ،مشــيرة إلــى أن كلفــة

العــاج تتجــاوز عشــرة مالييــن ليــرة لبنانــي مــا يعــادل ( ،)$6667مضيفيــن أن وكالــة غــوث وتشــغيل

الالجئيــن الفلســطينيين (األونــروا) تكفلــت بتغطيــة  60%مــن تكاليــف غرفــة العنايــة الفائقــة «
الكوفــاز» فيمــا اســتطاع والــد الطفلــة تأميــن مبلــغ تأميــن  1500دوالر ،فيمــا تبــرع بعــض مــن
أصحــاب األيــادي البيضــاء بمبلــغ .$330

•يــوم  17تمــوز /يوليــو  2019تعــرض الالجــئ الفلســطيني الســوري «عبــد المجيد أبو خرج» من أبناء
مخيــم اليرمــوك المهجــر إلــى البقــاع اللبنانــي ألزمــة قلبيــة حــادة ،نقــل علــى إثرهــا إلــى المشــفى،
حيــث أخبــر األطبــاء عائلتــه أنــه بحاجــة إلــى عمليــة قلــب مفتــوح ،لكــن بعــد إجــراء التحاليــل تبيــن عــدم

قــدرة جســده تحمــل العمليــة ،وتقــرر إجــراء عمليــة توســيع للشــرايين بواســطة بالــون وراســور عــدد

 .3أبــو خــرج ناشــد أصحــاب األيــادي البيضــاء وكل مــن يســتطيع تقديــم العــون لمســاعدته فــي
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تأميــن تكاليــف إجــراء العمليــة التــي تصــل إلــى حوالــي  ،$6543ســتقدم منهــا األونــروا $2000
بحســب أبــو خــرج ،فيمــا ينتظــر أن تقــدم الســفارة الفلســطينية والضمــان االجتماعــي يــد العــون
والمســاعدة لــه ،وبقــي مــن المبلــغ المســتحق مــا يقــارب .$1800

• يــوم  22أيلــول /ســبتمبر  2019تعــرض أحــد األطفــال الفلســطينيين الالجئيــن مــن مخيــم اليرمــوك

إلــى مخيــم بــرج البراجنــة فــي بيــروت لحــروق فــي  35%مــن جســده مــن الدرجــة الثالثــة ،مــا تطلّ ــب

العــاج فــي المشــفى ،حيــث طالــب ناشــطون تقديــم المســاعدة لتغطيــة تكاليــف العــاج البالغــة
قرابــة  $690باإلضافــة إلــى مبالــغ أخــرى الســتكمال مســيرة العــاج.

• يــوم  11تشــرين الثانــي /نوفمبــر 2019أطلقــت عائلــة فلســطينية ســورية ،والمهجــرة مــن مخيــم
اليرمــوك إلــى مدينــة صــور جنــوب لبنــان ،نــداء إنسـ ً
ـانيا عبــر مجموعــة العمــل ناشــدوا خاللــه جميــع
المنظمــات اإلنســانية والطبيــة إلنقــاذ حيــاة طفلهــم الرضيــع ابــن الثمانيــة أيــام ،والتكفــل بتأميــن
ثمــن إبــرة اســمها (العامــل الســابع) يقــدر ثمنهــا بحوالــي  $800لوقــف النزيــف الــذي أصابــه بعضــوه

الذكــري بعــد عمليــة ختــان أجراهــا لــه طبيــب مختــص فــي مشــفى حيــرام بمدينــة صــور ،األمــر الــذي

يتطلــب تأميــن إبــره بشــكل عاجــل وســريع لوقــف النزيــف وإنقــاذ حيــاة الطفــل.

█ █حمالت ومبادرات
ُأطلقــت خــال عــام  2019العديــد مــن الحمــات والمبــادرات الطبيــة التــي كانــت تهــدف التخفيــف مــن معانــاة
الالجئيــن الفلســطينيين المقيميــن فــي لبنــان بشــكل عــام ،والفلســطيني الســوري بشــكل خاص.
•ففــي يــوم  6شــباط /فبرايــر  2019أطلــق اتحــاد الجمعيــات اإلغاثيــة والتنمويــة فــي لبنــان ،واللجنــة
الدوليــة للصليــب األحمــر حملــة لتســجيل وعــاج جميــع األشــخاص الذيــن يعانــون مــن إصابــات حربيــة،
وإصابــات طلــق نــاري فــي لبنــان .وقــال منظمــو الحملــة إنهــا تســتقبل المصابيــن جــراء الحــرب الذيــن

يعانــون مــن مضاعفــات ،وبحاجــة إلــى عمليــات جراحيــة مــن جميــع الجنســيات والمقيميــن فــي لبنــان،
وســيتم الموافقــة علــى العــاج بعــد معاينــة الطبيــب المختــص.

•فــي يــوم  9آذار /مــارس  2019أعلــن برنامــج الرعايــة الصحيــة فــي اتحاد الجمعيــات اإلغاثية والتنموية
فــي لبنــان  URDAعــن إطــاق حملــة لعــاج تشــوهات األطفــال؛ الخصيــة الهاجــرة والفتــاق واإلحليل

التحتــي ،وقــال االتحــاد إن الحملــة الطبيــة مجانيــة وبقيــادة أطبــاء لبنانييــن متخصصيــن فــي جراحــة

األطفــال فــي منطقــة البقــاع األوســط  -براليــاس ،مشـ ً
ـيرا إلــى أنهــا تســتهدف جميــع األطفــال مــن
كل الجنســيات تحــت عمــر  18ســنة.
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•يــوم 11نيســان /إبريــل  2019أعلنــت جمعيــة الهــال األحمــر الفلســطيني  -إقليــم لبنــان بالتعــاون
مــع جمعيــة إغاثــة أطفــال فلســطين عــن وصــول بعثــة طبيــة متخصصــة فــي جراحــة اليــد «عظــام ـ

أوتــار  -أعصــاب» ،وجراحــة العظــم وبشــكل مجانــي .قالــت جمعيــة الهــال إنهــا تســتقبل المرضــى
مــن جميــع الجنســيات فــي مشــفى صفــد فــي مخيــم البــداوي شــمال لبنــان ،منوهــة إلــى أنــه يجــب

علــى المريــض أن يقــوم بتعبئــة اســتمارة يقــدم فيهــا بياناتــه الشــخصية مرفقــة بتقريــر مفصــل عــن

الحالــة باإلضافــة إلــى تقاريــر طبيــة.

•يــوم  23أيــار /مايــو  2019أعلنــت إحــدى الجمعيــات الطبيــة فــي بيــروت عــن حملــة لتركيــب أطــراف
صناعيــة متحركــة لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن حــاالت بتــر أطــراف علويــة (للمرحلــة الثالثــة) للمهجرين

الســوريين والفلســطينيين الســوريين في لبنان ،مشــيرة إلى أن الحملة ســتتواصل بين 30- 23

أيــار – مايــو . 2019/

•يــوم  30أيــار /مايــو  2019أعلنــت جمعيــة الهــال األحمــر الفلســطيني  -إقليــم لبنــان عــن وصــول

بعثــة طبيــة ألمانيــة متخصصــة فــي جراحــة األطفــال والفــم والوجــه والفكيــن ،والجراحــة الترميميــة

بعــد الحــروق ،وذلــك بيــن  23 -15حزيــران – يونيــو  .وقالــت جمعيــة الهــال إن المعاينــات والعمليــات
ســتتم بشــكل مجانــي فــي مشــفى صفــد بمخيــم البــداوي شــمال لبنــان ،منوهــة إلــى أنــه يجــب

علــى المريــض أن يقــدم بياناتــه الشــخصية مرفقــة بتقريــر مفصــل عــن الحالــة باإلضافــة إلــى تقاريــر

طبيــة.

█ █الواقع التعليمي:
واجــه طــاب فلســطينيي ســورية فــي لبنــان خــال عــام  2019مصاعــب ومعوقــات كبيــرة منعتهــم مــن

االلتحــاق بالمــدارس ،تمثلــت بمــا شــهده لبنــان مــن مظاهــرات شــعبية احتجاجـ ًـا علــى تــردي وتدهــور األوضــاع
االقتصاديــة والمعيشــية ،والتــي أصابــات البــاد بحالــة شــلل جــراء االعتصامــات واإلضرابــات المتواصلــة،
ممــا أدى إلــى إغــاق العديــد مــن المؤسســات الحكوميــة والخاصــة أبوابهــا حتــى إشــعار آخــر ،كالمصــارف
والمؤسســات التعليميــة ،فيمــا أثــر تدهــور األوضــاع األمنيــة داخــل بعــض المخيمــات بشــكل ملحــوظ فــي
نوعيــة وجــودة التعليــم الــذي يحصــل عليــه الطالــب الفلســطيني فــي لبنــان.
مــن ناحيــة أخــرى شــارك حوالــي  200طالــب وطالبــة مــن الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين المقيميــن فــي
لبنــان ،فــي المخيــم التعليمــي الرابــع الــذي أقامــه التجمــع الدولــي للمعلميــن الفلســطينيين ،برعايــة وزيــر
التعليــم اللبنانــي األســبق« ،عبــد الرحيــم مــراد» مــا بيــن  26تمــوز /يوليــو وحتــى  5آب /أغســطس فــي دار
الحنــان لأليتــام ببلــدة المنــارة فــي البقــاع الغربــي.
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المخيــم التعليمــي الرابــع دروسـ ًـا فــي اللغــة اإلنجليزيــة بمســتويات متعــددة حســب حاجــة األطفــال،
تضمــن
ّ

وأنشــطة وبرامــج متعــددة ومتنوعــة مثــل «المهنــدس الصغير (لتعليم الروبوت) والحســاب الســريع ،الرســم
كل حســب هوايتــه
واألشــغال اليدويــة ،برنامــج اإلعالمــي الصغيــر ،باإلضافــة إلــى ألعــاب وأنشــطة متنوعــة ٌّ
ورغبتــه ،وذلــك بهــدف زيــادة ثقــة األطفــال بأنفســهم ،إضافــة إلــى زيــادة مهاراتهــم الحياتيــة وإكســابهم
مهــارات جديــدة وتنميــة هواياتهــم.

█ █قصص نجاح:
•رغــم ضنــك الحيــاة وبــؤس الحــال والعقبــات المعيشــية واالقتصاديــة والقانونيــة القاســية التــي
التميــز فــي كافــة المجــاالت
يواجههــا الالجــئ الفلســطيني الســوري فــي لبنــان؛ إال أنــه اســتطاع
ّ
العلميــة والثقافيــة والرياضيــة والفنيــة ،فقــد اســتطاع خمســة طــاب فلســطينيين مــن مــدارس

المهجريــن إلــى لبنــان وهــم :مجــد عرجــاوي
األونــروا بينهــم أربعــة طــاب مــن فلســطينيي ســورية
ّ
مواليــد  ،2001والطالبــة ســميحة محمــد خزاعــي مواليــد  ،2003وســارة علــي عجــاوي ،وشــهد
أحمــد قاســم مواليــد 2007؛ الوصــول إلــى المرحلــة الثالثــة مــا قبــل النهائــي وفــازوا ضمــن الئحــة
ـدي القــراءة العربــي لعــام  ،2019التــي نظمتهــا إمــارة دبــي علــى
العشــرة األوائــل فــي مســابقة تحـ ّ
مســتوى لبنــان.

•أعفــى مركــز األبــرار التربــوي فــي البقــاع الغربــي بلبنــان الطالبــة الفلســطينية الســورية بيســان
عصــام خزاعــي مــن تقديــم امتحانــات الفصــل األخيــر للعــام الدراســي  2019 -2018لتفوقهــا

وحصولهــا علــى الدرجــات األولــى طيلــة العــام الدراســي فــي الصــف األول الثانــوي.

•وفــي الشــهر الســادس مــن عــام  2019حصــل الطالــب الفلســطيني الســوري محمــد راغــب حميــد
مواليــد  ،2003مــن ســكان حــي التضامــن بدمشــق المهجــر إلــى مخيــم الرشــيدية بمدينــة صــور
جنــوب لبنــان ،منحــة دراســية مجانيــة فــي األكاديميــة الملكيــة األمريكيــة بــاألردن ،وذلــك لتفوقــه

وتميــزه فــي مدرســته ،وحصولــه علــى العالمــات التامــة فــي صفــي التاســع (البريفيــه) واألول
الثانــوي.

•حققــت الطالبــة الفلســطينية الســورية «جــاال خالــد الخطيــب» تفوقـ ًـا مميـ ً
ـزا فــي امتحــان شــهادة
التعليمــي األساســي (البريفيــه) لعــام  ،2019حيــث نالــت المرتبــة األولــى علــى مدرســة بيــت جــاال
بمنطقــة ســبلين فــي إقليــم الخــروب جنــوب لبنــان ،كمــا حصلــت علــى المرتبــة الـــ  24على مســتوى
لبنان.

كــرم نــادي األمــل فــي مخيــم بــرج البراجنــة ببيــروت الشــقيقين
•فــي  5تمــوز /يوليــو ّ 2019
الفلســطينيين الســوريين «بشــر مــازن يوســف» و»أوس مــازن يوســف» لتفوقهــم الدراســي
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وحســن ســلوكهم ،حيــث أشــادت إدارة النــادي بأخالقهــم الرفيعــة .ويتلقــى الطفــان التدريبــات

الرياضيــة فــي الكاراتيــه فــي مخيــم بــرج البراجنــة ،ويقطنــان فــي مخيــم شــاتيال جنــوب بيــروت،

ويقــوم رب العائلــة باصطحــاب أطفالــه علــى الدراجــة الهوائيــة مــن مخيــم شــاتيال إلــى البــرج
لتعليمهــم وتلقــي التدريبــات ،وهــم مــن مهجــري مخيــم اليرمــوك فــي لبنــان.

•أحــرز الشــاب الفلســطيني الســوري محمــد الجعفــري المركــز األول فــي مســابقة الشــطرنج التــي
نظمهــا االتحــاد الفلســطيني للشــطرنج يــوم الجمعــة  ٥تمــوز (يوليــو)  ،2019بمناســبة يــوم
مجمــع الشــهيد ياســر عرفــات بمخيــم البــداوي.
األولمبيــاد الفلســطيني فــي
ّ

•في  26آب /أغســطس  2019أحرز الالجئ الفلســطيني الســوري «أشــرف محمد علي» من أبناء
مخيــم خــان الشــيح المرتبــة األولــى علــى مســتوى الجنــوب اللبنانــي فــي بطولــة كمــال األجســام،

علمـ ًـا أن العلــي قــد حقــق عــام  2018المركــز الثانــي فــي ذات البطولــة ،وهــو العــب ســابق فــي
االتحــاد الســوري لكمــال األجســام ،وقــد شــارك فــي العديــد مــن البطــوالت الدوليــة والمحليــة ونــال

جوائــز عديــدة.

█ █اعتصامات ودعوات للمطالبة بالهجرة

نفــذ مئــات الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي لبنــان العديــد مــن االعتصامــات فــي عــام  2019أمــام
المقــر الرئيــس لوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين األونــروا فــي بيــروت ،ومكاتبهــا فــي
المخيمــات الفلســطينية فــي لبنــان ،للمطالبــة بتفعيــل بنــد الحمايــة القانونيــة لالجئيــن الفلســطينيين

ً
الســوريين،
واحتجاجــا علــى قــرار اإلدارة األمريكيــة وقــف المســاعدات الماليــة المقدمــة إلــى األونــروا،
واالســتمرار بتقديــم المســاعدات الماليــة لوكالــة الغــوث لتســتمر بتقديــم خدماتهــا للشــعب الفلســطيني،
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تحمــل مســؤولياتها تجاه
داعيــن وكالــة الغــوث إلــى ّ
أبنــاء الشــعب الفلســطيني المهجريــن والالجئين.

نظــم بعــض الناشــطين الفلســطينيين
فــي حيــن ّ
الســوريين اعتصامــات أمــام مقــر ســفارات كنــدا
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
الكندية واالســترالية شــرحوا فيها رغبتهم بالهجرة
بعــد أن خســروا كل مــا يملكــون فــي ســورية جــراء
الصــراع الدائــر فيهــا ،ومــا يتكبدونــه مــن مشــاق
وآالم فــي لبنــان ،هــذه المعانــاة دفعــت الكثيريــن
منهــم إلــى الهجــرة غيــر النظاميــة ،وركــوب قــوارب
المــوت مــن أجــل حيــاة آمنــة وكريمــة.
مــن جانبهــا أعلنــت الســفارة الكنديــة فــي بيــان
لهــا صــدر يــوم  20آب /أغســطس  2019عقــب
المظاهــرة التــي نظمتهــا منظمــات الشــباب
الفلســطيني فــي  6أغســطس مــن الشــهر ذاتــه
عنــد ســفارة كنــدا؛ «أن كنــدا ال تقبــل الطلبــات
المباشــرة إلعــادة توطيــن الالجئيــن» ،مشــيرة
إلــى أنهــا تعتمــد بشــكل أساســي علــى وكالــة
األمــم المتحــدة لالجئيــن ( ،)UNHCRوغيرهــا
مــن منظمــات اإلحالــة المعنيــة ،والجهــات الراعيــة
الخاصــة فــي كنــدا لتحديــد وإحالــة الالجئيــن إلعــادة
التوطيــن ،ويقــع الالجئــون الفلســطينيون تحــت
واليــة وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل
الالجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق األدنــى
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(األونــروا) ،وليــس المفوضيــة العليــا لشــؤون
الالجئيــن».
وجــاء فــي البيــان «نحــن نــدرك أن الالجئيــن
الفلســطينيين يعانــون مــن مســتويات عاليــة مــن

الفقــر والبطالــة وانعــدام األمــن الغذائــي» ،منوهـ ًـا

ً
أن كنــدا «قدمــت
دعمــا بقيمــة  50مليــون دوالر
كنــدي علــى مــدار عامــي ( )2019 -2018لالجئيــن
الفلســطينيين مــن خــال األونــروا ،بمــا فــي ذلــك
 5مالييــن دوالر كنــدي لتوفيــر مســاعدات إنقــاذ
طارئــة ألكثــر مــن  460ألــف الجــئ فلســطيني في
ســورية ولبنــان ،مــن خــال نــداء األونــروا الطــارئ
مــن أجــل أزمــة ســورية اإلقليميــة».

بدورهــا أصــدرت وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن

ً
الفلســطينيين (األونــروا) فــي بيــروت
بيانــا يــوم
 28أيلــول /ســبتمبر  2019شــددت فيــه علــى أنهــا
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إلــى ذلــك أصــدر عــدد مــن لجــان العمــل األهلــي

ً
بيانــا اســتنكروا
الفلســطيني الســوري بلبنــان
فيــه مطالبــة مــا يســمى الهيئــة الشــبابية خــال
اعتصــام نفذتــه يــوم األربعــاء  20تشــرين الثانــي
 2019داخــل مقــر وكالــة األونــروا فــي بيــروت؛
نقــل ملــف فلســطينيي ســورية مــن واليــة
وكالــة الغــوث إلــى المفوضيــة الســامية لشــؤون
الالجئيــن.
وأشــار البيــان إلــى أن هــذا المطلــب يتعــارض مــع
موقــف غالبيــة فلســطينيي ســورية المهجريــن
فــي لبنــان ،منوهيــن إلى أن المطلب األساســي
للفلســطيني الســوري فــي لبنــان هــو العيــش
ً
تفويضــا يتعلــق بهجــرة
وبحســب واليتهــا ال تحمــل

بكرامــة حتــى عودتــه ألرضــه وديــاره التــي ُه ّجــر

وأشــار بيــان األونــروا الــذي صــدر علــى خلفيــة

وأكــدت لجــان العمــل األهلــي الفلســطيني

أو توطيــن الجئــي فلســطين.

اعتصــام نفــذه عــدد مــن الناشــطين الفلســطينيين
الســوريين فــي مقــر وكالــة األونــروا بمدينــة
بيــروت يــوم األربعــاء  25ســبتمبر - 2019بســبب
رفــض مديــر شــؤون األونــروا مقابلتهــم لمناقشــة
موضــوع هجــرة العائــات الفلســطينية الســورية
مــن لبنــان ،والمطالبــة باللجــوء اإلنســاني إلــى دول
تحفــظ كرامتهــم -أنهــا شــرحت مسـ ً
ـبقا للناشــطين

منهــا.

الســوري بلبنــان فــي بيانهــا أن هــذه الهيئــة ال
ً
ً
رفضــا
تمثلهــم ،رافضيــن
قاطعــا نقــل ملــف

فلســطينيي ســورية فــي لبنــان من األونــروا إلى
المفوضية الســامية لشــؤون الالجئين ،مشــددين
علــى تمســكهم بوكالــة األونــروا وتفعيــل دورهــا،
وتحســين خدماتهــا إلــى حيــن حــل قضيــة الالجئيــن
الفلســطينيين والعــودة إلــى وطنهــم الســليب.

وغيرهــم مــن المجموعــات التــي تقدمــت بطلبــات

ً
مماثلــة؛ أنهــا وبحســب واليتهــا ال تحمــل
تفويضــا
يتعلــق بهجــرة أو توطيــن الجئــي فلســطين،
موضحــة أنهــا ســوف ترســل فــي مطلــع األســبوع
المقبــل ً
ً
ردا
رســميا لهــذه الهيئــة حــول موضــوع

الهجــرة وتوطيــن الجئــي فلســطين.
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الالجئون الفلسطينيون من
سورية إلى األردن

يقــدر عــدد الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي األردن بنحــو ( )18ألــف الجــئ ،فــروا مــن ســورية خــال
الحــرب وأعمــال القصــف والتدميــر لمخيماتهــم وتجمعــات ســكنهم ،واضطــرار معظمهــم إلــى دخــول األردن
بطــرق غيــر نظاميــة بســبب رفــض الســلطات األردنيــة القطعــي لدخــول أي الجــئ فلســطينيي مــن ســورية
تحــت أي ســبب ،ومهمــا كانــت الظــروف.
ويعاني فلســطينو ســورية في األردن من أوضاع قانونية وإنســانية مزرية على كافة المســتويات الحياتية
واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،نتيجــة انتشــار البطالــة بينهــم وعــدم توفــر مــوارد ماليــة ،وتجاهــل المؤسســات
اإلغاثيــة والجمعيــات الخيريــة لهــم ،وعــدم تقديــم المســاعدات.
وتــوزع وكالــة (األونــروا) كل ثالثــة أشــهر مســاعدة ماليــة للعائــات الفلســطينية فــي األردن تقــدر بـــ 20

ً
ً
ً
ً
أمريكيــا.
دوالرا
أردنيــا مــا يقــارب ()28
دينــارا
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وشــهد عــام  2019حـ ً
ـدم فيــه الالجئــون الفلســطينيون مــن ســورية فــي األردن لألونــروا قائمــة
ـراكا
أهليـ ًـا قـ ّ
ّ

مطالــب تضمنــت صــرف المســاعدات الشــهرية المقــررة للفلســطينيين الســوريين ،مــن بــدل إيجــار المنــازل

وبــدل محروقــات وفواتيــر الكهربــاء والمــاء ،وصــرف مســاعدات طارئــة للحــاالت الصعبــة ،وزيــادة المســاعدات
المقدمــة مــن الوكالــة.
• 13كانــون الثانــي /ينايــر  2019قالــت اللجنــة المتحدثــة باســم المهجريــن الفلســطينيين مــن ســورية

إلــى األردن ،إنهــا تلقــت ً
عمــان حــول مطالبهــم
ردا إيجابيـ ًـا مــن قبــل مســؤولي وكالــة األونــروا فــي ّ

قدموهــا فــي االعتصــام األخيــر.
التــي ّ

وأضافــت اللجنــة أن الوكالــة طلبــت مــن المتحدثيــن باســم المهجريــن الفلســطينيين الســوريين فــي
األردن لقــاء مديــر عمليــات األونــروا فــي األردن «روجــر ديفيــز» ،دون اإلفصــاح عــن موعــد محــدد.

وأشــارت اللجنــة أنهــا ألغــت اعتصامـ ًـا كان مقـ ً
ووجهــت رســالة عبــر صفحتهــا علــى
ـررا؛ بعــد رد الوكالــة،
ّ

«فيــس بــوك» للمهجريــن الفلســطينيين بعــدم الحضــور لالعتصــام ،منوهــةً إلــى أنهــا ستنشــر مــن

خــال تســجيل صوتــي مــا يــدور فــي اللقــاء المرتقــب مــع مســؤولي الوكالــة.

• 20كانــون الثانــي /ينايــر  2019اتهــم الالجئــون الفلســطينيون المهجــرون مــن ســورية فــي
األردن ،وكالــة األونــروا بالمماطلــة بتلبيــة مطالبهــم وحقوقهــم المشــروعة ،بعــد إعطائهــم وعـ ً
ـودا
بتحقيقهــا .وقالــت اللجنــة المتحدثــة باســم المهجريــن الفلســطينيين مــن ســورية إلــى األردن؛ إنهــا
كانــت قــد تلقــت وعـ ً
عمــان حــول مطالبهــم
ـودا إيجابيــة مــن قبــل مســؤولي وكالــة األونــروا فــي ّ

قدموهــا فــي االعتصــام األخيــر ،إال أن ذلــك لــم يتحقــق .ودعــت اللجنــة عبــر صفحتهــا علــى
التــي ّ
«فيــس بــوك» المهجريــن الفلســطينيين الســوريين ،إلــى التجمــع داخــل مقــر رئاســة األونــروا فــي

العاصمــة األردنيــة عمــان ،للمطالبــة بحقوقهــم.

ً
اعتصامــا أمــام مكتــب األونــروا
• 22كانــون الثانــي /ينايــر  2019نظــم الالجئــون الفلســطينيون
فــي عمــان ،احتجاجـ ًـا علــى رفــض مطالبهــم وحقوقهــم المشــروعة ،التــي تقدمــوا بهــا إلــى وكالــة

األونــروا والمتضمنــة صــرف المســاعدات الشــهرية المقــررة للفلســطينيين الســوريين ،صــرف
بــدل إيجــار المنــازل وبــدل محروقــات وفواتيــر الكهربــاء والمــاء ،وصــرف مســاعدات طارئــة للحــاالت

الصعبــة ،وزيــادة المســاعدات المقدمــة مــن الوكالــة .مــن جانبهــا أكــدت األونــروا فــي معــرض ردهــا
علــى مطالــب الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين علــى أنهــا ال تســتطيع تنفيــذ جميــع مطالبهــم

ً
نظــرا للقيــود التمويليــة التــي تواجههــا األونــروا ،منوهــة إلــى أنهــا تقــوم بتوزيــع المســتحقات
الماليــة بانتظــام ،والتــي يمكــن أن يســتخدمها الالجــئ لشــراء المــواد الغذائيــة ،وتســديد المبالــغ
المســتحقة عليــه مــن فواتيــر الكهربــاء والمــاء.

•بدورهــم أكــد الالجئــون الفلســطينيون الســوريون أن المبلــغ المالــي الــذي توزعــه األونــروا عليهــم
ً
ً
بســيطا مــن متطلبــات الحيــاة ،فــي ظــل شــح المســاعدات اإلغاثيــة
جــزءا
غيــر كافٍ  ،وال يســد إال
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وغــاء األســعار وانتشــار البطالــة بينهــم ،وعــدم وجــود مــورد مالــي ثابــت يقتاتــون منــه ،مطالبيــن
إيصــال صوتهــم إلــى المنظمــات اإلنســانية والدوليــة ،ومنظمــة التحريــر الفلســطينية للضغــط علــى

وكالــة الغــوث مــن أجــل زيــادة المســتحقات الماليــة لهــم.

• 26كانــون الثانــي /ينايــر  2019قالــت اللجنــة المتحدثــة باســم المهجريــن الفلســطينيين مــن ســورية
إلــى األردن ،إنهــا تلقــت ً
ردا مجحفـ ًـا مــن قبــل وكالــة األونــروا حــول مطالــب الالجئيــن الفلســطينيين

قدموهــا للوكالــة بعــد اعتصامهــم أمــام مقرهــا فــي عمــان .وجــاء
مــن ســورية فــي األردن ،والتــي ّ

رد الوكالــة الموقــع مــن قبــل «روجــر ديفــز» مديــر عمليــات األونــروا فــي األردن ،أن المســاعدة
فــي ّ
المقدمــة مــن األونــروا للفلســطينيين الســوريين فــي األردن ،تكفــي لشــراء الغــذاء ودفــع أجــور

المنــازل الســكنية ودفــع فواتيــر الكهربــاء والمــاء ،علمـ ًـا أن قيمــة المســاعدة  20دينـ ً
ـارا أردنيـ ًـا فقــط

ً
دوالرا أمريكيـ ًـا تــوزع كل  3شــهور عليهــم .فيمــا شــددت اللجنــة علــى ضــرورة
أي مــا يقــارب ()28

إعــادة المســاعدة إلــى  85دينـ ً
ـارا أردنيـ ًـا واعتبارهــا شــهرية ،وأكــدت علــى صــرف بــدل إيجــار للمنــازل

وفواتيــر الكهربــاء ،ومعاملــة العائــات المتضــررة مــن الفلســطينيين الســوريين معاملــة متســاوية.

ـددت اللجنــة بتنظيــم وقفــات واعتصامــات أمــام المبنــى الرئيــس للوكالــة في العاصمــة األردنية
•وهـ ّ
عمــان ،فــي حــال اســتمرت الوكالــة بالمماطلــة ،وعــدم تلبيــة مطالــب الالجئيــن الفلســطينيين

الســوريين فــي األردن.

• 28كانــون الثانــي /ينايــر  2019التقــى وفــد مــن لجنــة متابعــة شــؤون المهجرين الفلســطينيين في
األردن مديــر عمليــات وكالــة الغــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين فــي األونروا «روجــر ديفيز»،
لبحــث أوضــاع الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية إلــى األردن ،وللمطالبــة بحقوقهــم
المشــروعة ،المتضمنــة صــرف المســاعدات الشــهرية المقــررة للفلســطينيين الســوريين ،صــرف
بــدل إيجــار المنــازل وبــدل محروقــات وفواتيــر الكهربــاء والمــاء ،صــرف مســاعدات طارئــة للحــاالت

الصعبــة ،وزيــادة المســاعدات المقدمــة مــن الوكالــة .مــن جانبــه شــدد ديفيــز أن األونــروا ســتبذل
قصــار جهدهــا لتلبيــة مطالــب الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين ،وتحســين أوضاعهــم المعيشــية

والرعايــة الطبيــة ،مــن خــال إيصــال معاناتهــم ومطالبهــم للــدول المانحــة مــن أجــل زيــادة دعمهــا

لألونــروا ،والــذي ســينعكس بشــكل إيجابــي علــى تحســين خدماتهــا لالجئــي فلســطين بمناطــق
عملياتهــا الخمــس .علــى أن األونــروا ستســتمر بتقديــم خدماتهــا الصحيــة والتعليميــة والخدميــة

لجميــع الالجئيــن الفلســطينيين ،وســتعمل الوكالــة علــى توفيــر فــرص عمــل عــن طريــق قــروض

المشــاريع الصغيــرة لفلســطينيي ســورية فــي األردن.

• 12شــباط /فبرايــر  2019نظمــت العائــات الفلســطينية المهجــرة مــن ســورية إلــى األردن اعتصامـ ًـا

يــوم الثالثــاء  12شــباط  -فبرايــر أمــام مقــر وكالــة غوث وتشــغيل الالجئين الفلســطينيين (األونروا)
فــي عمــان ،احتجاجـ ًـا علــى السياســية التقشــفية فــي كافــة المجــاالت الطبيــة واإلغاثيــة والتعليميــة
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التــي تتبعهــا وكالــة الغــوث تجاههــم ،ولمطالبتهــا بتلبيــة مطالبهــم المتضمنــة صــرف المســاعدات

الشــهرية المقــررة للفلســطينيين الســوريين ،صــرف بــدل إيجــار المنــازل وبــدل محروقــات وفواتيــر
الكهربــاء والمــاء ،صــرف مســاعدات طارئــة للحــاالت الصعبــة ،وزيــادة المســاعدات المقدمــة مــن
الوكالــة.

• 2آذار /مــارس  2019أعلــن االتحــاد األوروبــي مســاهمته بمبلــغ مليونــي يــورو لوكالــة األونــروا ،مــن
أجــل تمويــل الخدمــات الحيويــة لالجئيــن الفلســطينيين النازحيــن مــن ســورية إلــى األردن.

تحمــل الجئــو
إن «الصــراع فــي ســورية يدخــل عامــه الثامــن ،وقــد ّ
•وقالــت األونــروا فــي بيانهــا ّ
ً
فلســطين وطــأة عواقــب الصــراع المدمــرة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة ،إذ يواجهــون خطـ ً
ـديدا
ـرا شـ

فــي مخيمــات إقامتهــم والتشــريد المتعــدد» .وأشــار البيــان إلــى أن هــذه المســاهمة ســتُ مكِّ ن

الوكالــة مــن توفيــر الخدمــات األساســية لحوالــي  17500مــن الجئــي فلســطين القادميــن مــن
ســورية والمقيميــن فــي األردن ،بمــا فيهــا خدمــات الحمايــة ،والخدمــات التعليميــة فــي الحــاالت

الطارئــة والخدمــات الصحيــة األوليــة ،باإلضافــة إلــى تغطيــة التكاليــف التشــغيلية التــي تعــزز قــدرة
الوكالــة علــى توفيــر الخدمــات للشــريحة األكثــر ضعفــا بيــن الجئــي فلســطين فــي المنطقــة.

• 9أيــار /مايــو  2019اشــتكى عــدد مــن الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي األردن مــن تأخــر
األونــروا صــرف المســاعدات الماليــة المقدمــة لهــم ،منوهيــن إلــى أنهــم لــم يســتلموا الدفعــة

األولــى التــي كان مــن المقــرر توزيعهــا منــذ شــهرين ،ممــا يتركهــم لمصيــر مجهــول ويضاعــف مــن

معاناتهــم ويزيــد العــبء المــادي عليهــم ،فــي ظــل أوضــاع إنســانية مزريــة يشــتكون منهــا.
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الالجئون الفلسطينيون
من سورية إلى مصر

ً
ً
ملحوظا في أعداد الالجئين الفلسطينيين السوريين ،وتشير مجموعة العمل أن
انخفاضا
شهدت مصر
العدد انخفض من  6آالف الجئ إلى نحو ( )3500شخص ،منهم قرابة ( )500الجئ فلسطيني دخلوا من
السودان إلى مصر بطريقة غير نظامية.
ً
ويواجه الالجئون الفلسطينيون ممن فروا من الحرب السورية
عموما؛ أزمات على كافة المستويات
القانونية والمعيشية والصحية والتعليمية ،وتتضاعف تلك المعاناة مع شريحة الفلسطينيين السوريين
ممن دخل األراضي المصرية بطرق غير نظامية.
عامــل الســلطات المصريــة فلســطينيي ســورية معاملــة الالجــئ أســوة بأقرانهــم الســوريين،
حيــث ال تُ ِ
وإنمــا معاملــة الســائح أو الوافــد األمــر الــذي يعنــي رفــع الغطــاء القانونــي عنهــم وحرمانهــم مــن حقوقهــم
األساســية ،مثــل الحــق فــي التعليــم والعمــل ،إضافــة إلــى عمليــات لــم شــمل العائــات ضمــن ملفــات
اللجــوء إلــى أوروبــا ،وعــودة بعــض العائــات إلــى ســورية جــراء تدهــور األوضــاع االقتصاديــة ،وعــدم القــدرة
علــى القيــام بأعبــاء الحيــاة وانتشــار البطالــة ،والتقليصــات اإلغاثيــة ســواء المقدمــة مــن المؤسســات أو
الجمعيــات اإلغاثيــة.
وال يــزال حصــول الالجــئ الفلســطيني مــن ســورية فــي مصــر علــى اإلقامــة القانونيــة صعبـ ًـا ،رغــم توفيــر
أوال ،التــي يتــم المماطلــة
جميــع متطلبــات اإلقامــة ،وذلــك الرتباطهــا بالحصــول علــى الموافقــة األمنيــة ً

فــي منحهــا لعــدة شــهور دون إبــداء األســباب ،مــا جعلــه يعانــي مــن أوضــاع قانونيــة هشــة علــى كافــة
الصعــد كاإلقامــة أو تصديــق األوراق.

ومــن ناحيــة التعليــم ،أكــدت مجموعــة العمــل أن نســبة األطفــال الفلســطينيين الســوريين المحروميــن
مــن حــق التعليــم فــي مصــر بلغــت قرابــة خمســة وتســعين بالمائــة مــن مجموعهــم ،بســبب عــدم معاملــة
الســلطات المصريــة لهــم معاملــة الالجــئ ،أســوة بأقرانهــم الســوريين ،وإنمــا معاملــة الســائح أو الوافــد،
األمــر الــذي يعنــي رفــع الغطــاء القانونــي عنهــم وحرمانهــم مــن الحصــول علــى بطاقــة اللجــوء ،التــي
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ُيمنــح بموجبهــا المــرء الخدمــات الالزمــة لمعيشــته ،كاإلقامــة والمســاعدات الماليــة واإلغاثــة العينيــة.
ويتلقــى الالجــئ الفلســطيني تعليمــه اإللزامــي فــي المــدارس الحكوميــة المصريــة للمراحــل األساســية
والثانويــة بشــرط الحصــول علــى اســتثناء مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل ،التــي تطلــب بدورهــا
اســتثناء مــن وزارة التربيــة ،ممــا حــرم نســبة كبيــرة مــن طــاب فلســطينيي ســورية مــن حــق التعليــم ،لعــدم
مســاواتهم بأقرانهــم الســوريين
وفيمــا يتعلــق بشــريحة الالجئيــن الداخليــن بطــرق غيــر نظاميــة عبــر الحــدود الســودانية المصريــة؛ فأولئــك
يعانــون مــن عــدم القــدرة علــى الحركــة والتنقــل والعمــل وتعليــم أبنائهــم ،وغيــر قادريــن علــى الســفر خــارج
مصــر عبــر المنافــذ المصريــة (موانــئ ومطــارات) ،وذلــك لرفــض الســلطات المصريــة تســوية أوضاعهــم
القانونيــة أســوة بالالجئ الســوري الــذي تتــم تســوية أوضاعــه خــال أســبوع بموجــب بطاقــة اللجــوء التــي
يحصــل عليهــا مــن المفوضيــة لمجــرد وصولــه إلــى مصــر.
وكان الالجئون من هذه الفئة قد فروا من السودان وعبروا الحدود إلى مصر ،ومروا بظروف صعبة خالل
رحلة الهجرة بين السودان ومصر.
فالعديد من الالجئين تعرضوا خالل الرحلة إلى تهديدات المهربين وعمليات سرقة وتهديد
بالسالح ،عالوة على شح المياه والطعام والمسير لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة ،وفي
بعض األحيان يحشر الالجئون داخل صناديق سيارة حديدية تشق الدروب الوعرة في الصحراء.
وفي مصر يعانون من عدم القدرة على الحركة والتنقل والعمل وتعليم أبنائهم ،وغير قادرين على السفر
خارج مصر عبر المنافذ المصرية من موانئ ومطارات ،وذلك لرفض السلطات المصرية تسوية أوضاعهم
القانونية أسوة بالالجئ السوري ،الذي يتم تسوية وضعه خالل أيام بموجب بطاقة اللجوء التي يحصل
عليها من المفوضية لمجرد وصوله إلى مصر.
•فــي  7آذار /مــارس  2019أوقــف مكتــب االرتبــاط التابــع لوكالــة غــوث وتشــغيل الفلســطينيين
(األونــروا) فــي القاهــرة خدماتــه الطبيــة عــن فلســطينيي ســورية فــي مصــر ،ممــا يتركهــم لمصيــر

مجهــول يتخبطــون بيــن مضاعفــات المــرض ومخاطــره ،كمــا ســيضاعف مــن معاناتهــم ويزيــد العــبء
المــادي عليهــم ،فــي ظــل أوضــاع وإنســانية مزريــة يشــتكون منهــا.

ويعــود ذلــك ألن األونــروا لــم تســدد االلتزامــات المترتبــة عليهــا عــن عــام  ،2018والبالغــة 900

ألــف جنيــه مصــري لمشــفى مصطفــى محمــود ،وكذلــك لــم تــودع رصيـ ً
ـدا ماليـ ًـا فــي المشــفى
كميزانيــة لتغطيــة الحــاالت المرضيــة لعــام .2019

وعــن ســبب إيقــاف المســاعدات الطبيــة قــال مكتــب االرتبــاط لألونــروا فــي مصــر؛ إنــه يعــود

إلــى تأخــر وصــول البرقيــة مــن مكتــب األونــروا الرئيــس فــي عمــان إلرســالها إلــى الهــال األحمــر
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المصــري الســتئناف العمــل بالبرنامــج الصحــي بمشــفى محمــود فــي القاهــرة.
وكان الالجئ الفلســطيني الســوري يســتفيد من الخدمات الطبية المقدمة له من قبل األونروا

والهــال األحمــر المصــري كالعمليــات الجراحيــة المجانيــة فــي مستشــفى مصطفــى محمــود فــي

القاهــرة ،كمــا يحــق للمريــض منهــم دواء بقيمــة  200جنيــه يوميـ ًـا مجانـ ًـا ،و 900جنيــه شـ ً
ـهريا كــدواء
لألمــراض المزمنة.

•يــوم  20حزيــران /يونيــو  2019التقــى وفــد مــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي مصــر مــع ممثلين عن
منظمــة ســاند آنــدرو لخدمــات الالجئيــن ،بإشــراف وكالــة غــوث الالجئين الفلســطينيين األونروا في
مكتــب االرتبــاط بمقرهــا الكائــن فــي منطقــة جــاردن ســتي بالقاهــرة .تركَّ ــز اللقــاء علــى مناقشــة
عــدد مــن البرامــج المجتمعيــة والتنمويــة التــي تخــص أوضــاع فلســطينيي ســورية فــي مصــر مــن

الناحيــة الصحيــة والتعليميــة ،وذلــك مــن خــال تقديم مســاعدات إلحداث مدارس مجتمعية بســيطة
فــي مناطــق تواجــد فلســطينيي ســورية فــي مصــر ،باإلضافــة إلــى دورات تعليــم يدويــة مهنيــة،
كال مــن الطــاب والعمــال وتعليــم مهــارات اإلدارة والتحــدث،
ودورات تدريبيــة احترافيــة تشــمل ً

«الق َّصــر» ،ومســاعدة الحــاالت الحرجــة
ُ
وكذلــك تقديــم الدعــم النفســي لألشــخاص غيــر المصحوبيــن
للمشــردين الذيــن ال مــأوى لهــم ووضعهــم بمــأوى ومســاكن جماعيــة مشــتركة.

وشــدد فلســطينيو ســورية خــال اللقــاء علــى أن جميــع برامــج عمــل المنظمــة التــي طرحــت

ال تالمــس واقــع معانــاة الالجــئ الفلســطيني الســوري بمصــر ،الذيــن يشــتكون مــن هشاشــة
أوضاعهــم القانونيــة واإلنســانية ،مطالبيــن األونــروا العمــل علــى حمايتهــم مــن الناحيــة القانونيــة،
وتقديــم المزيــد مــن المســاعدات اإلغاثيــة والماليــة لهــم.

•يــوم  6آب /أغســطس  2019التقــى الســفير الفلســطيني فــي القاهــرة ومندوبهــا الدائــم لــدى
جامعــة الــدول العربيــة الســفير «ديــاب اللــوح» ،مــع رئيــس مكتــب األونــروا بالقاهــرة الدكتــورة
«ســحر الجبــوري» ،وناقشــا أوضــاع الالجئيــن الفلســطينيين فــي مصــر خاصــة القادميــن مــن ســورية.

وثمنــت الدكتــورة ســحر الجبــوري اللقــاء والتعــاون المثمــر بيــن مكتــب األونــروا وســفارة فلســطين

فــي القاهــرة مــن أجــل تقديــم الخدمــات ،وتخفيــف المعانــاة عــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي

القاهــرة ،وأكــدت اســتمرار العمــل والتواصــل مــع الســفارة.

•يوم  4أيلول /سبتمبر  2019أعلن ناشطون أن السلطات المصرية تحتجز منذ شهرين ،عائلتين من

فلسطينيي سورية بتهمة محاولة دخول األراضي المصرية قادمين من السودان بطريقة غير نظامية.

ً
ً
فردا بينهم أطفال وامرأة مسنّ ة ،إضافة إلى
ووفقا لناشطين فلسطينيين يبلغ عدد المحتجزين 12
عدد من الالجئين السوريين ،وتم إيقافهم في مركز احتجاز بمنطقة «إدفو» الحدودية مع السودان.
ً
ظروفا سيئة في مركز االحتجاز ،وسط غموض حول
وأكد الناشطون أن العائالت تواجه

مصيرهم أو موعد إطالق سراحهم ،على الرغم من صدور أمر بإخالء سبيلهم من النيابة العامة.
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ويعتبر طريق إدفو غرب البالد من أشهر طرق دخول المهاجرين من السودان إلى مصر ،في

محاولة منهم للوصول إلى الدول األوروبية عبر البحر المتوسط.

•فــي يــوم  27تشــرين األول /أكتوبــر  2019طالــب الالجئــون الفلســطينيون الســوريون فــي مصــر
عبــر رســائل وصلــت إلــى مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية المفوضيــة الســامية
لالجئين ووكالة غوث وتشــغيل الالجئين الفلســطينيين (األونروا)؛ بتحمل مســؤولياتهم تجاههم،

وإيصــال كافــة معوناتهــا الماديــة واإلغاثيــة ،منوهيــن أنهــم كمهجريــن فلســطينيين مســجلون لــدى
دوائــر وكالــة الغــوث كالجئيــن فلســطينيين ،ومــن حقهــم الحصــول علــى تلــك الخدمــات التــي حرموا
منهــا أســوة بالالجئيــن الفلســطينيين الذيــن يتواجــدون فــي مناطــق عملهــا الخمــس ،مشــيرين

إلــى أنهــم بحاجــة إلــى الرعايــة فــي كافــة المجــاالت المعيشــية واإلغاثيــة والتعليميــة والقانونيــة.

ـطينيا سـ ً
ً
ـوريا تتحفــظ
رحلــت الســلطات المصريــة الجئـ ًـا فلسـ
•يــوم  7تشــرين الثانــي /نوفمبــر ّ 2019

مجموعــة العمــل عــن ذكــر اســمه -بنــاء علــى طلبــه -إلــى ســورية بحجــة مخالفتــه شــروط اإلقامــة

القانونيــة فيهــا ،وقــال الالجــئ إنــه اضطــر لدخــول مصــر بطريقــة غيــر نظاميــة مــن الســودان إلــى
األراضــي المصريــة للقــاء عائلتــه المتواجــدة هنــاك منــذ عــام  ،2014إال أن الســلطات المصريــة

قامــت بتوقيفــه وســجنه عــدة أيــام ،ومــن ثــم صــدر قــرار يقضــي بترحيلــه إلــى ســورية.

█ █نجاحات
الدكتــوراه
• 4آذار /مــارس َ 2019منحـ ْ
ـت األكاديميــة الدوليــة للفنــون واإلعــام فــي مصــر شــهادة ّ

ـطيني محمــود حســين مفلــح فــي شــعر الفصحــى ،وقــد أشــاد
الفخريــة لألديــب والكاتــب الفلسـ
ّ
ّ
الشــاعر محمــود حســين مفلــح بهــذا التكريــم ،وأنّ ــه يفخــر بمنحــه هــذه الدرجــة العلميــة ،وهــذا إن
دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى ثقــة وإعجــاب النــاس المثقفيــن والنقــاد بمــا كتبــه وأنجــزه مــن

أعمــال أدبيــة وشــعرية .فــي  21مــن الشــهر نفســه نــال وســام االســتحقاق الثقافــي لعــام ،2018

خــال حفــل تكريــم أقامــه التجمع الثقافــي الفلســطيني ،وذلــك تقديـ ً
ـرا لمســيرته وأعمالــه األدبيــة
والشــعرية المتميــزة ،وتثمينـ ًـا لمواقفــه الوطنيــة والمجتمعيــة تجــاه القضيــة الفلســطينية ،وانتمائه

للقضايــا اإلنســانية المعاصــرة.
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الالجئون الفلسطينيون من
نجاحات

سورية إلى الجزائر

النحــات والفنــان التشــكيلي الفلســطيني الســوري زكــي ســام،
فــي شــهر نيســان /إبريــل  2019فــاز ّ

بجائــزة «محمــد خــدة» للفنــون التشــكيلية فــي الجزائــر بنســختها الرابعــة ،التــي أقيمــت فــي دار الثقافــة

شــرف قادميــن مــن مصــر
ٍ
«ولــد عبــد الرحمــن كاكــي» فــي مدينــة مســتغانم الجزائريــة ،بحضــور ضيــوف
والمغــرب والعــراق وفلســطين وســورية.
وزكــي ســام» فنــان تشــكيلي فلســطيني ســوري ،ولــد فــي دمشــق عــام  ،1958بــدأ صراعــه مــع الحيــاة
محترفـ ًـا الفــن التشــكيلي بمذهبيــه «النحــت
والجرافيــك» ،وذلــك بعــد تخرجــه مــن كليــة
الفنــون الجميلــة بدمشــق عــام .1984
يعــرف عــن الفنــان ،نشــاطه المســتمر فــي
الحركــة التشــكيلية الســورية ،وعــدم انقطاعه
عــن إقامــة معــارض شــخصية ألعمالــه علــى
مــدار الســنة ،ومحاوالتــه الدائمــة جــذب
األنظــار إلــى الفنــون الجماليــة الغائبــة فــي
ظــل المعاصــرة والفنــون الغربيــة الوافــدة،
وهــو الحاصــل علــى دبلــوم دراســات عليــا
مــن ذات الكليــة عــام  ،2000ولــه معــرض
شــخصي متنقــل بيــن الــدول األوربيــة.
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الالجئون الفلسطينيون من
سورية إلى ليبيا

وعبــر من خاللهــا آالف الالجئين
تعتبــر ليبيــا إحــدى الــدول الناشــطة لتهريــب المهاجريــن فــي شــمال إفريقيــةَ ،

الفلســطينيين نحو أوروبا ،وال يوجد إحصائيات رســمية لعدد الفلســطينيين الســوريين فيها.

•فــي  27تمــوز /يوليــو  2019تمكنــت قــوات خفــر الســواحل الليبيــة مــن إنقــاذ ( )145مهاجـ ً
ـرا بينهــم

الجئــون فلســطينيون بعــد غــرق قــارب قبالــة الســواحل الليبيــةُ ،
وأعلــن عــن فقــدان ( )115مهاجـ ً
ـرا.

ووصفــت مفوضيــة الالجئيــن التابعــة لألمــم المتحــدة حــادث الغــرق بـــ «أســوأ مأســاة فــي البحــر

المتوســط هــذا العــام» ،وقالــت منظمــة الهجــرة الدوليــة فــي ليبيــا لوســائل اإلعــام إن «حــادث

الغــرق حصــل قبالــة مدينــة الخمــس الليبيــة» ،علــى بعــد  120كــم شــرق العاصمــة الليبيــة طرابلــس.
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تعتبــر الســودان الدولــة العربيــة الوحيــدة التــي تســتقبل فلســطينيي ســورية بــا تعقيــدات قانونيــة أو
دعــوة مــن شــركة أو جامعــة ،حيــث إن الحكومــة الســودانية تســتقبل فلســطينيي ســورية بموجــب إذن
دخــول يقــوم الضامــن باســتصداره مــن وزارة الداخليــة بتكلفــة ال تتجــاوز  100دوالر ،فــي حيــن يقــوم
الضامــن باســتغالل حاجــة الفلســطيني للســفر ليطالبــه بمبلــغ قــد يصــل إلــى  600دوالر ،وهــو مــا يعانــي
ـود الســفر إلــى الســودان مــن فلســطينيي ســورية.
منــه معظــم مــن يـ ّ
ـدر عــدد عائــات الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي الســودان قرابــة  ،100يتوزعــون فــي العاصمــة
يقـ َّ

المثلثــة فقــط؛ الخرطــوم والخرطــوم بحــري ،وأم درمــان ،ويعانــون مــن أوضــاع قانونيــة صعبــة ،ومعاملتهــم
معاملــة أجانــب ال الجئيــن ،والتكاليــف المرتفعــة لإلقامــة وتســجيل األجانــب ،وإذن الدخــول مقارنــة بالالجئيــن
الســوريين فــي الســودان .باإلضافــة إلــى األوضــاع االقتصاديــة القاســية نتيجــة غــاء األســعار ،وعــدم وجــود
مــورد مالــي يقتاتــون منــه.
وفاقمــت األوضــاع االقتصاديــة المتدهــورة ومــا شــهدته البــاد مــن مظاهــرات للمطالبــة باإلصــاح
السياســي واالقتصــادي؛ مــن المعانــاة اإلنســانية لـــ الالجئيــن الفلســطينيين.
كذلــك يعانــي الفلســطينيون مــن ضعــف األجــور وقلــة فــرص العمــل ،والتهميــش وغيــاب المســاعدات
اإلغاثيــة واإلنســانية ،مــا انعكــس سـ ً
ـلبا عليهــم ودفــع الكثيــر منهــم إلــى تقديــم طلبــات لجــوء عبــر األمــم

المتحــدة ،فيمــا فضــل البعــض اآلخــر طريــق الهجــرة إلــى أوروبــا عبــر ليبيــا أو مصــر للبحــث عــن حيــاة كريمــة
وآمنــة ،ومــن ّ
ـد حاجاتــه وعائلتــه ،والبعــض اآلخــر قــام
تبقــى منهــم فــي الســودان تعلّ ــم المهــن اليدويــة لسـ ّ
بإنشــاء مشــاريع صغيــرة معتمديــن علــى أقاربهــم وذويهــم وعلــى مــا لديهــم مــن مــال يســير”.

فــي الجانــب التعليمــي؛ يشــكو فلســطينيو ســورية فــي الســودان مــن غــاء رســوم التســجيل فــي
ً
دوالرا ،وفــي الجامعــات -وهــي شــبه نــادرة -إلــى  3آالف
المــدارس الســودانية ،حيــث تصــل إلــى ()150

دوالر.
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أمــا االوضــاع الصحيــة؛ فــإن غالبيــة الفلســطينيين مــن ســورية فــي الســودان مســجلون فــي برنامــج الدعــم
الصحــي لألمــم المتحــدة ،وهنــاك مطالــب متزايــدة لالهتمــام بأوضاعهــم ،وإدمــاج أطفالهــم فــي مــدارس
اليونيســف ،ومســاعدتهم فــي تقديــم مســاعدات ماليــة لحــل أزمــة الســكن كحــد أدنــى.
• 13أيلــول /ســبتمبر  2019أثــارت قــرارات صــادرة مــن الحكومــة موجــة مــن القلــق والترقــب ســادت
بيــن أوســاط الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين والســوريين ،حيــث أعلــن الناطــق الرســمي باســم

قــوات الشــرطة الســودانية ،عــن قــرار بإعــادة النظــر فــي ملفــات األجانــب المجنســين ،خــال
فتــرة حكــم الرئيــس الســوداني المخلــوع عمــر البشــير ،والنظــر فــي مــدى اســتيفائهم الشــروط

القانونيــة ،إضافــة إلــى حمــات أمنيــة هدفهــا مراقبــة إذن العمــل.

•وقــال أحــد أعضــاء الجاليــة الســورية فــي مدينــة الخرطــوم؛ إن الســلطات الســودانية أمهلــت
ً
يومــا،
الســوريين األجانــب ومــن ضمنهــم فلســطينيي ســورية الموجوديــن علــى أراضيهــا 30
لتصحيــح أوضاعهــم بصــورة قانونيــة.

█ █متابعات
•فــي شــهر آذار /مــارس وبتمويــل مــن جمعيتــي ( )KNRPو( )ANDARAاألندونيســيتين؛
وزعــت جمعيــة «خيــر أمــة» مســاعداتها مــن الســال الغذائيــة علــى العائــات الفلســطينية فــي
ً
ســعيا منهــا لتخفيــف معاناتهــم ومســاعدتهم ،بحســب الجمعيــة.
السودان،
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ً
ً
ملحوظــا خــال الســنة الحاليــة
انخفاضــا
شــهدت أعــداد الفلســطينيين العائديــن مــن ســورية إلــى غــزة
والماضيــة ،حيــث انخفــض العــدد مــن ( )360عائلــة -نحــو ألــف الجــئ -إلــى  150أســرة ( )400شــخص حتــى
منتصــف حزيــران  ،2019وذلــك نتيجــة عمليــات لــم شــمل العائــات ضمــن ملفــات اللجــوء إلــى أوروبــا،
وتدهــور األوضــاع االقتصاديــة ،وعــدم القــدرة علــى القيــام بأعبــاء الحيــاة فــي غــزة ،والتقليصــات اإلغاثيــة
ســواء المقدمــة مــن األونــروا أو المؤسســات والجمعيــات اإلغاثيــة.
وتشــكو العائــات الفلســطينية العائــدة مــن ســورية إلــى قطــاع غــزة مــن اإلهمــال والتهميــش ،وســوء
أوضاعهــا المعيشــية واإلنســانية ،كمــا تواجــه تلــك العائــات العديــد مــن األزمــات االقتصاديــة بســبب الحصــار
المشــدد المفــروض علــى قطــاع غــزة مــن جهــة ،وانتشــار البطالــة بينهــم وعــدم وجــود مــورد مالــي ثابــت
يقتاتــون منــه ،إضافــة إلــى تقصيــر الجهــات الرســمية والفصائــل واألونــروا ،وعــدم تحمــل مســؤولياتها
تجاههــم.
• 15كانــون الثانــي /ينايــر  2019أطلقــت «الهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان «ديــوان المظالــم»
فــي قطــاع غــزة؛ حملــة إعالميــة للمطالبــة بحقــوق الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن
ســورية فــي غــزة ،وذلــك ضمــن حملــة مناصــرة تنفذهــا الهيئــة للمطالبــة بحقهــم فــي الســكن.
ودعــت الهيئــة للمشــاركة فــي حملــة تدويــن وتغريــد عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي حــول أوضــاع

الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية فــي غــزة ،عبــر وســم ؛ هاشــتاغ «الجئيــن مــن
ســورية فــي غــزة”.

ً
أوضاعــا إنســانية ومعيشــية
وأشــارت الهيئــة أن الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية؛ يعيشــون

واقتصاديــة صعبــة فــي قطــاع غــزة ،وخاصــة بعــد توقــف وكالــة األونــروا دفــع بــدل إيجار الســكن لهم.

مــن جهتهــم ،طالــب الجئــون فلســطينيون مــن ســورية فــي غــزة عبــر وســم «الجئيــن
مــن ســورية فــي غــزة» بالحــد األدنــى مــن حقوقهــم ،ومــن بينهــا حقهــم فــي
ً
وفقــا للمــادة  17مــن اتفاقيــة الالجئيــن لعــام .1951
الحصــول علــى فــرص عمــل
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وصــوال إلــى مســتوى معيشــي
كمــا طالبــوا بحقهــم فــي الحصــول علــى الضمــان االجتماعــي،
ً

ً
وفقــا لمــا ورد فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.
الئــق،
نظمــت الهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان «ديــوان
• 21كانــون الثانــي /ينايــر ّ 2019
المظالــم» مدينــة غــزة ورشــة عمــل لمناقشــة أوضــاع الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن
ســورية إلــى قطــاع غــزة ،بحضــور فــرق شــبابية وناشــطين والجئيــن فلســطينيين ســوريين.
واســتعرضت الهيئــة خــال الورشــة ورقــة حقائــق ،تناولــت معلومــات عــن أوضاعهــم ومــا يعانــون مــن
مشــكالت تطــال حقوقهــم االقتصاديــة والثقافيــة واالجتماعيــة ،كالحــق فــي الســكن ،والعمــل،

والصحــة ،والتعليــم ،وكذلــك الحقــوق المدنيــة والسياســية ،حيــث لــم يتمكنــوا مــن الحصــول علــى

جــوازات ســفر ووثائــق هويــة.

وتحــدث الدكتــور «محمــود الشــاويش» رئيــس لجنــة متابعــة شــؤون الالجئيــن القادميــن مــن ســورية
إلــى غــزة ،عــن دور الهيئــة فــي مناصــرة قضيــة الفلســطينيين الســوريين فــي غــزة ،مشـ ً
ـددا علــى

ضــرورة إبــراز قضيتهــم وجعلهــا قضيــة رأي عــام ،والضغــط علــى صنّ ــاع القــرار إلقــرار حقوقهــم.
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نظــم الالجئــون الفلســطينيون الســوريون فــي قطــاع غــزة وقفــة أمــام
• 25نيســان /إبريــل ّ 2019
مقــر وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين «األونــروا»؛ احتجاجـ ًـا علــى عــدم دفــع الوكالــة
بــدل اإليجــار الخــاص بالالجئيــن مــن ســورية إلــى غــزة ،حيــث لــم يتلــق الفلســطينيون الســوريون بــدل
اإليجــار مــن الوكالــة منــذ قرابــة العــام.

• 12حزيــران /يونيــو  2019التقــى وفــد مــن لجنــة متابعــة شــؤون الالجئيــن مــن ســورية إلــى غــزة
«ماتيــاس شــمالي» مديــر عمليــات وكالــة الغــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين األونــروا فــي
غــزة ،وبحــث معــه أوضــاع الالجئيــن الفلســطينيين العائديــن مــن ســورية إلــى غــزة ،وقــال «عمــر

عــوده» عضــو لجنــة متابعــة شــؤون الالجئيــن مــن ســورية إلــى غــزة فــي تصريــح لـ»مجموعــة العمــل»:

«إن اللجنــة شــرحت األوضــاع االقتصاديــة والمعيشــية المترديــة التــي يعيشــها فلســطينيو ســورية

نتيجــة مــا تتعــرض لــه غــزة مــن حصــار وقصــف مســتمر مــن قبــل دولــة االحتــال اإلســرائيلي».

وطالبــوا األونروا بتحســين أوضاعهــم المعيشــية والرعايــة الطبيــة ،مــن خــال صــرف المســاعدات
الشــهرية المقــررة للفلســطينيين الســوريين ،وزيــادة المســاعدات المقدمــة مــن الوكالــة ،وإيصــال

معاناتهــم ومطالبهــم إلــى الــدول المانحــة مــن أجــل زيــادة دعمهــا لألونــروا ،والــذي ســينعكس
بشــكل إيجابــي علــى تحســين خدماتهــا لالجئــي فلســطين بمناطــق عملياتهــا الخمــس.
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سورية إلى السعودية

واصــل الســعودية عــدم اســتقبال حملــة وثائــق الســفر لالجئيــن
تُ ِ
الفلســطينيين ،ورفــض قبــول منحهــم فيــزا لدخــول أراضيهــا
إال فــي حــاالت اســتئناثية ،ويرتبــط الوجــود الفلســطيني
الســوري فــي الســعودية بوجــود عقــد عمــل أو ألداء مناســك
العمــرة والحــج ،فالمملكــة العربيــة الســعودية ال تســمح بدخــول
الالجئيــن الفلســطينيين إليهــا شــأنها فــي ذلــك شــأن معظــم
الــدول العربيــة اإلســامية.
ويواجــه الفلســطينيون الســوريون فــي المملكــة الســعودية

تعســف الســلطات باســتخدام الحــق فــي
واقعـ ًـا صعبـ ًـا ،بســبب
ّ
التعامــل مــع الحقــوق التــي حفظتهــا المؤسســات الدوليــة

للمهاجريــن والفاريــن مــن الحــروب.
حيــث تحــرم الســلطات الســعودية الالجئيــن الفلســطينيين
الســوريين مــن حــق اإلقامــة ،وبالتالــي كل الحقــوق المترتبــة
عليهــا مــن التعليــم والطبابــة المجانيــة ،ووصلــت إلــى مجموعــة
العمــل رســائل تصــف أوضــاع العائــات الفلســطينية بالقاســية.
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من سورية إلى اإلمارات

تواصــل اإلمــارات عــدم اســتقبال حملــة وثائــق الســفر لالجئيــن الفلســطينيين ،ورفــض قبــول منحهــم فيــزا
لدخــول أراضيهــا إال فــي حــاالت اســتثنائية ،و تقــول «تغريــد دواس» ابنــة مخيــم اليرمــوك التــي فــرت مــن
جحيــم الحــرب فــي ســورية عــام  ،2014ولجــأت إلــى ألمانيــا لتقيــم فيهــا؛ إنها لــم تتمكــن مــن رؤيــة ابنتهــا
وزوجهــا الذيــن كانــوا يقيمــون فــي إمــارة أبــو ظبــي ،منــذ خروجهــا مــن مخيــم اليرمــوك وحتــى اللحظــة،
مضيفــة أنهــا تواصلــت مــع ســفارة اإلمــارات فــي برليــن مــرات عديــدة لالستفســار حــول إمكانيــة تقديــم
طلــب
للــم شــمل ابنتهــا وزوجهــا إال أن رد موظــف الســنترال فــي كل مــرة أن الســفارة ال تســتقبل أي
ّ
وثيقــة لجــوء.

█ █نجاحات
•فــي شــهر نيســان /إبريــل  2019أحــرز الشــاب الفلســطيني الســوري ابــن مخيــم اليرمــوك «شــادي
أحمــد الفــار» المركــز الثالــث فــي بطولــة اإلمــارات لكمــال األجســام والفيزيــك فــي وزن فــوق 90

كغــم ،التــي نظمهــا اتحــاد اإلمــارات لكمــال األجســام واللياقــة.

وكان شــادي قــد شــارك فــي بطولــة «مصــل شــو» لكمــال األجســام التــي أقيمــت يــوم التاســع
مــن ديســمبر  2019علــى أرض مدينــة دبــي ،حيــث ضمــت العبيــن محترفيــن فــي رياضــة كمــال
األجســام مــن كل أنحــاء العالــم.

حقق الشــاب الفلســطيني الســوري «شــادي أحمد الفار»
•في شــهر كانون األول /ديســمبر ّ 2019
المركز الرابع «ماســتر» والمركز الخامس في وزن  100كيلو في بطولة دبي لبناء األجســام ،في

النسخة الرابعة من «معرض دبي لبناء األجسام» ،و«معرض دبي للنشاط والحيوية» ،اللذين يقامان

بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مركز دبي التجاري العالمي خالل الفترة  5-7ديسمبر .2019
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كردستان

• 32حزيــران /يونيــو  9102ناشــد الالجــئ الفلســطيني الســوري «فــادي خالــد نصــر اللــه» ابــن مخيــم
اليرمــوك وعائلتــه -المحتجــزون فــي مطــار أربيــل -جميــع الجهــات الحقوقية واإلنســانية ومنظمــة

التحريــر والفصائــل الفلســطينية التدخــل إليقــاف ترحيلهــم مــن مطــار أربيــل ،وإيجــاد حــل لمأســاتهم.

•وكانــت الســلطات التركيــة قــد أعادتهــم إلــى كردســتان العــراق ،وقــام أمــن المطــار فــي أربيــل إثــر
ذلــك بتهديدهــم بالترحيــل إلــى لبنــان ،التــي ســتقوم بدورهــا بتســفيرهم إلــى ســورية ،وقالــت

الالجئــة الفلســطينية الســورية «مريــم إبراهيــم» زوجــة فــادي فــي اتصــال هاتفــي مــع مراســل

مجموعــة العمــل تفاصيــل مــا حــدث معهــم ،حيــث أكــدت أن عائلتهــا غــادرت لبنــان مــن مطــار رفيــق
الحريــري فــي بيــروت بشــكل نظامــي إلــى مدينــة أربيــل فــي كردســتان العــراق ومكثــوا فيهــا أسـ ً
ـبوعا،

ومــن ثــم توجهــوا إلــى تركيــا حيــث حاولــوا دخولهــا بطريقــة غيــر نظاميــة مــن خــال فيــزا ســمحت
لهــم بالنــزول «ترانزيــت» فــي مطــار إســطنبول ،إال أن الســلطات التركيــة اكتشــفت ذلــك فقامــت

رحلتهــم إلــى أربيــل ،حيــث هددهــم
باحتجازهــم يــوم  12حزيــران /يونيــو  9102ليــوم واحــد ،ومــن ثــم ّ
أمــن المطــار هنــاك بتســفيرهم إلــى لبنــان ،مشــيرة أن هــذا اإلجــراء ســيضاعف مــن احتمــال ترحيلهــم

إلــى األراضــي الســورية ،األمــر الــذي يهــدد مســتقبلهم ومســتقبل أطفالهــم ،خاصــة أنهــم خســروا

كل مــا يملكــون جـ ّـراء الحــرب التــي اندلعــت فــي ســورية.

• 3تمــوز /يوليــو  9102ســمحت ســلطات إقليــم كردســتان العــراق ،لعائلــة الالجــئ الفلســطيني
الســوري «فــادي خالــد نصــر اللــه» بالدخــول إلــى مدينــة أربيــل ،حيــث قامــت بترحيــل العائلــة إلــى الوجهة
التــي أتــوا منهــا (أربيــل) ،التــي قــررت بدورهــا ترحيلهــم إلــى لبنــان ،والتــي كانــت ســتقوم بدورهــا

أيضـ ًـا بتســفيرهم إلــى ســورية ،إال أن عائلــة نصــر اللــه طلبــت مهلــة مــن أجــل الســفر إلــى الســودان،
لكنهــا فوجئــت عنــد وصولهــا إلــى مطــار الخرطــوم أنــه يتوجــب عليهــا دفــع مبلــغ  $0002أمريكــي
مقابــل دخولهــا الســودان.

•العائلــة التــي لــم تســتطع دفــع المبلــغ المالــي المترتــب عليهــا تــم ترحيلهــا مــرة أخــرى إلــى مطــار
القاهــرة الدولــي ،الــذي قضــت فيــه يوميــن كامليــن ،ريثمــا اســتطاعت االســتحصال علــى تأشــيرة

دخــول نظاميــة إلــى مدينــة أربيــل.
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•الالجئون الفلسطينيون السوريون في تركــيا
•الالجئون الفلسطينيون السوريون في تايلند
•الالجئون الفلسطينيون السوريون في ماليزيا
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الالجئون الفلسطينيون السوريون في تركــيا
يقــدر عــدد العائــات الفلســطينية الســورية فــي تركيــا مــا يقــارب  2400عائلــة ،مــن بينهــم  1200أســرة
ـدرت جمعيــة خيــر أمــة عــدد العائــات الفلســطينية الســورية التــي ال
تقطــن مدينــة إســطنبول ،فيمــا قـ ّ

تملــك بطاقــة الحمايــة المؤقتــة (كيملــك) فــي تركيــا بحوالــي  400أســرة ،بينهــم  300عائلــة تقيــم فــي
إســطنبول.
علــى الصعيــد اإلغاثــي يشــتكي الالجئــون الفلســطينيون فــي تركيــا مــن تراجــع العمــل اإلغاثــي ،وغيــاب
كامــل للمســاعدات المقدمــة مــن خــال الجهــات الرســمية كاألونــروا والمفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن،
وال يحصــل الالجــئ الفلســطيني فــي تركيــا علــى المســاعدات؛ إال عبــر الجمعيــات الخيريــة الفلســطينية أو
التركيــة أو الســورية.
فعلــى ســبيل المثــال وفــي يــوم  18كانــون الثانــي /ينايــر 2019؛ وزعــت حملــة الوفــاء األوروبيــة مســاعدات
إغاثيــة علــى أكثــر مــن ( )100عائلــة فلســطينية فــي مدينــة غــازي عنتــاب جنــوب تركيــا ،وتضمنــت المعونــات
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مـ ً
ـوادا للتدفئــة مــن الفحــم ومــواد غذائيــة ،وحليــب لألطفــال ،كمــا قدمــت مســاعداتها لعشــرات العائــات
فــي كل مــن مدينتــي مرعــش ونيــزب ،وأطلقــت مشــاريع وحمــات داعيــة إلنهــاء مأســاة الالجئيــن مــن خــال
تأميــن مســكن والحاجــات الضروريــة لهــم.
أمــا فــي يــوم  22شــباط /فبرايــر  2019وزعــت جمعيــة «خيــر أمــة» مســاعداتها العينيــة علــى العائــات
الفلســطينية فــي مدينــة مرســين جنــوب تركيــا ،وقالــت الجمعيــة إنهــا وزعــت  50مــن كــروت ( )BIMعلــى
عائــات األيتــام والحــاالت الصعبــة بمقــدار  100ليــرة تركيــة للعائــات التــي تتكــون مــن ثالثــة أفــراد ومــا دون،
ومــا يعــادل  150ليــرة علــى العائــات التــي تتكــون مــن أربعــة أفــراد وأكثــر.
وضمــن مشــاريعها الرمضانيــة ،وزعــت جمعيــة خيــر أمــة مســاعداتها مــن الســلل الغذائيــة علــى الالجئيــن
الفلســطينيين المقيميــن فــي عــدد مــن المــدن التركيــة ،كمــا أقامــت مأدبــة إفطــار تحــت عنــوان «رمضــان
يجمعنــا» .ونظمــت جمعيــة خيــر أمــة بالتعــاون مــع منظمــة
الــرواد للتعــاون والتنميــة وبيــت فلســطين
َّ

مأدبــة إفطــار جماعــي لألطفــال الفلســطينيين والســوريين فــي صالــة البلديــة بواليــة
للثقافــة والشــعر ُ

ـد يــد العــون والمســاعدة لهــم.
كلّ ــس التركيــة يــوم  11أيــار /مايــو  ،2019بهــدف التخفيــف مــن معاناتهــم ومـ ّ
كمــا أقامــت جمعيــة خيــر أمــة بدعــم مــن الجمعيــة اإلســامية إلغاثــة األيتــام والمحتاجيــن إفطـ ً
ـارا رمضانيـ ًـا
يــوم  26مايــو  ،2019لعــدد مــن العائــات الفلســطينية الســورية والمقيمــة فــي إســنيورت التركيــة ،وذلــك
بهــدف توطيــد أواصــر المحبــة والمــودة والتفاعــل االجتماعــي ،والتخفيــف مــن أعبائهــم الماديــة ومــد يــد
العــون والمســاعدة لهــم.
أمــا علــى الصعيــد الصحــي؛ فقــد أعلنــت الجمعيــة التركيــة للتضامــن مــع فلســطين «فيــدار يــوم  31تشــرين
أول /أكتوبــر  2019أنهــا وقعــت اتفاقيــة تعــاون مــع مستشــفى ميــدي بــول  -فــرع فنــدك زاده بمدينــة

ً
ً
حســما
تقــدم
إســطنبول -بالتعــاون مــع تجمــع األطبــاء الفلســطينيين فــي تركيــا ،حيــث
جزئيــا لكافــة
ّ
الفلســطينيين فــي تركيــا.

وأوضحــت الجمعيــة أن االتفاقيــة تقضــي بمنــح المريــض الــذي لديــه تأميــن صحــي  % 20مــن تكاليــف العــاج،
إضافــة للحســم المقــدم مــن جهــة التأميــن ،كمــا قدمــت حسـ ً
ـما بـــ  % 30مــن قيمــة العــاج لمــن ال يملــك
تأمينـ ًـا صحيـ ًـا.

تضمــن وضــع آليــات لكيفيــة اســتفادة الفلســطينيين مــن هــذه الخدمــة المقدمــة مــن
وأضافــت أن االتفــاق
ّ

خــال جمعيــة فيــدار وتجمــع األطبــاء ،وأكــدت أن االتفاقيــة عملــت علــى الحفــاظ علــى خصوصيــة المرضــى،

بحيــث تقــوم المشــفى بتأميــن طبيبــة لعــاج النســاء والتوليــد واألســنان ،وطبيــب لعــاج الرجــال.
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█ █الواقع القانوني
يعانــي المئــات مــن الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين الذيــن وصلــوا إلــى تركيــا مــن عــدم قدرتهــم علــى
التنقــل أو العمــل فــي تركيــا ،وذلــك بســبب عــدم تمكّ نهــم مــن الحصــول علــى بطاقــات الحمايــة المؤقتــة
«الكملــك» بســبب فقدانهــم ألوراقهــم الثبوتيــة خــال الحــرب فــي ســورية (.)5
ويعرضهــم للكثيــر مــن
إن عــدم الحصــول علــى بطاقــة الكملــك يجعــل التواجــد فــي تركيــا غيــر قانونــي،
ّ

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.
إلــى ذلــك واجــه الالجئــون الفلســطينيون الســوريون فــي مدينــة إســطنبول مصاعــب قانونيــة خاصــة
بعــد القــرارات واإلجــراءات الصــادرة عــن الحكومــة التركيــة خــال عــام  2019المتعلقــة بتنظيــم الوجــود غيــر
الشــرعي لالجئيــن بمدينــة إســطنبول ،وترحيــل مــن ال يحمــل بطاقــة الحمايــة المؤقتــة (الكيملــك) ،وتداعياتــه

وتأثيــره الســلبي علــى الالجئيــن الفلســطينيين المقيميــن فيهــا.
والتنقــل،
ّ
وتواجــه هــذه الشــريحة مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني مشــكلة كبيــرة علــى صعيــد العمــل
وتســجيل األطفــال فــي المــدارس ،وتشــعر بالضعــف واالنكشــاف وغيــاب الظهيــر ،فــي ظــل الحديــث عــن
تطبيــق صــارم لقانــون العمــل واالقامــة فــي مدينــة إســطنبول ،حيــث العــدد األكبــر والشــريحة األضعــف مــن
الالجئيــن الفلســطينيين المقيميــن فــي تركيــا ،وهــؤالء إمــا ال يحملــون «كيملــك» ،أو أنهــم حصلــوا عليهــا
مــن واليــة أخــرى ،وبالتالــي فإنهــم مهــددون بالترحيــل إلــى ســورية أو إلــى الواليــات التــي اســتخرجوا منهــا
إقاماتهــم ،فــي حــال تــم توقيفهــم مــن قبــل دوريــات «البوليــس» ،التــي تنتشــر فــي المحطــات والســاحات
الرئيســة فــي المدينــة ،ويؤكــد مراقبــون أن قضيــة تحصيــل إذن عمــل لوحدهــا ســتجعل العشــرات مــن
العمــال الفلســطينيين عاطليــن عــن العمــل.
وتلخَّ ــص المشــكالت التــي تواجــه الالجــئ الفلســطيني فــي تركيــا بصعوبــة اســتخراج بطاقــة الحمايــة
المؤقتــة «الكيملــك» ،وفــي حــال تــم اســتخراجها ،يتــم تســجيله ســوري الجنســية ،األمــر الــذي يجعلــه عرضــة
لمشــكلة أمــام الســلطات التركيــة فــي حــال كان يحمــل جــواز ســلطة فلســطينية ،إذ ربمــا يتهــم بتزويــر
األوراق ،ويتعـ ّـرض للســجن أو الترحيــل .ويواجهــون أيضـ ًـا صعوبــة بالغــة عنــد تســجيل األطفال فــي المدارس،

وصعوبــة الحصــول علــى إذن عمــل فــي ظــل أوضــاع إنســانية قاســية.

تعتبر الحكومة التركية كل القادمين من سوريا بسبب الحرب سوريين وعليه فان الالجئ الفلسطيني السوري لديها
5
بحكم السوريين،
الفصل الرابع :الالجئون الفلسطينيون من سورية إلى تركيا ودول شرق آسيا

135

█ █اعتقاالت
• 30أيــار /مايــو  2019اعتقلــت الســلطات التركيــة الالجــئ الفلســطيني الســوري «عــاء محمــد

طــه» عقــب حملــة أمنيــة قــام بهــا األمــن التركــي فــي منطقــة إســنيورت بمدينــة إســطنبول ،بحجــة

حيازتــه جــواز ســفر فلســطيني مــن غيــر رقــم وطنــي وليــس عليــه ختــم الدخــول ،رغــم أنــه يحمــل
وثيقــة كملــك مــن منطقــة بورصــة ،إال أن الســلطات التركيــة قامــت باإلفــراج عــن طــه يــوم 24

حزيــران /يونيــو .2019

ً
عددا من الالجئين الفلســطينيين الســوريين
•يوم  22تموز /يوليو  2019اعتقلت الشــرطة التركية

كل مــن الالجــئ الفلســطيني الســوري مهــدي
فــي منطقــة إســنيورت ُعــرف مــن بيــن المعتقليــن ٌّ
شــقير وأيهــم عبــد الحفيظ.

•يــوم  29تمــوز /يوليــو  2019اعتقــل األمــن التركــي الالجــئ الفلســطيني الســوري «خالــد أحمــد
األبطــح» بســبب عــدم حيازتــه علــى هويــة الحمايــة المؤقتــة الكيملــك ،إثــر حملــة شــنتها ضــد
الالجئيــن المقيميــن بمدينــة إســطنبول التركيــة بطريقــة غيــر نظاميــة ،إال أن الســلطات التركيــة
ـطينيين الســوريين المحجتزيــن لديهــا يــوم  9آب /أغســطس
قامــت بإطــاق ســراح الالجئَ يــن الفلسـ
َّ
.2019

• 2آب /أغســطس  2019احتجــز األمــن التركــي الالجــئ الفلســطيني الســوري محمــد مــروان
الســكري فــي منطقــة إســكي شــهير بمدينــة إســطنبول ،بحجــة عــدم حيازتــه علــى هويــة الحمايــة
المؤقتــة الكيملــك ،وذلــك ضمــن حملتهــا ضــد الالجئيــن المقيميــن فــي مدينــة إســطنبول التركيــة
بطريقــة غيــر نظاميــة.

• 4أيلــول /ســبتمبر  2019اعتقلــت الشــرطة التركيــة الالجــئ الفلســطيني ماجــد فتحــي حلــوة (19
عامـ ًـا) ،فــي منطقــة تقســيم بمدينــة إســطنبول ،بســبب عــدم امتالكــه بطاقــة الحمايــة المؤقتــة
«الكيملــك» ،وذلــك ضمــن حملتهــا ضــد الالجئيــن المقيميــن فــي مدينــة إســطنبول بطريقــة غيــر
نظاميــة.

█ █حراك رسمي وأهلي
كشــف الســفير الفلســطيني فــي تركيــا «فائــد مصطفــى» يــوم  30تمــوز /يوليــو  2019عــن وجــود
اتصــاالت وجهــود مــع الجانــب التركــي الرســمي لتســوية أوضــاع الالجئيــن الفلســطينيين فــي تركيــا ،وخاصــة
القادميــن مــن ســورية والعــراق.
وقــال الســفير فــي تصريــح صحفــي؛ إن الســفارة الفلســطينية التقــت مــع مســؤولين أتــراك فــي وزارة
الخارجيــة التركيــة بأنقــرة ،وجــرى الحديــث حــول اإلجــراءات التركيــة األخيــرة لمعالجــة الوجــود غيــر الشــرعي
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لالجئيــن ،والســعي إليجــاد ُســبل التخــاذ إجــراءات تســتثني الفلســطينيين مــن الضــرر.
إلــى ذلــك زار الســفير الفلســطيني «فائــد مصطفــى» يــوم  7آب /أغســطس  2019رئيــس بلديــة
إســطنبول الكبــرى ( ،)İ�BBأكــرم إمــام أوغلــو ،وبحــث معــه أوضــاع الالجئيــن مــن فلســطينيي ســورية فــي
تركيــا ،حيــث جــرى الحديــث حــول اإلجــراءات التركيــة األخيــرة لمعالجــة الوجــود غيــر الشــرعي لالجئين ،والســعي
إليجــاد ســبل التخــاذ إجــراءات تســتثني الفلســطينيين مــن الضــرر.
مــن جانبــه تعهــد رئيــس بلديــة إســطنبول الكبــرى ،أكــرم إمــام أوغلــو ،خــال مؤتمــر صحفــي عقــده عقــب
االنتهــاء مــن اللقــاء؛ باإليفــاء بالوعــد الــذي قطعــه قبــل االنتخابــات إلنشــاء مكتــب فــي البلديــة لمتابعــة

ً
شــؤون الالجئيــن،
مشــيرا إلــى أن المكتــب ســيبدأ مهامــه مــع نهايــة عــام  2019وســيتعامل مــع قضايــا
الالجئيــن االجتماعيــة ،وســيقوم بإنتــاج سياســة وطنيــة ودوليــة.
كمــا أبــدى رئيــس بلديــة إســطنبول اســتعداده لالهتمــام بمشــاكل أســر جميــع الالجئيــن الفلســطينيين
الســوريين ومســاعدتهم كبقيــة الالجئيــن فــي تركيــا ،مشـ ً
ـدم الالجــئ الفلســطيني
ـددا علــى ضــرورة أن يقـ ّ

الســوري للســلطات التركيــة معلومــات وبيانــات وأوراق تثبــت جنســيته ،معتبـ ً
ـرا أن المشــكلة التــي يعيشــها
الالجئــون هــي مشــكلة إنســانية.
فــي غضــون ذلــك ناقــش ممثلــو جمعيــات ومؤسســات مجتمــع أهلــي فلســطينية خــال لقــاء تشــاوري
بمدينــة إســطنبول ،أوضــاع الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين المهجريــن إلــى تركيــا.
وعقــد اللقــاء فــي مقــر الجمعيــة التركيــة للتضامــن مــع فلســطين «فيــدار» يــوم الخميــس  2آب /أغســطس
ُ

 ،2019حيــث بحــث قــرارات الحكومــة التركيــة المتعلقــة بتنظيــم الوجــود غيــر النظامــي لالجئيــن بإســطنبول،
وترحيــل مــن ال يحمــل بطاقــة الحمايــة المؤقتــة (كيملــك) ،وتداعياتــه وتأثيــره الســلبي علــى الالجئيــن

الفلســطينيين المقيميــن فيهــا.
كمــا ركّ ــز اللقــاء علــى المشــكالت والعقبــات القانونيــة والمعيشــية التــي تواجــه الفلســطيني الســوري

فــي إســطنبول ،الــذي اضطــر للجــوء إليهــا هربـ ًـا مــن جحيــم الحيــاة فــي إدلــب ومخيماتهــا بســورية ،التــي ال
تتوفــر فيهــا أدنــى مقومــات الحيــاة اإلنســانية والخدميــة.
مــن جانبهــا أعلنــت الجمعيــة التركيــة للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني (فيــدار) يــوم  5آب /أغســطس
 2019عــن تخصيــص رقــم هاتفــي الســتقبال شــكاوى الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي إســطنبول
المتعلقــة بتعرضهــم للتوقيــف ،أو الترحيــل بســبب عــدم امتالكهــم وثيقــة حمايــة مؤقتــة (الكيملــك).
ونــص المنشــور علــى أن جمعيــة فيــدار ،وبالتنســيق مــع جمعيــات ومؤسســات المجتمــع األهلــي
ّ

يتعرض لها الالجئ الفلســطيني
الفلســطيني؛ قامــت بتخصيــص رقــم خــاص لإلبــاغ عــن أي حــاالت توقيف
ّ
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الســوري أو أحــد أفــراد عائلتــه مــن قبــل الشــرطة التركيــة بســبب عــدم امتالكــه لبطاقــة الحمايــة المؤقتــة
(الكيملــك) ،مشــيرة إلــى أنــه يمكــن االتصــال علــى الرقــم الســاخن.
بدورهــم حــذر عــدد مــن القانونييــن المختصيــن بشــؤون الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين الذيــن يتــم
توقيفهــم عــدم اإلمضــاء علــى أيــة أوراق دون معرفــة مضمونهــا ،أو إظهــار جــواز ســفر الســلطة مــع
الكيملــك لحظــة التوقيــف فــي حــال اختــاف البيانــات علــى الوثيقتيــن ،داعيــن الالجئيــن الفلســطينيين
الــذي ال يحملــون وثيقــة الحمايــة المؤقتــة (الكيملــك) إلــى ترجمــة أي إثبــات شــخصي «هويــة ســورية أو جــواز
ســفر أو دفتــر عائلــة ،وتقديمهــا فــي حــال التعـ ّـرض ألي توقيــف بهــدف تطابــق االســم لديهــم مــع الوثيقــة

التــي ســتظهرونها للســلطات ،ولســهولة متابعــة الموقوفيــن ومعرفــة أماكــن اعتقالهــم».

وفــي يــوم  29أيلــول /ســبتمبر  2019بحــث الســفير الفلســطيني فــي تركيــا «فائــد مصطفــى» مــع مديــر
عــام إدارة الهجــرة التركيــة «عبــد اللــه أيــاز» ،أوضــاع الالجئيــن الفلســطينيين القانونيــة المرتبطــة بهــم فــي
تركيــا.
وقــدم الســفير الفلســطيني خــال لقــاء وفــد مــن الســفارة الفلســطينية مــع مديــر عــام إدارة الهجــرة
ّ

التركيــة شـ ً
ـا حــول المعانــاة التــي يعيشــها الالجئــون الفلســطينيون فــي تركيــا ،وبحــث معــه كيفيــة
ـرحا مفصـ ً
تصحيــح وضعهــم القانونــي بالتعــاون والتنســيق بيــن الســفارة وإدارة الهجــرة.

كمــا بحــث الســفير مــع مديــر عــام الهجــرة متابعــة الحــاالت الجنائيــة ،ومكافحــة كافــة أشــكال األنشــطة غيــر

القانونيــة وملــف المفقوديــن ،مؤكـ ً
ـدا علــى اســتمرارية التعــاون والتشــاور التــي تعــود بالفائــدة المشــتركة
علــى الشــعبين.
ـدد مديــر عــام إدارة الهجــرة التركيــة «عبــد اللــه أيــاز» علــى أن إدارتــه ســتُ ظهر تعاونـ ًـا ً
تاما فــي معالجة
بــدوره شـ ّ
األمــور المرتبطــة بالفلســطينيين ،وفــق مــا أعلنت عنه الســفارة الفلســطينية عبــر موقعها اإللكتروني.

█ █قضايا العبور إلى تركيا
•احتجــزت الســلطات التركيــة الالجــئ الفلســطيني الســوري «محمــد عجالنــي يونــس» مواليــد
 1991مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك ،فــي مطــار إســطنبول الجديــد يــوم  26أيــار /مايــو  2019بتهمــة
محاولتــه دخــول أراضيهــا بشــكل غيــر نظامــي.

•مــن جانبهــا قالــت عائلــة يونــس فــي اتصــال هاتفــي مــع مجموعــة العمــل؛ إن نجلهــم غــادر لبنــان مــن
توجــه
مطــار رفيــق الحريــري فــي بيــروت بشــكل نظامــي إلــى مطــار أربيــل فــي العــراق ،ومــن ثــم ّ

إلــى تركيــا ،حيــث حــاول دخولهــا عــن طريــق جــواز ســفر عراقــي غيــر نظامــي ،مــا أدى إلــى احتجــازه
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يــوم  26أيــار /مايــو المنصــرم فــي مطــار إســطنبول ،واالعتــداء عليــه بالضــرب ،وتهديــده بالترحيــل
إلــى أربيــل أو إعادتــه إلــى لبنــان.

•احتجــزت الســلطات التركيــة يــوم  28أيلــول /ســبتمبر  ،2019الالجــئ الفلســطيني الســوري
«قاســم رشــيد ريــان» فــي مطــار إســطنبول الجديــد بتهمــة محاولتــه دخــول أراضيهــا بشــكل غيــر
نظامــي.

•وأطلقــت عائلــة الالجــئ قاســم ريــان عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي؛ نــداء مناشــدة طالبــت مــن
خاللهــا المؤسســات الحقوقيــة واإلنســانية والفلســطينية ،التحــرك العاجــل إلطــاق ســراحه وإنهــاء

معاناتــه وتقديــم الحمايــة القانونيــة لــه ،وهــو مــن مهجــري مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين

جنــوب دمشــق.

█ █الهجرة من تركيا
واصــل الالجئــون الفلســطينيون مــن ســورية خــال العــام  2019الهجــرة إلــى دول اللجــوء األوروبيــة ،عبــر
الطــرق البريــة والبحريــة ،وأعلــن خفــر الســواحل التركــي وحــرس الحــدود عــن تمكنهمــا خــال عــام 2019
مــن إنقــاذ وإيقــاف ،وضبــط مئــات المهاجريــن غيــر الشــرعيين أثنــاء محاولتهــم عبــور الحــدود إلــى اليونــان
بطريقــة غيــر شــرعية ،غالبيتهــم مــن جنســيات مختلفــة مــن بينهــم مواطنــون فلســطينيون ســوريون
وســوريون.
•ناشــد عــدد مــن الناشــطين الفلســطينيين الســفير الفلســطيني فــي

.1

1الطرق البرية

تركيــا ،والمنظمــات والمؤسســات الحقوقيــة والمدنيــة واإلنســانية

والجهــات المعنيــة ،للعمــل علــى إطــاق ســراح عائلــة فلســطينية ســورية

ً
ووفقــا للناشــطين فــإن
كان احتجزهــا األمــن التركــي لمــدة  7أيــام،

العائلــة المكونــة مــن أربعــة أفــراد هــم الفلســطينية هــدى عبــد الرحيــم

عبداللــه ،وابنتهــا نهلــة محمــد عليــان ،وولديهــا محمــد أيمــن داوه ثــاث
ســنوات ،وعمــر أيمــن داوه ســنة واحــدة؛ فقــد االتصــال بهــم يــوم 11
نيســان /إبريــل  2019أثنــاء توجههــم ً
بــرا للهجــرة إلــى اليونــان ،مشــيرة

أن الجندرمــا التركيــة تحتجــز عائلتــه داخــل «كامــب»
إلــى أن والدهــم علــم ّ

فــي غابــات واليــة أدرنــه شــمال غــرب تركيــا ،بعــد أن تعرضــوا للســرقة
وكل مــا يملكــون أثنــاء مســيرهم باتجــاه الحــدود اليونانيــة ،ومــن ثــم تــم
احتجازهــم مــن قبــل الجندرمــا التركيــة ،حيــث قــام عناصرهــا بتحطيــم
هواتفهــم المحمولــة لمنعهــم مــن التواصــل مــع أحــد.
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•قامــت الســلطات التركيــة بترحيــل ثالثــة الجئيــن فلســطينيين
هــم «محمــد الزعبــي ،راشــد حجــازي ،عــدي الجــدع» مــن أبنــاء مخيــم
اليرمــوك إلــى الشــمال الســوري ،وذلــك بعــد اعتقالهــم يــوم 29

أيلــول /ســبتمبر  2019أثنــاء محاولتهــم الهجــرة مــن واليــة آيــدن

التركيــة إلــى اليونــان بطريقــة غيــر نظاميــة.

•مــن جانبهــم قــال عــدد مــن الناشــطين؛ إن الشــرطة التركيــة قامــت
بتمزيــق األوراق الثبوتيــة التــي كانــت بحــوزة الالجئيــن الثالثــة «جــواز

الســلطة ،كــرت لألونــروا ،الهويــة المؤقتــة لالجئيــن الفلســطينيين»،
وذلــك بعــد مشــادة كالميــة بينهــم وبيــن عناصــر الشــرطة التركيــة،

ومــن ثــم قامــت بترحيلهــم إلــى إدلــب يــوم اإلثنيــن  7تشــرين األول/
أكتوبــر 2019

•وفــي يــوم  30أيلــول /ســبتمبر  2019احتجــزت الســلطات التركيــة،
الالجــئ الفلســطيني الســوري «محمــد محمــود قبــاوي» مواليــد

عــام  2000مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك ،وذلــك بعــد محاولتــه الخــروج
مــن مطــار إســطنبول الجديــد بطريقــة غيــر نظاميــة ،ووفقـ ًـا لمجموعــة

العمــل فــإن أمــن المطــار اقتــاد القبــاوي إلــى ســجن األجانــب

«اليابانجــي» ،وذلــك لترحيلــه إلــى الشــمال الســوري.

•اعتقلــت الشــرطة التركيــة يــوم  11تشــرين أول /أكتوبــر 2019
الالجــئ الفلســطيني الســوري «علــي حســين شرشــرة» مــن أبنــاء

مخيــم اليرمــوك أثنــاء محاولتــه الهجــرة بطريقــة غيــر نظاميــة عبــر البحــر

إلــى اليونــان ومــن ثــم إلــى أوروبــا.

•أطلــق ناشــطون فلســطينيون يــوم  22تشــرين أول /أكتوبــر 2019
مناشــدة لإلفــراج عــن الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين «عمــاد

أحمــد الســعدني» مواليــد  ،1995و»عمــاد أبــو زيــد» مواليــد 1967
اللَّ ذيــن اعتقلتهمــا الســلطات التركيــة مــن منطقــة بصمنــه فــي

واليــة أزميــر ،بســبب دخولهمــا إلــى األراضــي التركيــة بطريقــة غيــر
نظاميــة ،وعــدم امتالكهمــا لبطاقــة الحمايــة المؤقتــة الكيملــك ،حيــث

اقتادهمــا األمــن التركــي إلــى ســجن األجانــب «اليابانجــي» ،وذلــك
لترحيلهمــا إلــى الشــمال الســوري.
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2قوارب الموت

•في يوم الســبت  23آذار /مارس  ،2019أنقذ خفر الســواحل التركي،

قاربـ ًـا مطاطيـ ًـا كان يقــل علــى متنــه حوالــي  55مهاجـ ً
ـرا غيــر نظامــي،

بعدمــا جنــح القــارب الــذي كان يقلهــم مــن بحــر إيجــة إلــى الجــزر اليونانيــة.

•وبحســب مصــادر إعالميــة فــإن خفــر الســواحل التركــي فــي منطقــة
كــوش أداســيه الســاحلية علــى بحــر إيجــة ســارع إلنقــاذ المهاجريــن
ً
بالغــا بجنــوح قــارب مطاطــي علــى متنــه عــدد كبيــر مــن
فــور تلقيــه

األشــخاص ،كانــوا فــي طريقهــم إلــى الجــزر اليونانيــة ،ومــن بيــن
المهاجريــن مــا يقــارب  52سـ ً
ـوريا وفلســطينيين ،وســعودي ،حيــث تــم
نقلهــم إلــى مديريــة الهجــرة فــي المنطقــة.

•فــي شــهر أيــار /مايــو  2019أنقــذ خفــر الســواحل التركــي ،قاربـ ًـا يحمــل

ً
مهاجــرا بينهــم  6الجئيــن فلســطينيين ،فيمــا قضــى مهاجــر كان
12
ضمــن المجموعــة ويحمــل الجنســية الســورية.

•أمــا فــي شــهر تمــوز /يوليــو  2019ألقــت قــوات خفر الســواحل التركي
القبــض علــى  6مهاجريــن فلســطينيين بينهــم  4أشــخاص مــن عائلــة
واحــدة قبالــة ســواحل بــودروم التركيــة ،حاولــوا الوصــول إلــى الجــزر

اليونانيــة بطريقــة غيــر نظاميــة.

•فيمــا ذكــرت صحيفــة األناضــول أن قــوات األمــن التركــي ألقــت القبــض
علــى أكثــر مــن 100مهاجــر غيــر نظامــي يحملــون جنســيات فلســطين
وســورية ولبنــان ،فــي عــدة مناطــق بمدينــة «بــودروم» المطلــة علــى

بحــر إيجــة ،أثنــاء محاولتهــم الهجــرة إلــى اليونــان بطريقــة غيــر النظاميــة.

•فــي حيــن كشــف خفــر الســواحل التركــي أنــه أوقــف خــال شــهر
تشــرين أول /أكتوبــر  2019مــا يقــارب  150مهاجـ ً
ـرا غيــر شــرعي أثنــاء
محاولتهــم الوصــول إلــى اليونــان بطريقــة غيــر نظاميــة ،بينهــم عــدد
مــن الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين.
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█ █نشاطات
•شــارك أكثــر مــن  10آالف متظاهــر مــن جنســيات مختلفــة -بينهــم فلســطينيون ســوريون -فــي
تظاهــرة نظمــت يــوم  9آذار /مــارس  2019فــي مدينــة إســطنبول التركيــة ،للمطالبــة باإلفــراج
الفــوري وغيــر المشــروط عــن النســاء واألطفــال المعتقليــن فــي الزنازيــن الســورية.

•وشــاركت فــي التظاهــرة مؤسســات عديــدة وألقيــت خاللهــا خطابــات ،تطالــب بوقــف تعذيــب
النســاء بشــكل وحشــي ،وإطــاق ســراح المعتقــات وعودتهــن إلــى منازلهــن وأســرهن.

•نظمــت الجمعيــة التركيــة للتضامــن مــع فلســطين – فيــدار وجمعيــة خيــر أمــة بمناســبة عيــد الفطــر؛
معايــدات لالجئيــن الفلســطينيين فــي كل مــن إســطنبول وأنقــرة والريحانيــة وغــازي عينتــاب
ومرســين.

• كمــا أقامــت الجمعيــة التركيــة للتضامــن مــع فلســطين – فيــدار العديــد مــن الفعاليــات لالجئيــن
الفلســطينيين (ســهرات فلســطينية /نــدوات طبيــة /دعــم نفســي لألطفــال) فــي كافــة المناطــق.

ً
ً
يتيمــا مــن فلســطينيي
طالبــا
كرمــت جمعيــة «خيــر أمــة» يــوم  8آب /أغســطس )120( 2019
• ّ
ً
يتيمــا مــن الســوريين بمدينــة إســطنبول التركيــة ،لتفوقهــم الدراســي.
ســورية و30

•وشــارك فــي الحفــل كشــافة القــدس وجمعيــة شــام اإلنســانية ،وجمعية أرطغــرل باإلضافة لجمعية
وقدمــت
مــاذ ،وتــم تقديــم فقــرات فنيــة ومســابقات ومشــاركات شــعرية ومهــارات كشــفيةُ ،
جوائــز نقديــة وعينيــة لجميــع المشــاركين.

•شــارك الالجئــون الفلســطينيون مــن ســورية فــي مهرجــان التــراث الفلســطيني الــذي نظمــه
المؤتمــر الشــعبي لفلســطينيي الخــارج وجمعيــة «فيــدار» ومؤسســة «تقاليــد» فــي إســطنبول

يــوم  5تشــرين األول أكتوبــر  ،2019وذلــك ضمــن فعاليــات الحملــة الدوليــة للحفــاظ علــى التــراث
الفلســطيني.
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تايلند
يعيــش الالجئــون الفلســطينيون المقيمــون فــي تايلنــد حالــة مــن الرعــب والخــوف والترقــب مــن مداهمــة
وزجهــم فــي ســجونها والتهديــد بترحيلهــم ،ممــا أثــر علــى
الشــرطة التايلنديــة مــكان إقامتهــم واعتقالهــمّ ،

أوضاعهــم االقتصاديــة والنفســية وجعلهــم حبيســي منازلهــم.

ويبلــغ عــدد عائــات الالجئيــن الفلســطينيين المتواجديــن فــي تايلنــد قرابــة ( )179عائلــة ،بينهــم حوالــي
 50أســرة فلســطينية ســورية ،و 65امــرأة ،و 110أطفــال ،إضافــة إلــى وجــود عــدد ليــس بالقليــل مــن
كبــار الســن ،ويعانــي الكثيــر منهــم أمــراض القلــب والســكر والضغــط ،ويحتاجــون إلــى المتابعــة الطبيــة
المســتمرة.
يشــكو الالجئــون الفلســطينيون مــن تدهــور أوضاعهــم اإلنســانية نتيجــة عــدم معاملــة الحكومــة التايلنديــة
ـارون مــن الحــرب ،بــل كخارجيــن عــن القانــون فــي حــال خالفــوا قوانينهــا ،هــذا
لهــم علــى أنهــم الجئــون فـ ّ
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األمــر جعــل الكثيريــن منهــم يعيشــون فــي حالــة مــن الرعــب والخــوف والترقــب مــن اعتقالهــم ،وزجهــم
بالســجن والتهديــد بالترحيــل ،ممــا أثــر علــى أوضاعهــم المعيشــية واالقتصاديــة والنفســية وجعلهــم
حبيســي منازلهــم.
•يــوم  22كانــون الثانــي /ينايــر  2019جــدد الالجئــون الفلســطينيون الســوريون المتواجــدون فــي
تايلنــد ،مناشــدتهم للجهــات الحقوقيــة واألمــم المتحــدة ومنظمــة التحريــر الفلســطينية والســفارة
الفلســطينية ،العمــل علــى إنهــاء مأســاتهم وإيجــاد حــل لمشــكلتهم الممتــدة منــذ أكثــر مــن ســبع
ســنوات ،والتدخــل لــدى الســلطات التايلنديــة لإلفــراج عــن العائــات الفلســطينية المعتقلــة فــي

ســجونها بحجــة انتهــاء مــدة تأشــيراتهم أو إقامتهــم ،وتســوية أوضاعهــم القانونيــة لحيــن قبــول

توطينهــم فــي إحــدى الــدول التــي تحتــرم إنســانيتهم إلــى أن يعــودوا إلــى وطنهــم فلســطين.

عبــر الالجئــون الفلســطينيون الســوريون المتواجــدون فــي مملكــة
•يــوم  26شــباط /فبرايــر ّ 2019
تايلند عن غضبهم وســخطهم من تجاهل صرخاتهم ونداءاتهم التي ناشــدوا فيها رئيس الســلطة
الفلســطينية محمــود عبــاس ،والمؤسســات الدوليــة وحقــوق اإلنســان والمجتمــع المدنــي للتدخــل
مــن أجــل وضــع حــد لمأســاتهم ومعاناتهــم واإلفــراج عــن المعتقليــن فــي الســجون التايلنديــة.

ونوهــوا إلــى أن تلــك المناشــدات ذهبــت أدراج الريــاح ،وأنهــم أصبحــوا يعيشــون حالــة مــن الرعــب

وزجهــم فــي
والخــوف والترقــب مــن مداهمــة الشــرطة التايلنديــة مــكان إقامتهــم واعتقالهــمّ ،
ســجونها والتهديــد بترحيلهــم بتهمــة «أنهــم الجئــون» ،أو النتهــاء مــدة تأشــيراتهم أو إقامتهــم،
ممــا أثــر علــى أوضاعهــم االقتصاديــة والنفســية وجعلهــم حبيســي منازلهــم.

•في شهر تشرين األول /أكتوبر  9102وصلت إلى مجموعة العمل رسالة من الجئ فلسطيني
محتجز في أحد سجون تايلند ،يشكو فيها سوء أوضاعهم داخل السجن وتردي أحوال الالجئين

الفلسطينيين خارجه.

ويقول الالجئ الفلسطيني في رسالته «نحن فلسطينيي سورية هربنا منذ أزمة المخيم

ً
مكانا نذهب إليه بطريقة نظامية سوى تايلند ،وإلى اآلن مازلنا ننتظر
إلى تايلند كوننا لم نجد

المفوضية للنظر بأمرنا وتسفيرنا إلى أي بلد كان».

وعــن أوضــاع الســجن قــال «تعبنــا وتعبــت عائالتنــا معنــا لدرجــة االنهيــار ،وعندنــا فــي الســجن حــاالت
انتحــار مــن جنســيات غيــر عربيــة ،ولكــن ال نعــرف إلــى متــى نســتطيع التحمــل والصبــر وال نقــدم
علــى االنتحــار لعلهــم يتحركــون».

ويصــف الالجــئ أوضــاع مــن خــرج منهــم مــن الســجن بالصعبــة ،ومــن بداخلــه كذلــك «نحــن نعانــي

هنــا بشــكل كبيــر ال نســتطيع العمــل ،وتــم ســجننا نحــن وأطفالنــا بســبب كســر الفيــزا ،معنــا نســاء
ً
ســوءا
وأطفــال دون ســن الثالثــة ،ومعنــا عجائــز ومعاقــون ولــم نخــرج إال بكفالــة ،وزادت أمورنــا
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بســبب عــدم العمــل ،وإذا عملنــا يتــم ســجننا مــرة أخــرى ،وال نخــرج إال بحــال الســفر إلــى بالدنــا ،أيــن
هــي بالدنــا التــي ســنذهب إليهــا؟

ـدا جـ ً
ـا «الوضــع المعيشــي ســيء جـ ً
ـدا ،وأقــل مــن مســتوى
وحــول الوضــع المعيشــي يــردف قائـ ً

الكفــاف بكثيــر ،مفوضيــة الالجئيــن لــم تعمــل لنــا شـ ً
ـدد علــى ضــرورة تســهيل
ـيئا إلــى اآلن» ،ويشـ ّ

ســفرهم إلــى ماليزيــا أو كمبوديــا ،وتوضيــح وضعهــم مــن الســلطة الفلســطينية للتايلندييــن،
وطالبــت الرســالة بإيصــال صوتهــم ومعاناتهــم إلــى العالــم ألنهــم منســيون ســواء فــي الســجون

أو خارجهــا.

█ █متابعات
طــرح مركــز العــودة الفلســطيني أمــام مجلــس حقوق اإلنســان يوم الثالثــاء  12آذار /مارس 2019م ،قضية
الالجئيــن الفلســطينيين فــي تايلنــد والظــروف المأســاوية التــي يمــرون بهــا ،حيــث تضمنــت المداخلــة

شـ ً
ـوال إلــى اعتقــال العشــرات مــن الفلســطينيين لفتــرات
ـرحا للقضيــة وســياق التطــورات التــي وقعــت وصـ ً
متفاوتــة فــي الســجون التايلنديــة.

وطالــب المركــز المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن التابعــة لألمــم المتحــدة بضــرورة إيجــاد حلــول ســريعة

ً
ً
ســببا
لهــذه المأســاة ،خاصــة وأن بــطء تســيير معامالتهــم دون منــح الوثائــق الكافيــة كان
رئيســيا لتجــاوز
فتــرات اإلقامــة المســموح بهــا ،وتحويلهــم إلــى خارجيــن عــن القانــون يجــري اعتقالهــم.
وقــال المركــز إن علــى الســلطات التايلنديــة أن تتعــاون مــع المفوضيــة أيضـ ًـا لتســوية األوضــاع القانونية لنحو
 179عائلــة فلســطينية بينهــم  50مــن ســورية يعيشــون فــي حالــة مــن الخــوف والقلــق ،داعيـ ًـا إلــى اإلفــراج
الفــوري عــن الناشــطين الذيــن تــم اعتقالهــم خــال االعتصــام الســلمي الــذي عبــروا فيــه عــن مطالبهــم.
وقــام المركــز بتســليم تقاريــر مفصلــة حــول قضيــة تايلنــد ،وحــول أوضــاع فلســطينيي ســورية فــي مصــر
جــرى إيداعهــا ضمــن وثائــق مجلــس حقــوق اإلنســان ،ليصــار إلــى اإلفــادة مــن مضمونهــا وفــق اآلليــات
المتبعــة فــي المجلــس.
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ماليزيا

فــي  9حزيــران /يونيــو  2019ناشــدت عائلــة الالجــئ الفلســطيني الســوري
«همــام خالــد ديــاب» -الــذي كان قــد ســافر إلــى ماليزيــا -المنظمــات
والمؤسســات الدوليــة وســفارة فلســطين فــي ماليزيــا لمعرفــة مصيــر
نجلهــا المفقــود منــذ  4ســنوات.
وقــال والــد الشــاب الفلســطيني لمجموعــة العمــل «إنــه فقــد االتصــال

بنجلــه ويجهــل مصيــره منــذ ذلــك الوقــت ،مشـ ً
ـيرا إلــى أنــه يعمــل فــي مجــال
المعلوماتيــة ويبلــغ مــن العمــر  22عامـ ًـا.
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الفصل الخامس

الالجئون الفلسطينيون من
سورية إلى دول االتحاد األوروبي

•السويد
•الدنمارك
•النرويج
•ألمانيا
•هولندا
•النمسا
•فرنسا
•اليونان
•جزيرة قبرص
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السويد
يشــتكي الالجئــون الفلســطينيون الســوريون الذيــن تمكنــوا مــن الوصــول إلــى الســويد مــن زيــادة فتــرة
انتظــار قــرارات اللجــوء ولــم الشــمل والجنســية.
إن صــدور قــرارات اللجــوء وصــدور إقاماتهــم تســتغرق فــي بعــض األحيــان أكثــر
وقــال الجئــون فلســطينيون ّ
مــن عــام ،األمــر الــذي ينعكــس سـ ً
ـلبا علــى الالجئيــن الذيــن ينتظــرون لــم شــمل عوائلهــم التــي شــردت بيــن

ســورية ولبنــان وتركيــا ،عــاوة عــن األعبــاء االقتصاديــة التــي يتحملهــا الالجــئ فــي تلــك الــدول ،خاصــة فيمــا
يتعلــق بتأميــن المصاريــف المعيشــية ألهلــه الذيــن ينتظــرون لــم شــملهم ،وقــد تســتغرق معامــات لــم
الشــمل عــدة أشــهر أخــرى.
وفــي هــذا الشــأن قــال المركــز الســويدي للمعلومــات؛ إن قلــة المــوارد الماليــة وانخفــاض الميزانيــة
المخصصــة للهجــرة واللجــوء؛ ســوف تــؤدي إلــى تخفيضــات كبيــرة فــي عــدد الموظفيــن فــي محاكــم الهجــرة،
وهــي محاكــم إداريــة تعالــج قضايــا كل مــا يتعلــق بالهجــرة واللجــوء.
وأضــاف المركــز أن األشــخاص الذيــن اســتأنفوا طلــب اللجــوء أو طلــب جنســية مرفــوض أو لــم شــمل،
ســيتعين عليهــم االنتظــار لفتــرات أطــول حتــى يأتــي لهــم دور لدراســة ملفهــم ،وإصــدار قــرار فيــه مــن
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محاكــم الهجــرة.
ـواال أقــل بكثيــر ممــا هــو مطلــوب ،حيــث اعتمــدت ميزانيــة
وتعــود أســباب ذلــك إلــى أن المحاكــم تتلقــى أمـ ً
الحكومــة الســويدية لعــام  2020خفضـ ًـا كبيـ ً
ـرا فــي ميزانيــة مصلحــة الهجــرة الســويدية ومحاكــم الهجــرة.

█ █إجراءات الجنسية
كمــا اشــتكى الالجئــون الفلســطينيون مــن ســورية مــن فتــرات انتظــار طويلــة للحصــول علــى الجنســية
الســويدية ،علــى الرغــم مــن تحقيــق الشــروط للحصــول عليهــا.
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.

ً
ويشــير ناشــطون فــي قضايــا الهجــرة إلــى أن المنطقــة تلعــب
دورا فــي ســرعة الحصــول علــى
الجنســية ،واألعــداد الكبيــرة مــن طالبــي اللجــوء الذيــن أصبــح بإمكانهــم التقــدم للحصــول علــى
الجنســية ،إضافــة إلــى تخفيــض أعــداد موظفــي الهجــرة ،ممــا أدى إلــى مضاعفــة فتــرات االنتظــار.
ومــن أجــل التقــدم للحصــول علــى الجنســية الســويدية يجــب أن يكــون قــد مضــى علــى إقامة الفلســطينيين
من ســورية في الســويد أربع ســنوات دون انقطاع ،ألنهم وفق دوائر الهجرة الســويدية عديمو الجنســية.
وال تشــترط الســويد أي شــروط أخــرى للحصــول علــى جنســيتها ،فــي حيــن تمنحهــا مباشــرة لألطفــال مــن
ـا علــى اإلقامــة الدائمــة
فلســطينيي ســورية المولوديــن فــي الســويد ،شــرط أن يكــون أحــد والديهــم حاصـ ً
فــي الســويد.

█ █عدد الحاصلين على الجنسية
أكــد ناشــطون فلســطينيون فــي مملكــة الســويد ،أن عــدد الفلســطينيين الســوريين الحاصليــن علــى
الجنســية الســويدية حتــى نهايــة عــام  2019تجــاوز ( )22100شــخص ،وذلــك بنــاء علــى تقاريــر ودراســات
أصدرتهــا دائــرة الهجــرة الســويدية.
وأضــاف الناشــطون أن عــدد مــن حصلــوا علــى الجنســية الســويدية مــن الفلســطينيين الســوريين منــذ عــام
 2015وحتــى  2017هــو ( )14450شــخص ،وبلــغ عــدد الفلســطينيين مــن ســورية الذيــن منحــوا الجنســية
الســويدية خــال كانــون الثانــي /ينايــر  -2018تشــرين األول /أكتوبــر  )5674( ،2018شـ ً
ـخصا.
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ذكــر مكتــب اإلحصــاء الســويدي حــول هجــرة
األكاديمييــن الفلســطينيين مــن ســورية فــي
الســويد ،أن نســبة  % 70فــي عــام  2018مــن
االختصاصــات

المهاجــرة

مــن

الفلســطينيين

الســوريين هــي اختصاصــات علميــة مــن إجمالــي
حملــة الشــهادات الجامعيــة ،ضمــن اختصاصــات
منهــا الهندســة والتقنيــات وفــروع علميــة منهــا
الفيزيــاء والرياضيــات.

 % 70من اختصاصات
األكاديميين
الفلسطينيين من
سورية «علمية» و71%
من األكاديميات «أدبية”

ويشــير الباحــث «محمــد يوســف» أن النســبة األكبــر كانــت حوالــي  75%عــام  2015مســيطرة ضمــن
االختصاصــات العلميــة للرجــال ،أمــا بالنســبة لألكاديميــات مــن الفلســطينيات مــن ســورية ،فــإن النســبة
األكبــر مــن االختصاصــات درســن التربيــة والتعليــم والفــروع األدبيــة كاآلداب ،وبلغــت هــذه النســبة حوالــي
 71%عــام .2018

█ █قرارات ترحيل
حــق اللجــوء
ّ
•فــي شــهر آب /أغســطس  2019رفضــت دائــرة الهجــرة الســويدية منــح
ً
عامــا ،وقــررت ترحيلهــا ألن والدتهــا (مواطنــة
لالجئــة الفلســطينية «ليــن الخطيــب» 27

لبنانيــة) وأختهــا يعيشــون فــي لبنــان ،بحســب مــا صرحــت بــه وســائل إعــام ســويدية.

وولــدت ليــن فــي ســورية عــام  1992وعنــد انــدالع الحــرب ُه ّجــرت مــع عائلتهــا عــام  2012إلــى لبنــان،
ونتيجــة لوضــع الالجــئ الفلســطيني الســوري الســيء فــي لبنــان عــادت العائلــة إلــى ســورية ،ثــم
فــروا إلــى أوروبــا.

حــق
ّ
وقبــل  5ســنوات لجــأت مــع أخيهــا الصغيــر وأبيهــا إلــى الســويد ،ومنــح أخوهــا

اللجــوء ألن ترحيلــه ســيؤدي إلــى التحاقــه بشــكل إجبــاري فــي الجيــش بســورية.

فــي حيــن رفضــت الهجــرة طلــب ليــن وأبيهــا ،وقدمــت بطلــب لجــوء لدائــرة الهجــرة الســويدية مــرة
ثانيــة ومنحــت حــق اللجــوء المؤقــت مــدة  13شـ ً
ـهرا ،غيــر أن دائــرة الهجــرة رفضــت تمديــد اإلقامــة مــرة

أخــرى .وقالــت ليــن الخطيــب للتلفزيــون الســويدي «بعــد أن أصبــح لــدي وظيفــة فــي الســويد وبــدأت

العمــل تريــد الهجــرة ترحيلــي ،وال أعلــم ربمــا تأتــي الشــرطة فجــأة فــي أي وقــت وتقــوم بترحيلــي”

وحــول لبنــان وجهــة الترحيــل المقــررة قالــت ليــن« :لبنــان ال يرغــب بعودتنــا ألننــا فلســطينيون وبــا
جنســية ،لقــد حجــزت فــي أحــد المــرات تذكــرة إلــى بيــروت ،وتمــت إعادتــي مــن مطــار أرالنــدا فــي
ســتوكهولم”
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ووفقـ ًـا للتلفزيــون الســويدي «مــن يتــم رفــض لجوئــه ال يحــق لــه طلــب أي مســاعدة قانونيــة ،وال

يحصــل علــى أي تعويــض مالــي”

وحــول قــرار الترحيــل كونهــا فلســطينية مــن مواليــد ســورية قــال ناشــطون «يبــدو أن األمــور فــي

الســويد تتغيــر بســرعة ،فــا توجــد ثوابــت بخصــوص الهجــرة ،ومــع حزمــة القوانيــن الجديــدة أصبــح
واضحـ ًـا أن منــح اإلقامــة التلقائيــة للقادميــن مــن ســورية انتهــت ،كمــا انتهــت مــن قبلهــا منــح اإلقامات

الســريعة للعراقييــن وغيرهــم”.

بحــق
ّ
•فــي شــهر تشــرين الثانــي /نوفمبــر  2019أصــدرت دائــرة الهجــرة الســويدية قــرار ترحيــل
الالجئــة الفلســطينية الســورية «منــال زيــدان» وأبنائهــا األربعــة بعــد أربــع ســنوات مــن االنتظــار،
ورفــض منحهــا اإلقامــة وفشــل اســتئناف القــرار لعــدة مــرات.

قدمــت طلــب لجــوء فــي الســويد
وفــي تفاصيــل القضيــة قالــت زيــدان إن العائلــة
ّ

عــام  2015بعــد خروجهــا مــن المملكــة العربيــة الســعودية ،وانتهــاء إقامــة زوجهــا فيهــا.
وبعــد ســنتين مــن االنتظــار أصــدرت دائــرة الهجــرة قــرار رفــض لطلبــات اللجــوء وترحيــل العائلــة
إلــى الســعودية ،ثــم اســتأنفت العائلــة  3مــرات وقوبــل بالرفــض وقــرار ترحيــل مــع وقــف التنفيــذ.

علــى إثــر ذلــك حاولــت منــال التواصــل مــع الســفارة الســعودية والعــودة إليهــا ،واســتخراج تأشــيرة
دخــول غيــر أن طلبهــا قوبــل بالرفــض ،بدعــوى عــدم امتالكهــم تصريــح إقامــة فــي أي دولــة بالعالــم.

وعــادت العائلــة وتقدمــت بطلــب اســتئناف لمحكمــة الهجــرة االبتدائيــة إلعــادة النظــر فــي القضيــة

مرفقــة بــاألوراق التــي حصلــت عليهــا مــن الســفارة الســعودية ،لكــن المحكمــة رفضــت اعتمــاد
الوثائــق بحجــة أنهــا أدلــة ضعيفــة.

وتضيــف «فــي النهايــة ُأبلِ غــت منــال وأبناؤهــا بحقهــم فــي تقديــم طلبــات لجوء جديــدة إلى مصلحة

الهجــرة الســويدية بحلــول أيــار مايــو  ،2022إلعــادة تقييــم أوضاعهــم ،فــي حــال عــدم اســتطاعة

تنفيــذ قــرار ترحيلهــم.

وتعيــش الالجئــة الفلســطينية منــال وأبناؤهــا األربعــة بمعانــاة كبيــرة ،حيــث تســكن منــذ ســنة 2015

بمنــزل عائلــة شــقيقتها ميســون فــي مدينــة هلســنبوري المكــون مــن  6أفــراد ،مــا يعنــي أن عــدد
ســكان المنــزل  12شـ ً
ـخصا.

تقــول منــال «إن كل فــرد فــي هــذا المنــزل اليــوم يعانــي نفسـ ً
ـيا بشــدة نتيجــة لألوضــاع الراهنــة،
لــدي أيضـ ًـا فتاتــان بالغتــان فــي ســن  19و ،21لــم تســتطيعا الدراســة في الجامعــة ،أو حتى الحصول

علــى وظائــف ،لعــدم امتالكهمــا أرقامـ ًـا وطنيــة ســويدية”

وتؤكــد «أنــا الجئــة فلســطينية ولســت ســعودية ،مــا يعنــي أن ترحيلــي إلــى الســعودية أمــر غيــر

أصــا ،إن أرادوا ترحيلــي فمــن المفتــرض أن يكــون إلــى بلــدي فلســطين ،ال أن يتــم
منطقــي
ً
نقلــي مــن مهجــر إلــى مهجــر آخــر”.
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█ █متابعات
فلســطينيين ســوريين يحمــان
•أطلقــت قــوات االحتــال «اإلســرائيلي» ســراح الجئَ يــن
َ
الجنســية الســويدية بعــد احتجازهمــا فــي مطــار «بــن غوريــون» االحتاللــي لمــدة  26ســاعة.
وقــال مقربــون مــن الالجئَ يــن لمجموعــة العمــل إنهمــا حــاوال دخــول األراضــي الفلســطينية يــوم 8
هجــرت عائلتهمــا منهــا ،لكــن
تمــوز /يوليــو  2019قادميــن مــن مملكــة الســويد ،لزيــارة الناصــرة التــي ّ

ســلطات االحتــال منعتهمــا.

واحتجــز الالجئــان قرابــة  26ســاعة فــي مطــار «بــن غوريــون» وتــم التحقيــق معهمــا ،ومنعــا مــن
دخــول األراضــي الفلســطينية ،وتــم ترحيلهمــا يــوم  9تمــوز /يوليــو  2019عبــر الطائــرة إلــى أوروبــا،

وتتحفــظ مجموعــة العمــل عــن ذكــر األســماء بنــاء علــى طلبهمــا.

فيمــا أكــد حقوقيــون أن قــرارات الترحيــل ومنــع الدخــول غيــر قانونيــة ،وهــي سلســلة مــن إجــراءات

كثيــرة يمارســها االحتــال علــى الفلســطينيين ،وطالبــوا باتخــاذ خطــوات للتواصــل مــع مؤسســات
قانونيــة ومجموعــات حقوقيــة أوروبيــة ودوليــة تقــدم تقاريــر بمــا يشــكل نوعـ ًـا مــن الضغــط علــى

ســلطات االحتــال.

وكانــت ســلطات االحتــال منعــت قبــل أشــهر مجموعــة مــن الالجئيــن الفلســطينيين مــن أبنــاء

المخيمــات الفلســطينية فــي ســورية الذيــن يحملــون جنســيات أوروبيــة مــن دخــول فلســطين،
علــى الرغــم مــن وجــود دعــوات لحضــور مؤتمــر عــن التــراث الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة.

•يوم  9تشــرين األول /أكتوبر  2019قضى الفتى الفلســطيني الســوري «جعفر محمد إبراهيم»
 15عامـ ًـا مــن أبنــاء مخيــم حنــدرات فــي حلــب جــراء تعرضــه إلطــاق نــار خــال تواجــده فــي مطعــم
للبيتــزا فــي مدينــة مالمــو جنــوب الســويد.

•وأوضحــت مصــادر إعــام ســويدية أن المهاجميــن فتحــوا النــار على المطعم ،ممــا أدى لمقتل صبي
وإصابــة آخــر ،ورأى شــهود عيــان المهاجميــن يهربــون مــن مــكان الحــادث علــى متــن دراجــات هوائيــة،
فيمــا أكــدت رئيســة بلديــة مالمــو علــى أن مــا حــدث هــو جــزء مــن جرائــم العصابــات فــي المدينــة.
ـي لــم
وأفــادت الشــرطة إنهــا لــم تعثــر علــى أيــة أدلــة حــول الدوافــع وراء الجريمــة ،وأكــدت أن الصبـ ّ

يكــن فــي أي مــن ســجالت الشــرطة ،وليــس هنــاك مــا يشــير إلــى أن الصبــي كان علــى عالقــة

بالعصابــات اإلجراميــة ،وفــق راديــو الســويد.

█ █مشاركات ونشاطات
نظــم عشــرات الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية ولبنــان
•فــي شــهر شــباط /فبرايــر ّ 2019
فــي مدينــة مالمــو جنــوب الســويد ،وقفــة تضامنيــة مــع حــراك الالجئيــن الفلســطينيين
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فــي لبنــان للمطالبــة بحقوقهــم اإلنســانية ،تحــت شــعار تجويعــي يخــدم الصفقــة.

وعبــر
ّ

المشــاركون

عــن

غضبهــم

بســبب

اإلجــراءات

األخيــرة

فــي

لبنــان،

والتــي

حــق الفلســطينيين فــي العمــل ،وطالــب المشــاركون وزارة العمــل اللبنانيــة
ّ
تلغــي

بالتراجــع عــن قرارهــا ،الــذي يخــدم صفقــة القــرن وتصفيــة القضيــة الفلســطينية.

ووجــه المشــاركون رســالة اعتــراض إلــى الســفارة اللبنانيــة فــي ســتوكهولم علــى القــرارات
ّ
الصــادرة ،وطالبــوا بإعطــاء الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان حقوقهــم المدنيــة فــي العمــل

والتعلــم والصحــة.

تــوج الالجــئ
•فــي شــهر شــباط /فبرايــر
ّ

█ █نجاحات
شــهدت

الســويد

الفلســطيني الســوري عاصــم حســام الديــن

ســطوع

نجــم

الجئين فلســطينيين ســوريين فــي مختلــف
المجــاالت الفنيــة والرياضيــة والتعليميــة ،حيــث
بــدأ نجاحهــم وتميزهــم بعدمــا وصلــوا إلــى
دول اللجــوء فــي أوروبــا ،نتيجــة هروبهــم مــن
الحــرب الدائــرة فــي ســورية منــذ ســنوات.

ـا لبطولة مملكة الســويد المفتوحة
طالــب بطـ ً
للكاراتيــه ،التــي أقيمــت فــي  19شــباط /فبراير

 ،2019وكان عاصــم ابــن مخيــم اليرمــوك حقــق
المراكــز األولــى فــي العديــد مــن البطــوالت،
ففــي يــوم  23أيلــول /ســبتمبر  2016حصــل

علــى المرتبــة األولــى ببطولــة المملكــة
الســويدية للكاراتيــه ،وذهبيــة البطولــة للمــرة

الرابعــة.

•فــي شــهر آذار /مــارس أصــدر مركــز أجيــال
للتوثيــق والدراســات فــي الســويد الجــزء
األول مــن موســوعة المخيمــات الفلســطينية

بعنــوان موســوعة مخيمــات ســورية ،للباحــث
الفلســطيني «أحمــد مصطفــى
والصحفــي
ّ
ّ

البــاش» ،وذلــك بهــدف توثيــق تاريــخ المخيمــات

الفلســطينية فــي األقاليــم الخمســة التــي
تديرهــا وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن
الفلســطينيين األونــروا (الضفة الغربية وقطاع
غــزة وســورية واألردن ولبنــان) ،مــن خــال ســرد

تاريخــي لنشــوء تلــك المخيمــات ،مســلطة
الضــوء علــى حيــاة الالجــئ الفلســطيني
مــن كافــة جوانبهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة
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حيــة ألشــخاص عايشــوا
والتعليميــة والحــراك الثقافــي واألدبي ،معتمــدة علــى قصــص وشــهادات ّ
المخيمــات.
النكبــة والتهجيــر واللجــوء فــي
ّ

اإلعــداد لموســوعة المخيمــات الفلســطينية بأجزائهــا
مــن جانبــه قــال الباحــث أحمــد البــاش إن ِ

الخمســة؛ هــي نتــاج عمــل طويــل اســتمر لســنوات عديــدة ،حيــث مــر بمراحــل متعــددة ،منوهـ ًـا

إلــى أن كتــاب موســوعة المخيمــات الفلســطينية فــي ســورية الــذي يقــع فــي  248صفحــة مــن
ً
ـطينيا تأسســت فــي الجمهوريــة العربيــة
القطــع المتوســط ،يوثــق لخمســة عشــر مخيمـ ًـا فلسـ

الســورية ،وفــي مراحــل متعــددة ،مشـ ً
ـيرا إلــى أنــه ســيتم إصــدار األجــزاء األخــرى مــن الموســوعة
تباعـ ًـا هــذا العــام.

الكاتــب «أحمــد مصطفــى البــاش» ينحــدر مــن قريــة «طيــرة حيفــا» ،وهــو مديــر مؤسســة
«أجيــال» للتوثيــق والدراســات فــي الســويد ،وعضــو فــي االتحــاد العــام للكتــاب والصحفييــن
الفلســطينيين بســورية ،وكان مســؤول قســم التوثيــق والتاريــخ الشــفوي فــي تجمــع العــودة
الفلســطيني (واجــب) ،وهــو مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك.

•فــي شــهر أيــار /مايــو  2019حصــل الطفــل الفلســطيني الســوري خالــد رأفــت أســعد مواليــد
 2008مــن أبنــاء مخيــم خــان الشــيح علــى جائــزة أفضــل الــرواة لعــام  ،2018التــي تمنحهــا وكالــة

األنبــاء الســويدية للكتــاب والروائييــن المتميزيــن .وكان الطفــل خالــد قــد تطــرق فــي روايتــه إلــى
قصــة لجــوء عائلتــه مــن ســورية إلــى الســويد عــام  ،2013ومــا تعرضــوا لــه مــن مخاطــر وأهــوال

أثنــاء ركوبهــم قــوارب المــوت ،حيــث يســرد بحرفيــة أدبيــة عاليــة مــا جــرى معهــم مــن أحــداث خــال
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خوضهــم غمــار البحــر وتعرضهــم للغــرق فيقــول« :لحظــات ســريعة كانــت تمــر كاأليــام مــن شــدة

القســوة واأللــم ،والبــرد ،بــدأ مــاء البحــر يتســلل إلــى داخــل القــارب ،وبدأنــا نرمــي الحقائــب ،ولــم
الضيــق».
يبــق طعــام لخالــد ،وال غطــاء ،وال مــكان فــي هــذا القــارب
ّ

وروى خالــد بكلمــات تهــز المشــاعر والوجــدان كيــف خطــف البحــر ثلــة مــن الشــباب الذيــن كانــوا

كوكبــا ،انطفــوا ،وتغلبــت األمــواج علــى أرواحهــم،
معهــم علــى متــن القــارب فيقــول «اثنــا عشــر
ً

تمســكت أختــي الجديــدة بثــوب أمــي ،عيناهــا شــاخصتان ،شــعرها األســود الطويــل كان رداء العــزاء
ّ
لهــا».

كمــا يصــف لحظــة النجــاة ومــا رافقهــا مــن فرحــة وتهليــل وتكبيــر ،فبعــد أن شــعرت بشــلل فــي

أطرافــي ،وقــرب أجلــي ،عانقتنــي أمــي عنــاق الــوداع األخيــر ،لكــن بعــد لحظــات قليلــة ،بــدأت

األصــوات تصــرخ «نحــن هنــا ،نحــن هنــا» ،أخــذت أســأل نفســي :أأرســل اللــه مالئكــة مــن الســماء

كــي تنقذنــا؟ نعــم كانــوا علــى هيئــة صياديــن ،ونحــن كنــا األســماك ،كنــت القــرش األكبــر الــذي عــا

متمســكين بالحيــاة!
مناديــا :أنقذونــا! نحــن هنــا،
صوتــه البحــر
ّ
ًّ

•فــي شــهر حزيــران /يونيــو  2019كرمــت مدرســة ســورليدن بمدينــة «اورنسكولدفيســك»
الســويدية ،الطالبــة الفلســطينية الســورية «شــهد أنــس الدســوقي» لتفوقهــا الدراســي،

وتجاوزهــا للمــواد الدراســية فــي فتــرة وجيــزة مدتهــا ثــاث ســنوات ،وحصلــت علــى المرتبــة األولــى
علــى مســتوى صفــوف مرحلــة مــا يــوازي الثالــث اإلعــدادي ،ووصفــت المدرســة نجــاح الدســوقي
فــي مــدة  3ســنوات بالمعجــزة ،وهــي مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك بدمشــق.

•فــي شــهر آب /أغســطس  2019اختــارت مملكــة الســويد الالعــب الفلســطيني السوري «حســام
عايــش» لالنضمــام إلــى اللعــب فــي المنتخــب الوطنــي الســويدي لكــرة القــدم ،وكان نــادي IFK
 Göteborgلكــرة القــدم أعلــن قبــل أيــام انضمــام العــب خــط الوســط “حســام عايــش” إلــى
ً
قادمــا مــن نــادي .Östersunds FK
صفوفــه

الالعــب عايــش الــذي يبلــغ مــن العمــر  24عامـ ًـا ،ولــد فــي مدينــة يوتوبــوري وترعــرع فــي “مايورنــا”

وهــو ألب مــن مخيــم اليرمــوك فــي ســورية وأم مــن األردن ،وقــد لعــب عايــش لعــدة أنديــة فــي
الســويد قبــل انضمامــه ليوتوبــوري.

•فــي شــهر تشــرين األول /أكتوبــر  2019فــاز الطفــل الفلســطيني الســوري «قيــس يحيــى

عشــماوي» بالميداليــة الذهبيــة لرياضــة الجــودو علــى مســتوى مقاطعــة جنــوب الســويد .SKÅNE
قيــس ابــن مخيــم اليرمــوك قــام وهــو علــى منصــة التتويــج بإهــداء ميداليتــه الذهبيــة إلــى صديقــه

الحاصــل علــى الميداليــة البرونزيــة ،وعندمــا ســأله والــده الفنــان التشــكيلي يحيــى عشــماوي عــن

ً
حزينــا ألنــه لــم يحصــل وال مــرة علــى
الســبب الــذي دفعــه لذلــك التصــرف ،أجابــه أن صديقــه كان
الميداليــة الذهبيــة ،لذلــك أهــداه تلــك الميداليــة.
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•فــي شــهر تشــرين الثانــي /نوفمبــر  2019أعلــن عــن مشــروع بحثــي
دولــي جنــوب الســويد يقــوده البروفســور الفلســطيني الســوري

«محمــود أحمــد حميــد»؛ قــد ُيحــدث ثــورةً فــي عالــم صناعــة الخشــب
فــي المســتقبل القريــب.

ويهــدف المشــروع إلــى تطويــر مــواد الصقــة طبيعية تُ ســتخدم في

ـدال عــن اللواصــق البتروليــة المتداولــة
صناعــة الخشــب المضغــوط ،بـ ً
حاليـ ًـا فــي األســواق.

وحــول البحــث يقــول الدكتــور لراديــو الســويد إن المــواد البتروليــة
المســتخدمة فــي صناعــة الموبيليــا أو الصناعــات األخــرى إذا مــا

تعرضــت لدرجــة حــرارة معينــة؛ فإنهــا قــد تســبب ســرطانات وأمراضـ ًـا

أخــرى.

ويعمــل حميــد فــي مكتبــه بمدينــة هيلســنبوري جنــوب الســويد،
والذي يربط بين ثالث مؤسســات إلعادة تدوير المواد المســتخدمة
أو تطويــر منتجــات صديقــة للبيئــة ،ويعمــل البروفســور فــي جامعــة

لونــد جنــوب الســويد.

كمــا ينصــح الدكتــور فــي مقابلتــه مــع راديــو الســويد ،الوافديــن
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الجــدد أن يســتغلوا مــا كانــوا يتمتعــون بــه مــن خبــرات ،وضــرورة أن يبــدأ مــن ليــس

لديــه خبــرات أو شــهادات بــدورات مهنيــة ويركــز عليهــا فــي عملــه.

وكان حميــد قــد حصــل فــي الشــهر الســابق خــال عــام  2019علــى بــراءة اختــراع

دوليــة ســجلت باســمه بتطويــر مــادة الصقــة بديلــة تعتمــد علــى مــواد طبيعيــة.

كمــا حصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي تكنولوجيــا األخشــاب والصناعــات الخشــبية

عــام  2000مــن جامعــة جــورج أوغســت فــي غوتنغــن األلمانيــة ،وعمــل كبروفســور
زائــر فــي الجامعــة حتــى قدومــه إلــى الســويد عــام .2014

وولــد حميــد فــي 17مــارس – آذار  1967فــي دمشــق ،وكان رئيــس قســم البيئــة

والمــوارد المتجــددة فــي جامعــة دمشــق لغايــة  2014وقــدم إلــى أوروبــا بعــد الحرب
الســورية ،وأشــرف علــى عشــرات مشــاريع التخــرج فــي عــدد مــن الجامعــات.

•الالجئة الفلسطينية من سورية عايدة الريفي ،تؤسس أول مركز تدريب للنساء
ً
عاما.
بالسويد بعد أن حققت حلمها الذي كان يراودها منذ ستة عشر

عاشــت الريفــي فــي ســورية وعملــت فيهــا كمدربــة رياضيــة وباختصاصــات عديــدة

آيروبيــك ،تايبــو ،سترتشــينغ ،أجهــزة رياضــة ،كمــا دربــت فــي لبنــان إلــى أن هاجــرت

إلــى الســويد عــام  ،2015وأسســت حلمهــا فــي مدينــة مالمــو جنــوب البــاد.

نجـ�اح الريفـ�ي جعلهـ�ا محـ�ط أنظـ�ار لإلعـلام السـ�ويدي ،وتقـ�ول لموقـ�ع �Ak

 tarrأنهــا «وجــدت فــي الســويد حاجــة ملحــة لمثــل هــذا المشــروع ،كونــه يخــدم
ـزل عــن الرجــال خاصــة النســاء المحجبــات اللواتــي
المــرأة التــي تريــد أن تتــدرب بمعـ ٍ

ال يرغبــن باللعــب فــي صــاالت مختلطــة ،وأوضحــت عايــدة للموقــع أن «مــا

يميــز خدمــات النــادي الجديــد هــو الخدمــات الشــاملة للســيدات» ،حيــث يوفــر
بحســب الريفــي صالــة أجهــزة رياضيــة وصالــة لكورســات اآليروبيــك ،الزومبــا،
التايبــو ،السترتشــينغ واليوغــا للكبيــرات وللصغيــرات مــا بيــن  11و 15ســنة

بصفــوف خاصــة ،كمــا لــدى النــادي ســورالريوم ،ســاونا وصالــون حالقــة نســائي،
غرفــة خاصــة للمســاج ،ومــكان خــاص للعنايــة باألطفــال أثنــاء تــدرب األمهــات.
فيمــا اعتبــرت الريفــي لموقــع «الكومبــس» أن مشــروع  BNSهــو المفتــاح لألبواب

ً
أمــورا عديــدة ســاعدها علــى
المغلقــة بوجههــا ،وتشــير أنهــا تعلمــت مــن خاللــه
تأســيس مشــروعها بشــكل أســرع.
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الدنمارك
ال يوجــد إحصائيــات رســمية عــن تعــداد الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية فــي الدنمــارك ،فيمــا يعيــش
الالجئــون فــي الدنمــارك ،ظروفـ ًـا عصيبــة مــع التشــديدات القانونيــة التــي تعمــل عليهــا حكومــة ذات توجهات

يمينيــة والتــي تضــم شــخصيات تحمــل مواقــف مناهضــة للمهاجريــن ،وبدعــم مــن حــزب الشــعب الدنماركــي
ذي التوجهــات القوميــة المتطرفــة.

•أجــرت الدنمــارك عمليــة تغييــر لنــوع اإلقامــات للفلســطينيين الحاصليــن علــى حمايــة مؤقتــة
مدتهــا عــام ،والتــي هــي تحــت البنــد  7علــى  3إلــى إقامــات لجــوء سياســي تحــت البنــد

 7علــى  1علــى أن يكــون صاحــب العالقــة قــد جــاء مــن منطقــة كانــت خاضعــة لألونــروا.
إن عمليــات التغييــر تشــمل
وقالــت مصــادر مطلعــة فــي الدنمــارك لمجموعــة العمــل ّ

الفلســطيني الســوري الــذي يحمــل اإلقامــة التــي تســمى إنســانية حســب البنــد

 7علــى  2لتتغيــر إلــى  7علــى  ،1وهــذه االســتثناءات فقــط للفلســطينيين.

وأضافــت تلــك المصــادر إلــى أن الوضــع القانونــي بعــد اإلجــراءات األخيــرة ســيكون أفضــل لالجئيــن
مســتقبال أن الدنمــارك ســتمنح إقامــات
الفلســطينيين الســوريين ،مشــيرة إلــى أنــه ال يعــرف
ً

ً
علمــا أنــه حســب قــرارات اللجــوء يجــب تســهيل التجنيــس وليــس تعقيــده.
دائمــة أو تجنيــس،
ً
قــرارا بتاريــخ  29آب  -أغســطس عــام
وكانــت دائــرة الهجــرة فــي الدنمــارك قــد أصــدرت
 ،2018يقضــي بتغييــر طريقــة معاملــة طلــب اللجــوء للفلســطينيين القادميــن مــن

مناطــق عمــل وكالــة الغــوث «األونروا»-ســورية ،لبنــان ،األردن ،قطــاع غــزة ،الضفــة الغربيــة.
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وقــال مجلــس الالجئيــن فــي الدنمــارك وهــو هيئــة قضائيــة مســتقلة ،إن الدائــرة

ســتعيد
مــن

دراســة

ســورية

40

كانــت

تــم

قضيــة

الدائــرة

رفضهــا،

منحتهــم

و50

اإلقامــة

قضيــة

المؤقتــة

لالجئيــن
لمــدة

فلســطينيين

عــام

واحــد.

وتنقســم اإلقامــات فــي الدنمــارك إلــى ثالثــة أنــواع ،اللجــوء السياســي وتســمى ،7/1
واللجــوء اإلنســاني  ،7/2والثالثــة  7/3وهــي الحمايــة مدتهــا عــام وتجــدد كل عــام ،حيــث
لــم شــمل عائلتــه إال بعــد مــرور ثــاث ســنوات لحصولــه علــى اإلقامــة.
اليحــق لحاملهــا ّ

ومــن حيــث مــدة اإلقامــة يمنــح الالجــئ السياســي واإلنســاني إقامــة لمــدة  5ســنوات ،تجــدد كل

ً
ـروطا صعبــة للحصــول علــى اإلقامــة الدائمــة.
ســنتين ،علمـ ًـا أن الدنمــارك تفــرض علــى المهاجريــن شـ
•فــي شــهر تمــوز /يوليــو  2019قامــت دائــرة الهجــرة فــي الدنمــارك بمنــح الفلســطينيين القادميــن
مــن ســورية إقامــة لجــوء سياســي بــدل اللجــوء اإلنســاني ،مشــترطة عليهــم تقديم بطاقــة
األونــروا أو مســتندات تثبــت أنهم فلســطينيون مســجلون في وكالــة الغــوث «األونــروا” .وقــال
أحــد الناشــطين الفلســطينيين ممــن هجــروا مــن ســورية فــي الدنمــارك ،لمجموعــة العمــل؛ إن
دائــرة الهجــرة فــي الدنمــارك تجبــر الالجئيــن علــى أراضيهــا عنــد تجديــد إقاماتهــم علــى توقيــع ورقــة
يقــر فيهــا بالعــودة إلــى وطنــه حيــن انتهــاء الحــرب فيــه ،منوهـ ًـا إلــى أن الالجئيــن الفلســطينيين

الســوريين قدمــوا شــكوى بأنهــم ال يســتطيعون العــودة إلــى بالدهــم ،وبنــاء عليــه وعلــى اعتبــار
أن الفلســطيني يســجل بـــ «بــا وطــن» تمــت إعــادة دراســة قضاياهــم.

█ █نشاطات
•فــي  27نيســان /إبريــل  2019دعــا البيــان الختامــي لمؤتمــر فلســطينيي أوروبــا
الســابع
حفــظ

عشــر

الــذي

المخيمــات

انعقــد

فــي

الفلســطينية

العاصمــة

فــي

الدنماركيــة

ســورية،

وتحييدهــا

كوبنهاغــن
عــن

إلــى

أحــداث

ضــرورة

الحــرب.

ً
شــاهدا ،وذاكــرة تاريخيــة
وأكــد البيــان علــى أن المخيمــات الفلســطينية فــي ســورية شــكلت

للنكبــة ومنطلقـ ًـا وخزّ انـ ًـا للثــورة الفلســطينية ،كمــا طالــب بيــان المؤتمــر المجتمــع الدولــي بتقديــم

العــون والمســاعدة ألبنــاء مخيمــات ســورية الفاريــن مــن المــوت بمــا يكفــل لهــم حيــاة كريمــة.

وثمــن المؤتمــر جهــود المؤسســات الداعمــة لصمــود الشــعب الفلســطيني فــي مخيماتــه والناقلة
ّ
لمعاناتــه وعلــى رأســها حملــة الوفــاء األوروبيــة ،ومجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية،
التــي ولــدت مــن رحــم هــذا المؤتمــر.

ً
معرضا
•فــي شــهر نيســان /إبريــل  2019أقــام الفنــان التشــكيلي الفلســطيني «مأمــون الشــايب»،
فنيـ ًـا علــى هامــش مؤتمــر فلســطينيي أوروبــا الســابع عشــر الــذي انعقــد فــي العاصمــة الدنماركية
كوبنهاجــن ،وافتتــح المعــرض بحضــور عــدد مــن الشــخصيات الثقافيــة واألدبيــة األجنبيــة والعربيــة،
وممثليــن الجمعيــات العربيــة والفلســطينية ،وحشــد مــن الجاليــة العربيــة المقيمــة فــي كوبنهاجــن.
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النرويج
اشــتكى الالجئــون الفلســطينيون مــن تأخــر قــرارات اللجــوء بســبب مــا ســموه البيروقراطيــة فــي أوروبــا

عمومـ ًـا والنرويــج والســويد خاصــة ،كمــا اشــتكوا مــن نقلهــم إلــى مخيمــات ســموها منفيــة عــن حيــاة البشــر
تقــع فــي شــمال البــاد.

█ █متابعات
فــي شــهر تشــرين الثانــي /نوفمبــر  2019اعتقلــت الشــرطة النرويجيــة الالجئيــن الفلســطينيين
الســوريين «قصــي رشــيد» وخالــه «ياســر ســامة» مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك إثــر تصديهــم
لعضــو منظمــة عنصريــة ،وهــو يحــرق القــرآن الكريــم فــي تظاهــرة معاديــة لإلســام.
وقالــت مصــادر إعالميــة إن منظمــة ســيان وهــي اختصــار لكلمــة «أوقفــوا أســلمة النرويــج»
تظاهــرت فــي مدينــة كريستيانســاند  Kristiansandجنــوب النرويــج ،وقــام أعضاؤهــا برمــي
نســخ مــن المصحــف فــي حاويــات القمامــة ،فيمــا قــام عضــو آخــر مــن المنظمــة بعمليــة حــرق
وتدنيــس المصحــف ،ممــا أثــار موجــة غضــب مــن الحاضريــن ،حيــث تصــدى الشــاب الفلســطيني «قصــي
ـدد آخــر لحــارق المصحــف بالضــرب والــركل ،وفــق مقطــع مصــور نشــر عــن
رشــيد» وخالــه «ياســر ســامة» وعـ ٌ

منظــم المظاهــر ،إال أنــه وبعــد أيــام مــن االعتقــال أطلقــت
ّ
الحادثــة ،وقامــت الشــرطة باعتقالهــم واعتقــال
الشــرطة النرويجيــة ســراحهم.
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ألمانيا
يشــكو الالجئــون الفلســطينيون الســوريون الذيــن تمكنــوا مــن الوصــول إلــى ألمانيــا مــن تأخــر صــدور

إقاماتهــم التــي تســتغرق فــي بعــض األحيــان أكثــر مــن عــام ،األمــر الــذي ينعكــس سـ ً
ـلبا علــى الالجئيــن
الذيــن ينتظــرون لــم شــمل عوائلهــم التــي شــردت بيــن ســورية ولبنــان وتركيــا.
عــاوة علــى األعبــاء االقتصاديــة التــي يتحملهــا الالجــئ فــي تلــك الــدول خاصــة فيمــا يتعلــق بتأميــن
المصاريــف المعيشــية ألهلــه الذيــن ينتظــرون لــم شــملهم ،وقــد تســتغرق معامــات لــم الشــمل عــدة
أشــهر أخــرى.
وتشــكل قضيــة “لــم الشــمل» العائــات فــي ألمانيــا أحــد أبــرز أوجــه معانــاة الالجئيــن الفلســطينيين
الســوريين ،ويعانــي مئــات الالجئيــن الفلســطينيين فــي ألمانيــا مــن تأخــر «لــم شــمل» عائالتهــم المتواجــدة
فــي ســورية ولبنــان وتركيــا ومصــر ،حيــث تتجــاوز المــدة فــي بعــض األحيــان إلــى أكثــر مــن  3ســنوات ،األمــر
الــذي يضاعــف مــن الضغــوط النفســية والماديــة عليهــم وعلــى أســرهم.
وتعــزو دائــرة الهجــرة األلمانيــة ســبب التأخيــر بمــا وصفتــه بالضغــط الهائــل عليهــا ،وعلــى موظفيهــا
األمــر الــذي يــؤدي إلــى تأخــر إجــراءات لــم الشــمل لجميــع الالجئيــن بمــا فيهــم فلســطينيو ســورية.
مــن جانبهــم أكــد العديــد مــن الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي ألمانيــا أن التأخيــر يأتــي ضمن سياســة
غيــر معلنــة مــن قبــل الحكومــة األلمانيــة ودوائــر الهجــرة ،تهــدف إلــى دفــع الالجئيــن للعــودة الطوعيــة ،وجعــل
ألمانيــا وجهــة غيــر مرغوبــة لالجئيــن ،وذلــك ضمــن إجــراءات متعــددة تتخذهــا ألمانيا.
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كمــا يشــتكي عــدد مــن الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين والســوريين العامليــن فــي الســوق األلمانيــة
مــن تدنــي مســتوى راتبهــم الشــهري مقارنــة مــع نظرائهــم مــن األلمــان والالجئيــن اآلخريــن ،مشــيرين
إلــى أنهــم يعملــون ســاعات طويلــة مقارنــة مــع غيرهــم ،ورغــم ذلــك فــإن متوســط دخلهــم أقــل بكثيــر
مــن الجئيــن آخريــن ،منوهيــن أنهــم فضلــوا العمــل واالندمــاج فــي المجتمــع ،وأن يكونــوا منتجيــن بــدل أن
يكونــوا عالــة علــى الحكومــة األلمانيــة.
ويواجــه الالجئــون الفلســطينيون والســوريون مشــكلة عــدم توفــر مســاكن لهــم ممــا يضطرهــم
إلــى العيــش فــي مخيمــات كبيــرة ،أو ضمــن غــرف مشــتركة فــي معظــم الــدول األوروبيــة.
وتعــود مشــكلة عــدم توافــر الســكن إلــى أســباب عديــدة أبرزهــا ارتفــاع اإليجــارات وخاصــة فــي المــدن،

وإحجــام أصحــاب العقــارات والمنــازل عــن تأجيــر ممتلكاتهــم لالجئيــن عمومـ ًـا بســبب العنصريــة أو ألســباب
متعلقــة بالصــورة الســلبية لــدى المجتمــع األوروبــي عــن المهاجريــن أو فئــات معينــة منهــم.
يشــار إلــى أنــه ال توجــد إحصائيــات رســمية ألعــداد الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي ألمانيــا ،والذيــن
ُيصنفــون علــى أنهــم مــن عديمــي الجنســية وفقـ ًـا للقوانيــن األلمانيــة ،إال أن ألمانيــا ملتزمــة تبعـ ًـا التفاقيــة

ً
جنيــف ،بتســهيل تجنيــس األشــخاص عديمــي الجنســية ،وذلــك
اســتنادا إلــى قانــون الجنســية األلمانيــة
للعــام .2000

█ █قرارات ترحيل
•فــي

شــباط/

«ســماح

فبرايــر

دقــاق»

2019

وعائلتهــا

احتجــزت

لترحيلهــم

الســلطات

إلــى

دولــة

األلمانيــة

التفيــا

الالجئــة

فــي

الفلســطينية

أوروبــا

الشــرقية،

ألنهــم كانــوا قــد حصلــوا علــى حــق اللجــوء فــي التفيــا قبــل وصولهــم إلــى ألمانيــا.

ورفضــت الســلطات األلمانيــة اســتمرار إقامــة العائلــة الفلســطينية الســورية المكونــة مــن
«ســماح دقــاق» وزوجهــا «عرفــات شــكري شــريح» وطفلهمــا علــى أراضيهــا ،علــى الرغــم
مــن وجودهــم فــي البــاد منــذ  3ســنوات .وأوردت وســائل إعــام ألمانيــة أن دائــرة الهجــرة

األلمانيــة «أوســلندر بيهــورده» طلبــت مــن العائلــة المقيمــة فــي واليــة بافاريــا الرحيــل والعــودة

إلــى التفيــا ،لكــن العائلــة لــم تســتجب للطلــب ،وتوجهــت الشــرطة لترحيــل العائلــة بالقــوة.
وعنــد وصــول الشــرطة األلمانيــة هــرب الــزوج قبــل إلقــاء القبــض عليــه ،وتــم إلقــاء القبــض علــى

الزوجــة وهــي حامــل ،وأخــذت الشــرطة طفلهمــا البالــغ مــن العمــر  6ســنوات إلــى مركــز رعايــة

األيتــام.

بالمقابــل طالــب عــدد كبيــر مــن المواطنيــن األلمــان ببقــاء هــذه العائلــة فــي ألمانيــا ،وقالــوا إنهــا

عائلــة محترمــة ومندمجــة وقــرروا جمــع التوقيعــات مــن أجــل بقــاء هــذه العائلــة فــي ألمانيــا ،فيمــا
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تنــوي منظمــات اجتماعيــة وعــدد مــن األحــزاب تنظيــم مظاهــرة نصــرة للعائلــة ومنــع ترحيلهــا،
والجديــر ذكــره أن العائلــة مــن أبنــاء مخيــم النيــرب لالجئيــن الفلســطينيين فــي حلــب.

بعــد أيــام مــن قــرار ترحيــل عائلــة الالجئــة الفلســطينية ســماح دقــاق ،أطلــق ناشــطون ألمــان حملــة

توقيــع علــى موقــع ( )- Change.orgتشــانج العالمــي لمنــع ترحيــل الالجــئ الفلســطيني الســوري
«عرفــات شــريح» وزوجتــه «ســماح دقــاق» وطفلهمــا مــن ألمانيــا إلــى دولــة التفيــا.

وأكــد منظمــو الحملــة أنــه تــم إخــراج ســماح مــن مركــز االعتقــال لترحيلهــا ،وتــم أخــذ ابنهــا مــن منــزل

األطفــال مبكـ ً
ـرا دون ترحيــل زوجهــا ،وعندمــا وصلــت إلــى المطــار أجريــت لهــا فحوصــات طبيــة منعــت

علــى إثرهــا مــن الترحيــل بســبب حالتهــا الصحيــة.

وذكــر الناشــطون أن الفلســطينية دقــاق عــادت مــع ابنهــا إلــى أحــد مراكــز اللجــوء ،لكــن أمــر اإلبعــاد

لــم ُيلــغ بعــد ،وطالبــوا حكومــة بافاريــا إعــادة النظــر فــي قرارهــا بترحيــل العائلــة ،وضــرورة اتخــاذ قــرار

يســتند إلــى القيــم اإلنســانية.

أن الوضــع الصحــي لــأم الحامــل ال يصلــح للترحيــل ،كمــا أن زوجهــا حصــل علــى
وأوضــح المنظمــون ّ

عمــل ،فــي حيــن تمكــن نجلهــم محمــد مــن االندمــاج فــي ريــاض األطفــال ويجيــد اللغــة األلمانيــة،
فــإن الترحيــل يعنــي تجربــة أكثــر صدمــة لــكل مــن الطفــل واألم واألب ،وفــق مــا قالــت الحملــة.

ووصــل عــدد الموقعيــن حتــى لحظــة كتابــة الخبــر إلــى  1082شـ ً
ـخصا ،وتعمــل الحملــة للوصــول إلــى

موقــع للضغــط علــى حكومــة بافاريــا ومنــع الترحيــل.
ّ
1500

•وفــي  10شــباط /فبرايــر شــهدت حملــة توقيــع علــى موقــع  – Change.orgتشــانج العالمــي لمنــع
ـا
ترحيــل عائلــة الالجــئ الفلســطيني الســوري «عرفــات شــريح» مــن ألمانيــا إلــى دولــة التفيــا؛ تفاعـ ً

كبيـ ً
ـرا بيــن الجمهــور العربــي واأللمانــي وغيرهــم.

ووفقـ ًـا للموقــع فقــد بلــغ عــدد الموقعيــن علــى العريضــة ( ،)30300وتعمــل الحملــة للوصــول إلــى
موقــع للضغــط علــى حكومــة بافاريــا جنــوب ألمانيــا ومنــع الترحيــل.
ّ
 35ألــف

نظــم ناشــطون ألمــان بمشــاركة  100شــخص ،وقفــة احتجاجيــة فــي
•وفــي  24شــباط  -فبرايــر ّ

مدينــة باســاو األلمانيــة احتجاجـ ًـا علــى القــرار الــذي الزال ســاري المفعــول ،ويقضــي بترحيــل العائلــة
الفلســطينية الســورية المكونــة مــن الالجــئ «عرفــات شــريح» وزوجتــه «ســماح دقــاق» وطفلهمــا

مــن ألمانيــا إلــى دولــة التفيــا.

وعبــر المشــاركون عــن غضبهــم مــن فصــل األم عــن ولدهــا -وتــم جمعهــم بعــد فشــل محاولــة
ّ

ترحيــل األم -وحملــوا شــعارات تدعــو إلــى منــع ترحيلهــم ومنحهــم اللجــوء فــي ألمانيــا.

ً
تقريرا حول فشــل
•في شــهر شــباط /فبراير  2019تناول موقع مجلة «فورن بوليســي» األمريكية
لــم شــمل عائــات الجئَ يــن فلســطينيين فــي ألمانيــا ،ممــا أجبرهمــا علــى العــودة إلــى ســورية ومن
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لم شــمل
أن عدم اســتطاعة الشــابين الفلســطينيين الســوريين ّ
ثم اعتقالهما .وأشــار التقرير إلى ّ

عائلتهمــا إلــى ألمانيــا دفعهمــا إلــى العــودة إلــى ســورية ،رغــم االوضــاع األمنيــة المترديــة فيهــا.
تحدث إلى أقارب الشابين الفلسطينيين العائدين أثير وياسم ،وأكد أقارب الشاب
وقال الموقع إنه ّ

بلم شمل زوجته إلى ألمانيا لكنه لم يستطع ،وبدأ يشعر بالتعب
«أثير» للموقع أنه طالب عدة مرات ّ

واالكتئاب بســبب ذلك ،فاختار الشــاب العودة بإرادته إلى زوجته وعائلته التي تســكن في ســورية.

وحــول قضيــة الشــاب اآلخــر ،ذكــر التقريــر أن ظروفـ ًـا مشــابهة دفعــت الشــاب للعــودة إلــى ســورية،
حيــث لــم يتمكــن مــن الحصــول علــى األوراق المطلوبــة لتمكيــن زوجتــه مــن االنضمــام إليــه فــي

ألمانيــا ،وذلــك بســبب تدميــر جميــع وثائقهــم فــي مخيــم اليرمــوك الــذي تعرض للقصــف ،ولألعمال

العســكرية بيــن النظــام والمعارضــة.

وأوضــح الموقــع أن الشــاب الفلســطيني ياســم غــادر ألمانيــا إلــى لبنــان واعتقــل بالقــرب مــن
الحــدود اللبنانيــة الســورية ،وال يوجــد معلومــات عنــه منــذ ذلــك الحيــن ،كمــا تــم اعتقــال الشــاب

الفلســطيني أثيــر بعــد أســبوعين مــن وصولــه إلــى دمشــق.

وتســاءل الموقــع عــن المســؤولية التــي تتحملهــا الحكومــة األلمانيــة حيــال ذلــك ،علــى
الرغــم أنهــا لــم تجبرهمــا علــى العــودة إلــى ســورية ،لكــن اتبــاع سياســات اللجــوء الجديــدة،

وتقييــد لــم شــمل عائالتهــم يضــع الالجئيــن فــي الخطــر نفســه الــذي هربــوا منــه.

دوال كألمانيــا ولبنــان تســتضيف أعـ ً
ـدادا كبيــرة مــن الالجئيــن ،وتقــع حكوماتها
ولفــت الموقــع إلــى أن
ً

تحــت ضغــوط سياســية داخليــة ،لــذا تحفــز الالجئيــن علــى العــودة إلــى ســورية ،والتــي قــال عنهــا إنها

كانت والزالت دولة بوليسية ،مع بقاء الحوكمة نفسها واألجهزة األمنية المتهمة باعتقال اآلالف.
وأردفــت فوريــن بوليســي قولهــا إن اآلالف مــن المواطنيــن الســوريين اختفــوا ببســاطة فــي
نظــام الســجون فــي النظــام ،دون وجــود ســجل لمصيرهــم أو مــكان وجودهــم منــذ بدايــة الحــرب،
والالجئــون العائــدون عرضــة بشــكل خــاص لمثــل هــذه المعاملــة القاســية.

█ █متابعات
•فــي شــهر شــباط /فبرايــر ُ 2019فقــد الشــاب الفلســطيني الســوري «محمــد عدنــان طــال
ً
ً
علمــا أن
عامــا ،منــذ أشــهر ،خــال تواجــده فــي ألمانيــا ولــم يعلــم عنــه أي شــيء،
عمــوري» 24
الشــاب مــن مواليــد مخيــم اليرمــوك  3/10/1994واضطــر للهجــرة إلــى هولنــدا بســبب انــدالع

الحــرب فــي ســورية ،ومــن ثــم غادرهــا إلــى ألمانيــا منــذ ســنة ونصــف وهــو يعانــي العديــد مــن

األمــراض ،وناشــدت عائلتــه المنظمــات والمؤسســات الدوليــة واإلنســانية

•فــي شــهر أيــار /مايــو  2019بــدأت فــي ألمانيــا محاكمــة الالجــئ الفلســطيني الســوري (م .ك) 40
عامـ ًـا بتهمــة االتجــار بالبشــر ،وجنــي ثــروة كبيــرة مــن تهريــب آالف الالجئيــن عبــر قــوارب مطاطيــة
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هزيلــة مكتظــة بالالجئيــن ،حيــث نشــط أثنــاء تدفــق موجــات الالجئيــن الســوريين نحــو أوروبــا ،متخـ ً
ـذا
مــن تركيــا قاعــدة لــه .فــي تقريــر لصحيفــة «بيلــد» األلمانيــة ،ورد أن المتهــم «م .ك» قبــض عليــه
فــي هولنــدا بموجــب مذكــرة اعتقــال أوروبيــة ،بعــد أن لجــأ إلــى هــذا البلــد العــام الماضــي ،عقــب

«اتجــاره بالبشــر» عــدة ســنوات.

ـارزا ومؤثـ ً
دورا بـ ً
ً
ـرا عامــي
“م» الــذي تجــري محاكمتــه حاليـ ًـا فــي مدينــة «دريســدن» األلمانيــة ،لعــب

( ) 2015 – 2014فــي تهريــب آالف الالجئيــن الســوريين إلــى أوروبــا ،وكان «م» الــذي اتخــذ مــن

مدينــة مرســين التركيــة قاعــدة لــه ،لديــه قــدرة علــى إيصــال الراغبيــن إلــى الشــواطئ اإليطاليــة
(غالبيــة الالجئيــن كانــوا يتوجهــون إلــى اليونــان ليخوضــوا مــن هنــاك رحلــة متاعــب طويلــة) ،مقابــل

مبالــغ قــد تصــل إلــى  6آالف دوالر للشــخص الواحــد.

ً
واحــدا مــن كبــار مهربــي البشــر فــي
وبحســب االدعــاء األلماني فــإن المهــرب الكبيــر «م» كان
ـتدال بــأن الرجــل نجــح فــي إحــدى المــرات (نهايــة  )2014فــي
مرســين ،إن لــم يكــن أكبرهــم ،مسـ ً

تســيير ســفينة شــحن كبيــرة تحمــل علــم «مولدافيــا» حملــت نحــو  800الجــئ دفعــة واحــدة ألقتهــم
مســؤوال عــن تهريــب آالف الالجئيــن،
قبالــة ســواحل صقليــة اإليطاليــة ،كمــا أنــه لــم يكــن فقــط
ً

أمــن لهــم هــذا المهــرب إقامــة فــي فنــادق
بــل وحتــى تأميــن اإلقامــة لهــم ،وقــد وصــل عــدد مــن ّ

مرســين إلــى حــدود ألفــي شــخص.

ً
ممرضــا قبــل األحــداث فــي ســورية ،عندمــا شــددت
وذكــرت الصحيفــة أن «م» الــذي كان يعمــل

قليــا علــى مهربــي مرســين أواســط  ،2015نقــل نشــاطه إلــى إســطنبول،
الســلطات التركيــة
ً
حيــث نظــم رحــات تهريــب لالجئيــن نحــو اليونــان.

وكان «م» الــذي يلتــزم الصمــت حيــال االتهامــات التــي وجهــت لــه فــي المحكمــة؛ غــادر تركيــا نحــو

هولنــدا فــي صيــف  ،2018حيــث كانــت عائلتــه ســبقته إلــى هنــاك ،وقدمــت لــه طلــب لــم شــمل
نظامــي!

•ف ــي  10حزي ــران /يوني ــو  2019توف ــي الطف ــل الفلســـــــ ــطيني الس ــوري «أحمـــــ ــد ماج ــد ع ــواد»
( 3س ــنوات) بع ــد غرق ــه ف ــي أح ــد مس ــابح مدين ــة «غيلسنكيرش ــن» بوالي ــة ش ــمال «الراي ــن» غ ــرب
ألماني ــا.

•في شهر آب /أغسطس  2019بدأت المحكمة العليا في مدينة تسيله األلمانية النظر في دعوى

على الجئ «فلسطيني – سوري» بتهمة الترويج لتنظيم «داعش» عبر مواقع التواصل االجتماعي.

إن «المحكمــة العليــا فــي مدينــة
وقالــت صحيفــة “ســود دوتشــه” األلمانيــة :
َّ
«تســيل»
ذكــر

تقاضــي

اســمه،

أحــد

بتهمــة

الالجئيــن

الترويــج

مــن

الدعائــي

ســورية
لـــ

البالــغ

«داعــش»

33

وتأييــد

ً
عامــا

تحفظــت

عملياتهــا

علــى

اإلرهابيــة”

وأضافــت الصحيفــة «أنــه كان يدعــو إلــى تجنيــد الشــباب فــي ألمانيــا وأوروبــا والقيــام بأعمــال

الفصل الخامس :الالجئون الفلسطينيون من سورية إلى دول االتحاد االوروبي

165

إرهابيــة» ،حيــث أنشــأ صفحــة شــخصية علــى فيســبوك باســم «أبــو عمــر» ،ودعــا مــن خاللهــا للقيــام

بأعمــال إرهابيــة» ،الفتــةً إلــى أن الشــرطة تمكنــت مــن الوصــول إلــى صــورة علــى هاتفــه تحتــوي
علــى رؤوس مقطوعــة.

ورفــض المتهــم فــي بدايــة المحاكمــة الــرد علــى االتهامــات الموجهــة إليــه ،بحســب

ً
حكمــا بالســجن لســنوات عــدة.
الصحيفــة ،ومــن الممكــن فــي حــال إدانــة المتهــم أن يواجــه
وأشــارت الصحيفــة أن الالجــئ فلســطيني «بــا جنســية» ولــد فــي مخيــم لالجئيــن بالقــرب مــن

دمشــق ،وجــاء كالجــئ مــن مصــر إلــى إيطاليــا عبــر البحــر األبيــض المتوســط ثــم إلــى ألمانيــا.

•في شــهر أيلول /ســبتمبر  2019بدأت محاكمة الجئ فلســطيني ســوري في مدينة أوغســبورغ
األلمانيــة بعــد أن وجــه لــه االدعــاء العــام ســتة تهــم بمحاولــة القتل.

وذكــرت مصــادر إعالميــة إن الالجــئ الفلســطيني المدعــو «حيــدر .أ» حــاول قتــل أحــد الالجئيــن فــي

قريــة هــورالخ جنــوب أوغســبورغ عــام  ،2017بعــد أن أســاء إلــى الديــن اإلســامي بحســب مــا قــال

المدعــو حيــدر .وبحســب المصــادر حــاول حيــدر أثنــاء المحاكمــة ســحب مســدس أحــد عناصــر الشــرطة
بنيــة قتــل المدعــي العــام والقضــاة ،إال أن عناصــر الشــرطة تمكنــوا مــن تثبيتــه ليقــرر االدعــاء العــام

بعدهــا محاكمتــه بتهــم جديــدة .واعتــرف حيــدر بأنــه أراد قتــل المدعــي العــام والقضــاة ألنــه شــعر
بتعرضــه للظلــم مــن قبــل الشــرطة والنظــام القضائــي األلمانــي.

█ █نجاحات
•فــي  13نيســان /إبريــل  2019فــاز الالجــئ الفلســطيني الســوري «جهــاد حســام جودة» بالمركــز
الخامــس فــي بطولــة ألمانيــا للناشــئين لكمــال األجســام والفيزيــك ،التــي نظمــت يــوم  13نيســان/

إبريــل فــي مدينــة فرانكفــورت.

عامــا)،
•فــي شــهر حزيــران /يونيــو  2019تأهــل الطالــب الفلســطيني «خيــر الديــن أبــو الحســن» (ً 18
المهجــر مــن ســورية إلــى ألمانيــا ،إلــى نهائيــات مســابقة تحــدي القــراءة العربــي لعــام  2019التــي
ّ

نظمتهــا إمــارة دبــي علــى مســتوى العالــم .وقــال خيــر الديــن إن مــن أهــم أســباب مشــاركته فــي

ـأس ومعانــاة
المســابقة هــو أن ُيثبــت للعالــم أجمــع أن الفلســطيني بالرغــم ممــا مــر ويمــر بــه مــن مـ ٍ

وحــروب وصعوبــات؛ قــادر علــى اإلبــداع والتميــز وصنــع مســتقبله بيــده ،ولنثبــت أيضـ ًـا أن الجاليــة
العربيــة فــي بلــدان الشــتات الجديــد تفتخــر بلغتهــا ،ولــن تتنــازل عنهــا.

كرمــت إدارة البرامــج الرياضيــة  SAGAفــي مدينــة هامبــورغ
•فــي شــهر آب /أغســطس ّ 2019

األلمانيــة الشــاب الفلســطيني الســوري «هــادي إبراهيــم» بلقــب هــداف دوري كــرة القــدم ،وتــم

منحــه كأس الــدوري ،كمــا تــوج فريقــه  Altona93بالمركــز األول بيــن الفــرق الرياضيــة لكــرة القــدم
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للناشــئين،

وهــو

مــن

أبنــاء مخيــم العائديــن فــي
حمــص.

█ █مشاركات ونشاطات
•فــي يومــي  31- 30آذار/
نظــم الفنان
مــارس ّ 2019

التشــكيلي الفلســطيني
«مأمــون

الســوري

ً
ً
فنيــا
معرضــا
الشــايب»،
فــي العاصمــة األلمانيــة
إحيــاء لذكــرى يــوم
برليــن
ً

األرض
•فــي

الفلســطيني.
شــهر

الســوريين

حزيــران/

فــي

يونيــو

العاصمــة

9102

األلمانيــة

شــارك

برليــن،

عــدد

فــي

مــن

وقفــة

الالجئيــن

احتجاجيــة

الفلســطينيين
علــى

قــرار

البرلمــان األلمانــي الصــادر بحــق حركــة المقاطعــة  BDSويتهمهــا بمعــاداة الســامية.

ورفــع المشــاركون شــعارات تديــن ممارســات االحتــال اإلســرائيلي بحـ ّـق الشــعب الفلســطيني،

وطالبــوا الحكومــة األلمانيــة بمكافحــة العنصريــة ،وإيقــاف تشــويه صــورة حركــة المقاطعــة
ومضايقتهــا.

•فــي شــهر آب /أغســطس  2019أقــام عــدد مــن الناشــطين الفلســطينيين فعاليــة ثقافيــة عــن
مخيــم اليرمــوك فــي مدينــة لونيبــورغ األلمانيــة ،شــارك فيهــا عــدد مــن الالجئيــن الفلســطينيين

ومؤسســات مجتمــع أهلــي ومدنــي فلســطينية .تضمنــت الفعاليــة معــرض صــور للفنــان «نيــراز
ســعيد» ،الــذي قضــى تحــت التعذيــب فــي ســجون النظــام الســوري ،ونــدوة عــن مخيــم اليرمــوك

وفيلــم رســائل مــن اليرمــوك ،وبحســب القائميــن علــى الفعاليــة فــإن هــذا النشــاط يأتــي للتذكيــر

بمخيــم اليرمــوك ومــا شــهده مــن قصــف ودمــار ونــزوح وتشــرد ونكبــة ،جــراء الحــرب فــي ســورية،
كمــا أنــه يســتحضر ذكــرى رحيــل المصــور نيــراز ســعيد وأبنــاء اليرمــوك المعتقليــن منهــم ،والذيــن
قضــوا تعذيبـ ًـا وقصفـ ًـا وقنصـ ًـا وعلــى دروب الهجــرة.

•فــي شــهر آب /أغســطس  2019أســس مجموعــة مــن الفنانيــن الفلســطينيين المســتقلين
ً
فنانــا
«رابطــة الفنانيــن التشــكيليين الفلســطينيين فــي أوروبــا» ،وشــارك فيهــا 50
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وفنانــة مــن عــدة دول أوروبيــة ،ألمانيــا الســويد ،هولنــدا ،فرنســا ،الدنمــارك ،والنرويــج.

وضمــت الرابطــة قرابــة  % 50مــن فنانيــن فلســطينيين قادميــن مــن ســورية ،إضافــة إلــى مخيمــات

لبنــان ومــن األراضــي الفلســطينية المحتلــة وقطــاع غــزة.

وقدمــت الرابطــة أول أعمالهــا بتنظيــم معــرض للفنانيــن فــي العاصمــة األلمانيــة برليــن ،اســتعرض

الفنانــون مــن خــال إبداعهــم قضيتهــم الفلســطينية ،للتأكيــد علــى الهويــة وحــق العــودة ،والبعــد
اإلنســاني للحريــة والعدالــة اإلنســانية.

•فــي شــهر أيلــول /ســبتمبر  2019أطلقــت المدونــة الفلســطينية الســورية «تغريــد دواس» حملــة
بعنــوان «أنــا الجــئ ..أنــا إنســان» ،بهــدف تســليط الضــوء علــى لعنــة وثيقــة الســفر التــي تطــارد

ـد للقوانيــن التــي تحــرم لقــاء أفــراد العائــات ،وتحرمهــم مــن رؤيــة
فلســطينيي ســورية ،ووضــع حـ ّ
أبنائهــم فــي دول الخليــج العربــي وغيرهــا مــن الــدول العربيــة ،بحجــة أن وثائقهــم األوروبيــة كالجئين
غيــر معتــرف بهــا ،موضحــة أن حملتهــا التــي كانــت تهــدف فــي بدايــة األمــر إلــى اســتحصال تأشــيرة
دخــول إلــى اإلمــارات لرؤيــة طفلتهــا «ليــان» التــي لــم ترهــا منــذ  5ســنوات؛ تحولــت بعــد فشــل

كل محاولتهــا بلــم شــمل عائلتهــا ،وبعــد تواصلهــا مــع الناشــطة «لمــى صالــح» وهــي أم للطفلــة

«فايــزة»  6ســنوات ،والتــي تعيــش فــي أبــو ظبــي؛ إلــى حملــة جماعيــة إليصــال صــوت اآلالف مــن

الالجئيــن الذيــن يحلمــون بــأن يلتقــوا بذويهــم.
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هولندا
شــهد عــام  2019ارتفاعـ ًـا ملحوظـ ًـا بعــدد الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين الذيــن حصلــوا علــى الجنســية
الهولنديــة ،وذلــك بعــد أن حققــوا الشــروط القانونيــة للحصــول عليهــا ،حيــث تختلــف الشــروط بيــن البلديــن.
وبحســب القانــون الهولنــدي فإنــه يحــق للفلســطيني الســوري التقديــم للحصــول علــى الجنســية الهولنديــة
بعــد مضــي ثالثــة أعــوام مــن تواجــده علــى األراضــي الهولنديــة ،باإلضافــة إلــى تحقيقــه لمســتوى معيــن
مــن تعلــم اللغــة الهولنديــة.

█ █نجاحات
•في شهر كانون الثاني /يناير ُ 2019منح الالجئ الفلسطيني السوري «محمد علي» الجائزة األولى
فــي أبطــال اللغــة الهولنديــة لعــام  ،2018بعــد اختيــاره مــن قبــل لجنــة التحكيــم مــن بيــن  37مرشـ ً
ـحا،

وفي مراسم احتفالية ،قدمت األميرة «لورنتين» جوائز البطولة للفائزين ،وتم تقديم  2500يورو،

للفائزيــن إلنفاقهــا علــى مبــادرة تعزيــز اللغــة التي يريدونها ،وقال مشــرفو البطولــة إن أبطال اللغة
هــم الذيــن يقدمــون مســاهمات فريــدة مــن نوعهــا فــي تعلــم اللغــة الهولنديــة ،وتــم إنشــاء جائــزة

أبطــال اللغــة كإشــادة بالنــاس الذيــن قامــوا بجهــد خــاص لتعلم القراءة والكتابة فــي اللغة الهولندية.
وكان محمــد علــي قــد هاجــر مــن ســورية هربـ ًـا مــن الحــرب الســورية قبــل  4ســنوات ،وبعــد قدومــه

فعــال فــي اللغــة،
ـدم بشــكل ّ
قــام بالتســجيل فــي دورات لتعلــم اللغــة الهولنديــة ،وبعــد عاميــن تقـ ّ
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ً
مدرســا للغــة
ثــم عمــل كمتطــوع لغــوي لمســاعدة اآلخريــن فــي تعلــم اللغــة ،ويحلــم أن يصبــح

الهولنديــة.

فــي شــهر آذار /مــارس  2019فــازت الالجئــة الفلســطينية الســورية الطالبــة تســنيم الحزينــة (14
عامـ ًـا) فــي بطولــة “ ”read2meللقــراءة باللغــة الهولنديــة علــى مســتوى مدينــة هيلمونــد ،حيــث

خاضــت تســنيم ممثلــة مدرســتها «” ،Dr. Knippenbergcollegeفــي بطولــة القــراءة التــي
أقيمــت علــى مســرح  podium hoge woerdfldkmفــي أوتريخــت ،وشــارك فيهــا نحــو 21

لتتأهــل لخــوض المنافســة النهائيــة علــى مســتوى محافظــة نــورد
مدرســة مــن جنــوب هولنــدا،
ّ
بربانــت.

وســبق لتســنيم الفــوز ببطولــة القــراءة باللغــة الهولنديــة عــام  2017بمدينــة هيلمونــد ،عندمــا
كانــت بمدرســة صــاح الديــن األيوبــي اإلســامية.

•فــي شــهر تشــرين الثانــي /نوفمبــر  2019تمكنــت الطالبــة الفلســطينية الســورية «ســيرين فــواز
محمــد» مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك ،مــن التفـ ّـوق علــى جميــع زمالئهــا ،والفــوز بلقــب تحــدي القــراءة

العربــي علــى مســتوى هولنــدا.

كمــا شــاركت ســيرين فــي مســابقة تحــدي القــراءة العربــي بموســمه الرابــع فــي دبــي ،ومــن بيــن

آالف المتقدميــن تــم اختيارهــا مــن بيــن األربعــة األوائــل علــى الجاليــات العربيــة فــي العالــم.

█ █متابعات
•فــي شــهر كانــون األول 2019
أصيــب

الشــاب

الفلســطيني

«محمــود عثمــان» ونجلــه بعمــر
 6أعــوام إثــر حادثــة انفجــار

مطعــم فــي مدينــة كوفــوردن

الهولنديــة ،ونُ قــا علــى إثرهــا

إلــى مشــفى مدينــة خرونيغيــن.
كمــا أدى انفجــار المطعــم الــذي

تعــود ملكيتــه لعثمــان إلــى انهيــار
ورجحــت مصــادر
جــزء مــن المبنــىّ ،
هولنديــة أن يكــون االنفجــار وقــع

فــي غرفــة الشــواء.
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█ █نشاطات ومشاركات
شــارك عــدد مــن الالجئيــن الفلســطينيين
الســوريين فــي وقفــة احتجاجيــة أمــام
محكمــة الجنايــات الدوليــة فــي مدينــة الهــاي
الهولنديــة يــوم  29تشــرين الثانــي /نوفمبــر
 ،2019لمحاســبة االحتــال «اإلســرائيلي»
علــى جرائمــه بحــق الشــعب الفلســطيني.
وطالــب المحتجــون بفتــح تحقيــق عاجــل فــي
جرائــم االحتــال ،والتــي كان آخرهــا العــدوان
علــى قطــاع غــزة ،وأكــدوا أن المحكمــة الدوليــة تتحمــل المســؤولية فــي اســتمرار االعتــداءات اإلســرائيلية
علــى الشــعب الفلســطيني ،لعــدم فتحهــا ملــف الجرائــم اإلســرائيلية فــي األراضــي الفلســطينية.
وقــدم «أيمــن نجمــة» رئيــس الجاليــة الفلســطينية فــي هولنــدا مذكــرة إلــى محكمــة الجنايــات الدولية باســم
المشــاركين فــي الوقفــة ،طالبــت بفتــح التحقيــق فــي الجرائــم اإلســرائيلية والمحاكمة الدوليــة لالحتالل.
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النمسا
يشــكو الالجئــون الفلســطينيون فــي النمســا مــن طــول مــدة منــح الجنســية ،التــي تصــل إلــى  10ســنوات،

ويجــب أن تكــون مقيمـ ًـا فيهــا ،وال يوجــد إحصائيــات رســمية لعــدد الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي
النمسا.

█ █نجاحات
•فــي شــهر شــباط /فبرايــر  2019حقــق الشــاب الفلســطيني الســوري «حمــزة
ً
عامــا ،الميداليــة الذهبيــة فــي بطولــة النمســا لعــام  2019للكيــك
الكــردي» 24
بوكســنغ،

بعــد

وصولــه

النمســا

ً
مهاجــرا

مــن

مخيــم

اليرمــوك

منــذ

4

أعــوام.

وكان الكــردي قــد خــرج مــن مخيــم اليرمــوك فــي شــهر أيــار مــن عــام  2013مــع باقــي طــاب المخيم

إلــى معهــد األليانــس وســعيد العــاص للتقــدم المتحــان الشــهادة الثانويــة العامــة ،ونجــح مــن أول

دورة ودخــل جامعــة دمشــق كليــة االقتصــاد والتجــارة ،ثــم هاجــر إلــى النمســا ووصلهــا عــام 2015

•فــي شــهر آذار /مــارس  2019فــاز الالجــئ الفلســطيني الســوري «فــداء ســليمان» ابــن مخيــم
ً
علمــا أن فــداء
اليرمــوك بالميداليــة الذهبيــة فــي بطولــة النمســا لعــام  2019للكيــك بوكســنغ،
هــو ثانــي فلســطيني ســوري يفــوز بالميداليــة الذهبيــة فــي ذات البطولــة ،بعــد أن نالهــا الشــاب

172

فلسطينيو سورية :ضحايا الدمار وإعادة اإلعمار

الفلســطيني الســوري «حمــزة الكــردي»  24عامـ ًـا.
يشــار أن فريــق الكيــك بوكســنغ الــذي يقــوده الكابتــن الفلســطيني الســوري محمــد ســليمان
اســتطاع حصــد « »11ميداليــة فــي تلــك البطولــة.

•فــي شــهر تشــرين الثانــي /نوفمبــر  2019فــاز الطفــل الفلســطيني الســوري «محمــد أنــور علــي»
ابــن مخيــم خــان الشــيح بالمركــز األول وتــوج بالميداليــة الذهبية بمســابقة الشــطرنج على مســتوى
مــدارس النمســا ،التــي شــارك فيهــا  130متسـ ً
ـابقا مــن كافــة مــدارس مقاطعــات النمســا ،حيــث

نــال فريقــه المركــز الثالــث ،فــي حيــن نــال محمــد علــي المركــز األول فــي اللعــب اإلفــرادي وفــاز

بالميداليــة الذهبيــة.
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فرنسا
ال توجد إحصائيات رسمية لعدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في فرنسا.

█ █نجاحات

•فــي شــهر نيســان /إبريــل  2019أنجــزت عائلــة فلســطينية ســورية
هجــرت مــن مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين بدمشــق إلــى
ّ
ً
فيلمــا مــن النــوع الروائــي القصيــر ،وشــاركت بــه فــي
فرنســا؛

مهرجــان «ســينما فلســطين  ”Ciné Palestineالــذي أقيــم فــي
مدينــة «تولــوز» الفرنســية.

•ســيناريو فيلــم «أنــا مــا دخلنــي» يتحــدث عــن عذابــات المعتقليــن
وقصــص الضحايــا الذيــن قضــوا تحــت التعذيــب فــي ســجون النظــام
الســوري ،كتبــه الكاتــب الفلســطيني «أبــو ســلمى خليــل» ،كمــا أدى

دور المعتقــل ،وأخــرج الفيلــم ابــن العائلــة الفتــى «آدم خليــل» الــذي
لــم يتجــاوز عمــره  16عامـ ًـا ،فيمــا مثلــت ابنتــه ســلمى مــع صديقتهــا

«فــرح أضنــة لــي» دورهمــا كشــقيقتين وابنتيــن ألبــي ســلمى،

إضافــة إلــى اإلعالميــة «فــداء حطــاب» التــي قامــت بــدور األم.
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يــروي الفيلــم قصــة عائلــة فلســطينية بســيطة تعيــش فــي مخيــم

اليرمــوك ودقائــق اللعــب والضحــك داخلهــا ،ثــم يعتقــل األمــن الســوري رب
العائلــة الــذي كان يعمــل بالدهــان ،ويتعــرض خــال فتــرة اعتقالــه لشــتى

أنــواع التعذيــب ،وانتهــى الفيلــم بمنــزل فــارغ مــن الجميــع وضحكاتهــم.
ونــال الفيلــم إعجــاب الحاضريــن مــن الفرنســيين والعــرب والمهتميــن
بالســينما ،ولقــي تغطيــة إعالميــة واســعة ،وأشــار الكاتــب إلــى
أن معالــم نجاحــه أضحــت تلــوح فــي األفــق فــي فــرص قــد تتــاح لــه
للمشــاركة فــي مهرجانــات ســينمائية أضخــم فــي دول مختلفــة.

ويقــول المخــرج الشــاب آدم خليــل للجزيــرة الوثائقيــة «كان مــن الصعــب
ضبــط الممثليــن ،خاصــة أنهــا التجربــة األولــى لهــم ولــي أيضـ ًـا ،ممــا جعلنــي

أعيــد التصويــر عــدة مــرات ،وتراكمــت لــدي ســاعات مــن التصويــر ،لكــن تــم
ً
أيضــا،
حــل هــذه المشــكلة فــي المونتــاج ،وهــي المنطقــة التــي أحــب

وكان معــي أصدقــاء وقفــوا معــي كالصديــق مســاعد الكاميــرا عبــد اللــه
الالمــي”.

وشــرح آدم خليــل للجزيــرة حجــم الصعوبــات التــي واجهتهــم وكيــف بــدأ

باالهتمــام بموضــوع الســينما ،حيــث تلقــى بعــض التدريبــات مــن قبــل
مخرجيــن فلســطينيين مقربيــن مــن عائلتــه ،وبــدأ خــوض غمــار التجربــة فــي
المســارح الفرنســية مــن خــال المدرســة التــي يــدرس فيهــا بمدينــة تولــوز،
جنــوب فرنســا ،وبمســاعدة والــده الــذي دعمــه وطــور الفكــرة إلــى ســيناريو

بــدأ مشــوارهما.
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اليونان
أن عــدد الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي اليونــان
تشــير إحصائيــات غيــر رســمية ّ

يتجــاوز الـــ  4آالف الجــئ ،يتواجــد غالبيتهــم فــي جــزر «لســبوس  -متلينــي  -خيــوس
 ليــروس  -كــوس « ،بينهــم عائــات وأطفــال ونســاء ومســنون ،ويتوزعــون علــىمخيمــات الالجئيــن ،بعضهــم يســكن فــي خيــم واآلخــر فــي صــاالت كبيــرة أو كرافانــات.
وتعانــي المخيمــات علــى البــر اليونانــي والجــزر اليونانيــة مــن االكتظــاظ الكبيــر فيهــا،
حيــث تســتقبل تلــك المخيمــات اليونانيــة ثالثــة أضعــاف قدرتهــا االســتيعابية مــن
الالجئيــن ،وذلــك بحســب شــهادات لعالقيــن هنــاك.
المهجــرون الفلســطينيون مــن ســورية فــي الجــزر اليونانيــة حيــاة بــؤس
ويعيــش ُ
يخالطهــا يــأس كبيــر ،جــراء مــا يواجهونــه مــن معانــاة علــى كافــة المســتويات اإلنســانية
والمعيشــية واالجتماعيــة ،تترافــق مــع وضــع قانونــي معقــد ،فــي ظــل غيــاب ألي جهــة
تمثلهــم وتتابــع شــؤونهم مــع الســلطات اليونانيــة.
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جزيرة كريت

يعيــش حوالــي  300الجــئ فلســطيني ســوري فــي جزيــرة كريــت اليونانيــة

ً
أوضاعــا معيشــية وخدميــة واستشــفائية قاســية ،بعــد أن قامــت الحكومــة
اليونانية بإيقــاف إعطــاء الالجئيــن وطالبــي اللجــوء فيهــا أرقــام الضمــان
ً
ســلبا علــى الفلســطيني
االجتماعــي اآلمــكا( ،)AMKAاألمــر الــذي انعكــس

الســوري والالجئيــن مــن جنســيات أخــرى ،وجعلهــم محروميــن مــن المســاعدات
االجتماعيــة الضروريــة كاإلقامــة والتأميــن والرعايــة الطبيــة.

وكان الحصــول علــى أرقــام الضمــان االجتماعــي اآلمــكا ( )AMKAيســهل وصــول

الالجئين إلــى الســلع والحقــوق األساســية (الصحــة والتعليــم والعمــل) ،وبالتالــي

تمكينهــم مــن االندمــاج بشــكل أكثــر سالســة فــي المجتمــع اليونانــي.

مخيم موريا

يواجــه الالجئــون الفلســطينيون الســوريون فــي مخيــم (موريــا) بجزيــرة ليســبوس

ً
ظروفــا إنســانية قاســية وســيئة للغايــة ،نتيجــة االكتظــاظ الكبيــر الــذي
اليونانيــة
يشــهده المخيــم ،وبحســب مراســل مجموعــة العمــل فــإن المخيــم يســتقبل ثالثــة
أضعــاف قدرتــه االســتيعابية مــن الالجئيــن ،األمــر الــذي أدى إلــى ازدحــام شــديد

وعــدم وجــود أماكــن للنــوم ،مــا اضطــر أغلــب الوافديــن الجــدد للنــوم فــي العــراء.
وأشــار مراســل مجموعــة العمــل فــي اليونــان؛ أن المخيــم الــذي يقيــم فيــه حوالــي
 9000شــخص لــم يعــد صالحـ ًـا للســكن واالســتقرار ،بســبب عــدم توفــر الخدمــات
الطبيــة والصحيــة ،وانتشــار القــوارض والحشــرات الســامة ،عــاوة علــى التأخيــر

فــي إجــراءات اللجــوء.

كاستوريا

يشــكو عشــرات الالجئيــن الفلســطينيين الفاريــن مــن الحــرب الســورية فــي

ضواحــي مدينــة كاســتوريا شــمال غــرب اليونــان مــن نقــص التعليــم
المقــدم
ّ
لألطفــال الالجئيــن ،وإهمــال ونقــص الطبابــة لهــم.

كمــا اشــتكى المهاجــرون الفلســطينيون ،والذيــن يقــدر عددهــم بـــ 70الجئـ ًـا مــن
ُبعــد الســكن الموفــر لهــم ضمــن فنــادق عــن مركــز المدينــة ،والتــي توفــره لهــم
منظمــة  Iomاإلنســانية.

إضافــة إلــى ذلــك بــرودة المنطقــة ،حيــث يبلــغ ارتفاعهــا عــن مســتوى ســطح البحــر
( )700متــر ،وتقــع المدينــة علــى امتــداد صخــري ضمــن البحيــرة ،وتتجمــد البحيــرة

فــي فصــل الشــتاء ،وتبعــد عــن الحــدود األلبانيــة مســافة  24كيلومتـ ً
ـرا.
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ً
ً
ً
وظروفــا قاســية
أوضاعــا صعبــة
مهاجــرا مــن فلســطينيي ســورية
مخيم جزيرة رودس يواجــه ()160
فــي مخيــم لالجئيــن فــي الجــزء الشــمالي لجزيــرة رودس اليونانيــة ،فــي مواجهــه

الســواحل التركيــة.
وقــال مراســل المجموعــة فــي اليونــان إن مخيــم الالجئيــن كان عبــارة عــن مســلخ
للخنازيــر ،حيــث ال تــزال أدوات الســلخ وصنــارات تعليــق اللحــوم موجــودة لــآن.
ويعانــي الالجئــون مــن عــدم توفــر الكهربــاء والخدمــات الطبيــة والصحيــة ،وانتشــار
القــوارض والحشــرات الســامة ،عــاوة علــى التأخيــر فــي إجــراءات اللجــوء.
وأوضــح مراســلنا أن الالجئيــن يبقــون فــي الجزيــرة ألشــهر عديــدة حتــى تتم معالجة
طلبــات اللجــوء الحاصــة بهــم ،وبعــد الحصــول علــى الموافقــة تســتبدل أوراقهــم،
ويســمح لهــم بمغــادرة الجزيــرة إلــى البــر اليونانــي.
ً
ً
ً
ســوريا فــي مخيــم القــارورة بجزيــرة كيــوس
فلســطينيا
الجئــا
مخيــم القــارورة  -يواجــه نحــو 450
ً
ظروفــا إنســانية قاهــرة ،بعــد أن تــم إغــاق جميــع الطرقــات فــي
اليونانيــة
جزيــرة كيــوس
وجوههــم إلــى الــدول األوربيــة ،وحصرهــم فــي مخيــم مؤقــت غيــر مجهــز بأدنــى

االحتياجــات األساســية الالزمــة الســتقبال الالجئيــن.
فــي حيــن يشــكو الالجئــون الفلســطينيون الســوريون فــي مخيــم القــارورة مــن
ظــروف معيشــية وصفوهــا بغيــر اإلنســانية ،نتيجــة ذلــك؛ اضطــر العديــد منهــم
للنــوم فــي العــراء وبســبب االكتظــاظ الشــديد فــي المخيــم ،حيــث يســتقبل
المخيــم أضعــاف قدرتــه االســتيعابية مــن الالجئيــن لدرجــة أنــه لــم يعــد فيــه
شــهادات لعالقيــن فلســطينيين ســوريين هنــاك،
ٍ
مــكان لوافديــن جــدد بحســب
ممــا جعلهــم عرضــة للخطــر جــراء االنتشــار الكبيــر للحشــرات والزواحــف الســامة
كالعقــارب واألفاعــي ،إضافــة لمعانتهــم نتيجــة عــدم توافــر شــروط النظافــة،
والخدمــات األساســية فــي أماكــن تواجدهــم.
وطالــب الالجئــون الفلســطينيون الســوريون عبــر مجموعــة العمــل المنظمــات
ـد لمعاناتهــم وتوفيــر
الدوليــة واإلنســانية ومفوضيــة الالجئيــن؛ بالتدخــل لوضــع حـ ٍّ
العيــش الكريــم لهــم وخاصــة لألطفــال والنســاء.

178

فلسطينيو سورية :ضحايا الدمار وإعادة اإلعمار

مخيــم تيتلــوس -
جزيــرة ليــروس

يعيــش المهاجــرون بمخيــم تيتلــوس فــي جزيــرة ليــروس اليونانيــة أوضاعـ ًـا صعبــة،
وســط ازديــاد كبيــر فــي أعدادهــم وبــطءٍ فــي إجــراءات قبــول لجوئهــم ،ممــا
ضاعــف مــن معاناتهــم.
وقــال مراســل مجموعــة العمــل فــي اليونــان إن المخيــم يضــم حوالــي  150الجئـ ًـا

ً
فلســطينيا قادميــن مــن ســورية ،يعانــون علــى حــد ســواء مــع الالجئيــن؛ مــن
نقــص حــاد فــي الطبابــة وإهمــال صحــي كبيــر.
كمــا أضــاف مراســلنا أن المخيــم يعانــي مــن انقطــاع مســتمر للتيــار الكهربائــي،
إضافــة إلــى انقطــاع الميــاه ،حيــث يواجــه الالجئــون صعوبــات فــي تأمينــه.
وقــال مهاجــرون فــي المخيــم إنهــم «يعيشــون فــي ظــروف اعتقــال قاســية،
حيــث يحاطــون بالشــباك الحديديــة ،مشــيرين إلــى أنهــم ممنوعــون مــن الخــروج
مــن المخيــم» ،كمــا ال يمكــن ألحــد زيارتهــم داخــل المخيــم باســتثناء ممثلــي
المؤسســات اإلنســانية.
وأوضــح المهاجــرون أن معاملــة الشــرطة ســيئة ،حيــث شــهد المخيــم فــي وقــت
ســابق اعتــداء الشــرطة بالضــرب علــى الجئيــن فلســطينيين فــي الجزيــرة بعــد
تهجمهــا عليهــم ،وســجل وقــوع إصابــات عديــدة.
وطالــب الالجئــون الفلســطينيون عبــر مجموعــة العمــل المنظمــات الدوليــة
ـد لمعاناتهــم ،وتوفيــر العيــش
واإلنســانية ومفوضيــة الالجئيــن؛ بالتدخــل لوضــع حـ ٍّ
الكريــم لهــم وخاصــة لألطفــال والنســاء.

مخيم فيال -
جزيرة خيوس

ً
الجئا
يعانــي قاطنــو مخيــم فيــال فــي شــمال جزيــرة خيــوس اليونانية بينهــم 160

ً
فلســطينيا؛ أزمــة ميــاه كبيــرة وســط تفاقــم حالهــم الســيما حاجتهــم الماســة
لميــاه الشــرب فــي ظــل موجــة الحــر الشــديدة التــي تجتــاح اليونــان.
مــن جانبهــم طالــب قاطنــو المخيــم الــذي تديــره الحكومــة والجيــش اليونانــي،
الجهــات المعنيــة تأميــن ميــاه الشــرب بشــكل يومــي للمخيــم ،مشــيرين إلــى أن
عــدم تأميــن ميــاه الشــرب يــؤدي إلــى تعــرض األطفــال والنســاء وكبــار الســن
ألمــراض خطيــرة بســبب اضطرارهــم لشــرب ميــاه قــد تكــون ملوثــة.
ويعيــش آالف الالجئيــن فــي ظــروف معيشــية قاســية ومســتقبل مجهــول
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فــي مخيــم فيــال الواقــع علــى إحــدى التــال المشــرفة علــى قريــة هالكيــوس،
غــرب مدينــة كيــوس ،نتيجة تهميشــهم وانقطــاع المســاعدات عنهــم مــن قبــل
الحكومــة اليونانيــة ،التــي باتــت تعالــج طلبــات لجوئهــم فــي جزيــرة خيــوس وفــي
اليونــان بشــكل بطــيء جـ ً
ـدا بســبب األعــداد الكبيــرة لالجئيــن.

مخيم نيا كافاال
 -كيلكيس

ـطينيا سـ ً
ً
ـوريا بمخيــم نيــا كافــاال فــي كيلكيــس شــمال
يعيــش  350الجئـ ًـا فلسـ
اليونــان حالــة مــن عــدم االســتقرار ،نتيجــة ســوء الخدمــات المقدمــة لهــم،
وظروفهــم المعيشــية القاســية ،وعــدم تســريع إجــراءات اللجــوء ومنحهــم
بشــكل حــر.
أذونــات للتنقــل فــي البــاد
ٍ

█ █متابعات
•يــوم  3آذار /مــارس  2019ناشــد الالجــئ الفلســطيني الســوري «ياســر فاعــور» المحتجــز منــذ 8
شــهور لــدى الســلطات اليونانيــة بتهــم عــدة لفقــت ضــده ،منهــا أنــه هاجــم الشــرطة اليونانيــة ،وكان

يجهــز لحــرق أمــاك تابعــة للدولــة.

وحــول القضيــة تواصلــت مجموعــة العمــل مــع فاعــور لمعرفــة وتوضيــح حيثياتهــا ،وقــال «وصلــت
اليونــان بطريــق غيــر نظامــي مــن تركيــا يــوم  20أيــار /مايــو  ،»2018وبعــد قرابــة شــهرين مــن وجــوده
فــي مخيــم موريــا بجزيــرة ليســبوس وقعــت حادثــة بيــن الجئيــن عــرب وأفغــان ،وأكــد أنــه كان خــارج
المخيــم.
وبعــد ارتفــاع وتيــرة المشــكلة بيــن الالجئيــن تــم اســتدعاء الشــرطة ،وأطلقــت حينهــا علــى الالجئيــن
داخــل الكامــب القنابــل الغازيــة ،وحــاول هــو وعــدد مــن الشــباب الدخــول لمخيــم موريــا إلخراج النســاء
واألطفــال مــن خــال الســياج.
ويضيــف فاعــور لمجموعــة العمــل «وبعــد  4ســاعات فتحت الشــرطة أبواب المخيــم ،وخرجت مع عدد
مــن النســاء واألطفــال ،لكــن كانــت إحــدى قوات الشــرطة بانتظارنــا ،فضربت علينا قنابــل غازية ،وتم
اعتقالي مع اثنين من الشــباب الفلســطينيين ،أحدهما من مخيم اليرموك واآلخر من قطاع غزة”
أن األقوال تغيرت في
ويــردف قائـ ً
ـا «اســتجوبتنا الشــرطة فــي مركــز االعتقــال ،وقدمنا أقوالنــا إال ّ
المحكمــة ،ووقعنــا علــى أوراق لــم نعلــم ترجمتهــا ،وكانــت تحتــوي خمــس تهــم ( تحريــض الالجئيــن،

تجهيز قضبان للمشكلة ،تجهيز لحريق أمالك دولة ،هجوم وضرب الشرطة ،وشتم المؤسسات)»،
ونُ قــل فاعــور مــع الشــابين اآلخريــن إلــى كاردلــوا بالعاصمــة اليونانيــة أثينــا ،وحــاول
المحامــون إخراجهــم مــن الســجن وإكمــال إجــراءات القضيــة مــن الخــارج؛ لكــن قوبــل
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طلبهــم بالرفــض ،وحتــى تاريــخ إعــداد التقريــر ال يــزال ينتظــر فاعــور موعــد المحكمــة.
وحــول موقــف الســفارة الفلســطينية قــال فاعــور للمجموعــة «تواصلنــا مــع الســفارة الفلســطينية
ردها كان أنها ال تســتطيع
فــي اليونــان وعرضنــا عليهــم وعبــر أقــارب لنــا خــارج الســجن القضية ،إال ّ
أن ّ
فعــل شــيء إال إصــدار األوراق” ،وكان فاعــور قــد غــادر مخيــم اليرمــوك وســورية بعــد أن درس

فيهــا «مســرح حــر» ،ثــم توجــه إلــى ليبيــا وبقــي فيهــا عاميــن ،وفــي لبنــان  4أعــوام ،ثــم دخــل تركيــا
بشــكل غيــر نظامــي عبــر إقليــم كردســتان العــراق وبقــي فيهــا  10أشــهر ،وبعــد معانــاة كبيــرة بيــن

الغابــات والبــراري وصــل إلــى اليونــان بـ ً
ـرا.

وعمــل فاعــور خــال األعــوام الســابقة فــي الجمعيــات واألعمــال الخيريــة ،وكان لديــه مشــروع
تدريــب لالجئيــن علــى المســرح ،ومشــروع دعــم نفســي لشــباب مخيــم موريــا فــي اليونــان؛ إال أن
الســلطات حرمتــه مــن إكمــال مشــروعه بعــد ســجنه.
اليونانيــة
•فــي شــهر آذار /مــارس  2019قالــت مصــادر إعالميــة يونانيــة؛ إن وزارة سياســة الهجــرة
ّ
أعلنــت أنهــا ســتقطع مســاعداتها الماليــة عــن الالجئيــن الحاصليــن علــى اإلقامــة أو الحمايــة الفرعيــة

قبــل شــهر آب .2017

ً
تدريجيــا مــن جميــع األشــخاص الحاصليــن علــى
وأوردت المصــادر أن الســلطات ســتطلب
لجــوء أو حمايــة فرعيــة منــذ أكثــر مــن  6أشــهر مغــادرة المخيمــات ومســاكن مفوضيــة
ً
تدريجيــا.
بالمســاعدة الماليــة
كمــا ســتتوقف عــن إمدادهــم
ُ

الالجئيــن ()UNHCR

ضطــرة لتطبيــق هــذه السياســة ألســباب عــدة أبرزهــا،
اليونانيــة إنهــا ُم
وقالــت الحكومــة
ّ
ّ

ً
أعــدادا كبيــرةً مــن القادميــن الجــدد ،وازدحــام الجــزر ،وعــدم وجــود
أنهــا ال زالــت تواجــه

أماكــن كافيــة فــي المخيمــات والمســاكن التابعــة لمفوضيــة الالجئيــن ( )UNHCRلتلبيــة حاجــة

طالبــي اللّ جــوء.

ورأى ناشــطون فــي قضايــا الهجــرة ،أن السياســة الجديــدة لليونــان جــاءت لتلبــي متطلبــات االتحــاد
األوروبــي الــذي يقــوم بتمويــل برنامــج المســاعدة الماليــة ،وبرنامــج الخطــة الســكنية التابــع
لمفوضيــة الالجئيــن

ً
ووفقــا لقوانيــن االتحــاد األوروبــي ،فــإن المســاعدة الماليــة
()UNHCR

خصصــة لطالبــي اللّ جــوء -أي الذيــن لــم يصــدر قــرار بشــأن طلبهــم للجــوء بعــد-
والســكن هــي ُم ّ
وحــذر الناشــطون مــن أن تنفيــذ هــذا القــرار ســيخلق أزمة جديــدة تفاقم معاناة الالجئيــن الموجودة،

ومــن عواقبــه ،وأن التشــرد وافتــراش الطرقــات ســيكونان مصيــر مئــات العائــات والشــباب
واألطفــال والمســنين.

•فــي يــوم  1حزيــران /يونيــو  2019رفــض المكتــب االتحــادي للهجــرة والالجئيــن فــي ألمانيــا
لــم شــمل الالجئيــن الموجوديــن فــي اليونــان ،بينمــا ينتظــر آالف الالجئيــن
معظــم طلبــات ّ
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أن يلتئــم شــملهم مــع عوائلهــم فــي ألمانيــا ،وفــق مــا أعلنــت عنــه مصــادر إعالميــة ألمانيــة.
وقالــت صحــف مجموعــة «فونكــه» األلمانيــة اإلعالميــة يــوم ( 31مايــو /أيــار) ،إن المكتــب االتحــادي
ً
طلبــا قدمتهــم اليونــان لالجئيــن يرغبــون باللحــاق
رفــض ( )472طلــب لــم شــمل مــن بيــن ()626

بأســرهم فــي ألمانيــا فــي الفتــرة مــا بيــن ينايــر /كانــون الثانــي ،ومايــو /أيــار الحــال ،ونقلــت وســائل

ً
ً
ً
ناقصــا دون بيــان
رفضــا
غالبــا مــا تقــدم
اإلعــام أن المنظمــات اإلنســانية تشــكو مــن أن ألمانيــا
ـم الشــمل العائلــي.
األســباب ،فضـ ً
ـا عــن أنهــا تفــرض مطالــب «غيــر مناســبة» للـ ّ

•يــوم  11حزيــران /يونيــو  2019ناشــدت عائلــة الالجــئ الفلســطيني «أحمد خليــل إبراهيم» الملقب
(أبــو العــز) مواليــد دمشــق /16تشــرين الثانــي – نوفمبــر  1974/مــن ســكان بلــدة شــبعا فــي

غوطــة دمشــق كافــة المنظمــات الدوليــة وحقــوق اإلنســان ،ومنظمــة العفــو الدوليــة والســلطات
اليونانيــة والمؤسســات الحقوقيــة ومــن لديــه معلومــات ،المســاعدة فــي الوصــول إلــى نجلهــا
الــذي فقــد فــي اليونــان ومعرفــة مصيــره ومــكان وجــوده.

وقالــت عائلــة «أحمــد» فــي مناشــدة وصلــت إلــى مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية

«إن ولدهــا ُفقــد فــي أثينــا منــذ أكثــر مــن  30يومـ ًـا بظــروف غامضــة ،ومنــذ ذلــك الحيــن ال يوجــد
معلومــات عنــه وعــن مصيــره.

•يــوم  15حزيــران  2019أطلقــت العائــات الفلســطينية الســورية والمهاجــرون مــن جنســيات
مختلفــة فــي مخيــم ثيرموبوليــس فــي منطقــة لميــاء وســط اليونــان؛ نــداء مناشــدة بإيقــاف تدهور
أوضاعهــم اإلنســانية فــي المخيــم.

وقــال الالجئــون الفلســطينيون عبــر رســائل وصلــت إلــى مجموعــة العمــل؛ إن المخيــم يعانــي

مــن ســوء كبيــر فــي اإلدارة والخدمــات المقدمــة لالجئيــن ســواء كانــت الصحيــة أم اإلغاثيــة،

عــاوة علــى انتشــار األفاعــي والعقــارب والحشــرات التــي تهــدد حياتهــم وســامتهم.

وأكــدوا أن المخيــم ال يضــم منظمــات إنســانية تدعــم المهاجريــن ،وال يضــم أطبــاء لمتابعــة أحوالهــم

الصحيــة أو مترجميــن ،كمــا أشــاروا إلــى أن مديــر المخيــم طــرد المنظمــة المســؤولة ،وقطــع الكهرباء
عنهم.

ً
احتجاجا على سوء األوضاع
وكرد فعل على تردي األوضاع خرج المهاجرون في تظاهرة أمام المخيم
وقطعــوا طريــق المركبــات الرئيــس ،ممــا اســتدعى الشــرطة لتنظيم حركة الســير ووقــف التظاهرة.
ونوهــت الرســائل التــي وصلــت إلــى المجموعــة إصابــة طفلــة مــن الالجئيــن جــراء
ّ

الصدامــات ،وســط مشــاركة جميــع الجنســيات الموجــودة مــن ســوريين وعراقييــن وغيرهــم.

وطالــب الالجئــون الفلســطينيون عبــر مجموعــة العمــل المنظمــات الدوليــة واإلنســانية ومفوضيــة

ـد لمعاناتهــم ،وتوفيــر العيــش الكريــم لهــم وخاصــة لألطفــال والنســاء.
الالجئيــن بالتدخــل لوضــع حـ ٍّ

•يــوم  19حزيــران /يونيــو  2019شــهدت جزيــرة «كــوس» اليونانيــة مظاهــرات واحتجاجــات لمطالبــة
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الحكومــة اليونانيــة بتحســين ظروفهــم المعيشــية ،وتســريع إجــراءات اإلقامــة ،ومنحهــم أذونــات
ـكل حــر.
للتنقــل فــي البــاد بشـ ٍ

وبحســب مراســل مجموعــة العمــل فــي اليونــان فــإن عـ ً
ـددا مــن العائــات الفلســطينية الســورية
شــاركت فــي االحتجــاج ،نتيجــة مــا يعانونــه مــن ســوء كبيــر فــي اإلدارة والخدمــات المقدمــة لالجئيــن،

ســواء كانــت الصحيــة أم الخدميــة أو اإلغاثيــة ،وعــدم توفــر أماكــن مناســبة للســكن ،وانقطــاع
الكهربــاء والمــاء عــن المخيــم.

مــن جانبهــم طالــب المعتصمــون بإخراجهــم مــن الجزيــرة وتســريع إجــراءات لجوئهــم ،وتحســين

ظروفهــم المعيشــية القاســية ،كمــا ناشــدوا المنظمــات الدوليــة والحقوقيــة مــن أجــل إيجــاد حــل

لقضيتهــم ،وإنهــاء معاناتهــم.

•يــوم  21حزيــران /يونيــو  2019جــدد الالجئــان الفلســطينيان الســوريان «ياســر فاعــور» و»معمــر
يوســف مــراد» مواليــد عــام  ١٩٧٦مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك ،المحتجــزان فــي ســجن كردلــوس
بمدينــة أثينــا اليونانيــة منــذ حوالــي العــام -بتهــم عــدة لفقــت ضدهمــا ،منهــا أنهمــا هاجمــا الشــرطة
اليونانيــة ،وكانــا يجهــزان لحــرق أمــاك تابعــة للدولــة -مناشــدتهما للمنظمــات الدوليــة وحقــوق

اإلنســان ومنظمــة التحريــر والفصائــل الفلســطينية التدخــل مــن أجــل اإلفــراج عنهمــا ،وإنهــاء

معاناتهــم ولــم شــملهم بعائالتهــم.

يــوم  7تمــوز /يوليــو  2019أعلنــت دائــرة الهجــرة اليونانيــة أنهــا ســتطرد الالجئيــن الحاصليــن
علــى إقامــات يونانيــة منــذ تاريــخ  31تمــوز /يوليــو  2017مــن المنــازل التــي يعيشــون فيهــا،
والتــي يتــم ســدادها بواســطة أمــوال أوروبيــة ،والعمــل علــى قطــع رواتبهــم بعــد  3أشــهر،

وكانــت الحكومــة اليونانيــة قــد أرســلت إشــعارات لمئــات الالجئيــن المعتــرف بهــم كالجئيــن فــي

اليونــان بإخــاء المنــازل التــي يســكنون بهــا ،علــى أن تدعــم الالجئيــن بالرواتــب لمــدة ثالثــة

أشــهر ،وفــي حــال لــم يخرجــوا ســوف يبقــون فــي الشــقق لكــن يقطــع عنهــم راتــب اإلعانــة.

ووفقـ ًـا للقوانيــن الجديــدة ،تدعــم الحكومــة الالجــئ ســتة أشــهر بعــد حصولــه علــى إقامــة يونانيــة،

يســتلم راتــب  150يــورو ،وســكن مجانــي ،وبعدهــا يقطــع الراتــب ويطــرد مــن الســكن المجانــي.
•يــوم  14تمــوز /يوليــو 2019

دعــا ناشــطون فلســطينيون ســوريون فــي اليونــان إلــى

حمايــة المهاجريــن فــي منطقــة إكســارخيا وســط العاصمــة اليونانيــة أثينــا مــن التشــرد،

وذلــك بعــد قــرار الحكومــة اليونانيــة بإخــاء مبــان تــأوي الجئيــن بينهــم أطفــال ونســاء.
ووجــه الناشــط الفلســطيني «معتــز محمــود» رســالة قــال فيهــا «أهلنــا ورفاقنــا وأصدقاؤنــا فــي

اليونــان؛ فــي األيــام القليلــة القادمــة ســتعمل الحكومــة اليونانيــة علــى إخــاء االحتــاالت غيــر

القانونيــة فــي منطقــة إكســارخيا ،والتــي تحــوي بيــن جدرانهــا أعـ ً
ـدادا مــن الالجئيــن بينهــم أطفــال
ونســاء ،ممــا ســيؤدي إلــى تشــردهم فــي الشــوارع ،بســبب عــدم توفــر مــأوى بديــل لهــم ،وعليــه
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ً
جميعــا تأميــن مــأوى لهــذه العوائــل وحمايتهــم مــن التشــرد ،ولــو بأقــل اإلمكانيــات
يجــب علينــا

المتاحــة ،حتــى وإن كانــت غرفــة فارغــة مــن منازلنــا ،هــم إخوتنــا وأهلنــا وســيبقون أعــزاء بتكاتفنــا».
•يــوم  22تمــوز /يوليــو  2019اتخــذت الســلطات اليونانيــة قـ ً
ـرارا بإيقــاف إعطــاء الالجئيــن وطالبــي
اللجــوء فيهــا أرقــام الضمــان االجتماعــي اآلمــكا ( )AMKAممــا ســيجعل الفلســطيني الســوري

والالجئيــن مــن جنســيات مختلفــة؛ محروميــن مــن المســاعدات االجتماعيــة الضروريــة كاإلقامــة

والتأميــن والرعايــة الطبيــة.

•يــوم  20آب /أغســطس  2019قــال مراســل مجموعــة العمــل فــي اليونــان؛ إن مــا يقــارب  90الجئـ ًـا
ـطينيا سـ ً
ً
ـوريا وصلــوا خــال األيــام الثالثــة الماضيــة عبــر قــوارب مطاطيــة ،انطلقــت مــن تركيــا
فلسـ

ً
مشــيرا إلــى أن الالجئيــن الفلســطينيين توزعوا علــى محــور جــزر بحــر إيجــة،
إلــى الجــزر اليونانيــة،
متيلينــي ،ســاموس ،كــوس ،كيــوس.

ً
ً
مطاطيــا «بلــم» دفعــة
قاربــا
•يــوم  30آب /أغســطس  2019أعلنــت مصــادر إعالميــة وصــول 13
واحــدة إلــى جزيــرة ليســبوس اليونانيــة ،تقــل ( )540مهاجـ ً
ـا ،عبــروا مــن تركيــا،
ـرا بينهــم ( )240طفـ ً

ومــن بيــن المهاجريــن فلســطينيون مــن ســورية وغــزة ،وتعانــي الجزيــرة مــن اكتظــاظ كبيــر وضعــف
بالخدمــات المقدمــة لالجئيــن.

عبــر المهجــرون الفلســطينيون الســوريون والســوريون المقيمــون
•يــوم  10أيلــول /ســبتمبر ّ 2019
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 احتجاجـ ًـا علــى ســوء الطعــام المقــدم لهــم ،حيــث نشــرت إحــدى صفحــات التواصــل

االجتماعــي المعنيــة بنقــل أخبــار الالجئيــن فــي اليونــان صــورة لوجبــة طعــام تحتــوي علــى ديــدان،
وهــي غيــر صالحــة لالســتهالك اآلدمــي أو البشــري ،كمــا اشــتكى المهجــرون مــن صعوبــة حصولهم

علــى الطعــام ،مشــيرين إلــى أنهــم يضطــرون لالنتظــار لمــدة  5ســاعات فــي طوابيــر طويلــة مــن

أجــل الحصــول علــى وجبــات الطعــام.

•يــوم  22أيلــول /ســبتمبر  2019وصــل خــال الشــهر الثامــن والتاســع إلــى الجــزر اليونانيــة أكثــر

ً
مهاجــرا مــن الالجئيــن الفلســطينيين الذيــن فــروا مــن الحــرب الســورية إلــى تركيــا.
مــن ()250
وأكــد مراســلنا فــي اليونــان أن الالجئيــن وصلــوا جــزر بحــر إيجــة ،متيلينــي ،ســاموس،

كــوس ،كيــوس ،وســيمي ،وليــروس ،ويعانــون مــن عــدم وجــود أماكــن للنــوم مــن

ً
مشــيرا أنهــم ينامــون فــي العــراء بســبب اكتظــاظ المخيمــات.
خيــام أو كرفانــات،

وأضــاف مراســلنا أن نقصـ ًـا كبيـ ً
ـرا فــي الخدمــات الصحيــة واالستشــفائية يعانــي منــه الالجئــون ،حيــث

ال يســتطيع الالجئــون الحصــول علــى موعــد إلجــراء المقابلــة األولــى مــع المشــرفين للجــوء ،لكثــرة
وصــول مراكــب المهاجريــن «البلمــات» إلــى الجــزر اليونانيــة.
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• 30أيلــول /ســبتمبر  2019خــرج الالجئــون فــي مخيــم «موريــا» الواقــع فــي جزيــرة «ميتلينــي»
اليونانيــة ،والذيــن يشــكل الفلســطينيون الســوريون والســوريون منهــم؛ النســبة األكبــر ،فــي

ً
تنديــدا ببــطء معالجــة ملفــات اللجــوء ،وســوء المعاملــة التــي يتعرضــون لهــا مــن قبــل
مظاهــرة
الســلطات اليونانيــة ،إضافــة إلــى انعــدام الخدمــات ضمــن المخيــم.

وأطلقــت الشــرطة اليونانيــة قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع لتفريــق المتظاهريــن ،مــا أدى إلــى

وقــوع عــدد مــن اإلصابــات بيــن المتظاهريــن وصفــت إصاباتهــم بالخفيفــة.

ووفقـ ًـا لمراســل مجموعــة العمــل فــإن حريقـ ًـا اندلــع فــي عــدد مــن الكرفانــات في المخيــم ،اقتصرت

أضــراره علــى الماديات.

• 5تشــرين األول /أكتوبــر  2019وزعــت مؤسســة «شــغف» مــن أبنــاء الداخــل الفلســطيني
مســاعداتها مــن المــواد الغذائيــة ،وحفاضــات وحليــب األطفــال ،وأغطيــة بالســتيكية علــى العائــات
الفلســطينية الســورية والغزاويــة فــي جزيــرة ســاموس اليونانيــة ،وبلــغ عــدد الطــرود الموزعــة 700
طــرد.

ً
ً
ً
ســوريا
فلســطينيا
الجئــا
•يــوم  9تشــرين األول /أكتوبــر  2019نقلــت الســلطات اليونانيــة ()65
مــن بيــن ( )500الجــئ مــن جزيــرة ســيمي فــي جنــوب شــرق بحــر إيجــة إلــى مينــاء بيرايــوس فــي
العاصمــة اليونانيــة ،وال يوجــد فــي جزيــرة ســيمي مخيــم رســمي؛ إنمــا يتــم تجميــع المهاجريــن

وطالبــي اللجــوء فــي مخفــر الجزيــرة.

•يوم  19تشرين األول /أكتوبر  2019اعتدت الشرطة اليونانية بالضرب على الالجئ الفلسطيني

الســوري «مصطفــى عقلــة» فــي جزيــرة ســاموس ،بعــد محاولتــه الدخــول لتفقــد مــكان ســكنه،

ـي التضامــن جنــوب دمشــق.
وهــو مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك وســكان حـ ّ

•يوم  26تشرين األول /أكتوبر  2019أعلن عشرات الالجئين الفلسطينيين والسوريين المحتجزين

في سجن جزيرة رودس اليونانية؛ إضرابهم عن الطعام بسبب سوء أوضاعهم اإلنسانية والصحية.
وقــال ناشــطون فلســطينيون فــي رســالة وصلــت إلــى مجموعــة العمــل؛ إن المحتجزيــن وبينهــم

نســاء وأطفــال وكبــار فــي الســن يواجهــون معاملــة قاســية مــن إدارة الســجن.

ً
مهاجــرا مــن جنســيات
•يــوم  23تشــرين األول /أكتوبــر  2019أنقــذخفــر الســواحل اليونانيــة 31

مختلفــة بينهــم الجئــون فلســطينيون مــن أبنــاء مخيــم خــان الشــيح ،وذلــك بعــد اصطــدام القــارب
أدى إلــى انفجــار فــي
الــذي كان يقلهــم بإحــدى ســفن خفــر الســواحل قبالــة جزيــرة كــوس ،مــا ّ

القــارب وغــرق كافــة ركابــه فــي البحــر ،وأشــار خفــر الســواحل اليونانيــة إلــى أنــه أنقــذ  31شـ ً
ـخصا،
مــن أصــل  34مهاجـ ً
ـوال حتــى اللحظــة
ـرا كانــوا علــى متــن القــارب ،فيمــا بقــي مصيــر  3أشــخاص مجهـ ً

بينهــم طفــل يبلــغ مــن العمــر  3ســنوات.
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•يــوم  5تشــرين الثانــي /نوفمبــر  2019نقلــت الســلطات اليونانيــة مئــات المهاجريــن مــن الجــزر
ً
ً
فلســطينيا مــن ســورية ،وذلــك بعــد اســتكمال
الجئــا
اليونانيــة إلــى البــر اليونانــي بينهــم ()25
إجــراءات اللجــوء علــى الجــزر.

وقالــت مصــادر إعالميــة يونانيــة؛ إن الســلطات نقلــت ( )800مهاجــر مــن المخيمــات المكتظــة فــى
الجــزر الســاحلية إلــى داخــل البــر الرئيــس للبــاد.

•يــوم  15تشــرين الثانــي /نوفمبــر  2019وصــل أكثــر مــن  160مهاجـ ً
ـرا مــن الالجئيــن الفلســطينيين
الســوريين إلــى الجــزر اليونانيــة فــي شــهري تشــرين األول – أكتوبــر وتشــرين الثانــي – نوفمبــر،

ووصــل المهاجــرون جــزر بحــر إيجــه اليونانيــة (متيلينــي ،ســاموس ،كــوس ،كيــوس ،وســيمي،

وليــروس) ،مشـ ً
ـيرا إلــى أن اآلالف مــن الشــباب والعائــات الفلســطينية المهجــرة مــن ســورية ومــن

دول الجــوار وخاصــة تركيــا؛ تحــاول الوصــول إلــى اليونــان قاصــدة الــدول األوروبيــة ،وذلــك لســوء

األوضــاع المعيشــية واألمنيــة والقانونيــة المضطربــة بحقهــم.

•يــوم  18تشــرين الثانــي /نوفمبــر  2019اعتصــم عشــرات المهاجريــن مــن فلســطينيي ســورية
وغــزة فــي جزيــرة ســاموس اليونانيــة للمطالبــة بتأميــن مــأوى لهــم بعــد تشــردهم فــي العــراء،

جــراء احتــراق خيامهــم واكتظــاظ الجزيــرة بالمهاجريــن.

وقــال عــدد مــن الالجئيــن لمجموعــة العمــل؛ إن األوضــاع فــي الجزيــرة مــن ســيء إلــى أســوأ ،وأنهــا
لــم تعــد بأمــان بســبب ازديــاد مشــاكل المهاجريــن ،وخاصــة مــن القادميــن مــن أفغانســتان.

وأضافــوا أنهــم يعيشــون فــي العــراء ،ومــن يملــك المــال يســتطيع شــراء خيمــة علــى
نفقتــه الخاصــة ،وذلــك فــي ظــل إهمــال صحــي وإغاثــي كبيــر مــن قبــل الســلطات اليونانيــة.

وكانــت اشــتباكات عنيفــة قــد وقعــت بيــن الجئيــن ســوريين وأفغــان يــوم اإلثنيــن  14أكتوبــر فــي

مخيــم فاثــي بجزيــرة ســاموس اليونانيــة ،أدى إلــى نشــوب حريــق كبيــر فــي أرجــاء المخيــم ،مــا خلــف

ســقوط عــدد مــن الضحايــا واإلصابــات ،وألحــق أضـ ً
ـرارا كبيــرة فــي المــكان.

• 23تشــرين الثانــي /نوفمبــر  2019أفرجــت الســلطات اليونانيــة ،عــن  120الجئـ ًـا مــن ضمنهــم عائلــة
فلســطينية ســورية كانــوا معتقليــن فــي ســجن جزيــرة رودوس منــذ حوالــي 60يومـ ًـا ،وهــم مــن

الجنســية الفلســطينية والســورية والعراقيــة.

•العائلــة الفلســطينية الســورية المفــرج عنهــا وهــي عائلــة الالجــئ «ثائــر تميــم» المكونــة مــن أربعــة
أشــخاص (الــزوج  -الزوجــة وطفــان)؛ كانــت وصلــت إلــى جزيــرة ســيمي اليونانيــة يــوم  22أيلــول/

ســبتمبر  ،2019قادمــة مــن تركيــا عبــر قــوارب الهجــرة ،حيــث نقلــت العائلــة إلــى مشــفى جزيــرة
رودوس بســبب وضعهــا الصحــي الصعــب ،وبعــد ذلــك قامــت الســلطات اليونانيــة بتفريــق العائلــة،

حيــث نقلــت الــزوج ثائــر تميــم بتاريــخ  26أيلــول /ســبتمبر  2019إلــى ســجن المخفــر المعــروف
باســم «النظــارة» فــي جزيــرة رودوس مقابــل الخفــر ،فيمــا نقلــت زوجتــه ريمــا عبــد القــادر وطفليــه
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عبــد الرحمــن وبيلســان تميــم إلــى ســجن .Lalisos Police Station in Rhodes island
هــذا وتعرضــت العائلــة الفلســطينية الســورية لمعاملــة قاســية مــن قبــل إدارة الســجن ،حيــث
فرضــت عليهــم إجــراءات مشــددة ،ورفضــت توزيــع األغطيــة الشــتوية لهــم بالرغــم مــن الطقــس
البــارد جـ ً
ـدا داخــل الســجن ،ومنعــت عنهــم الميــاه الصالحــة للشــرب واالســتحمام بالميــاه الســاخنة،

كمــا تعاملــت معهــم باعتبارهــم ســجناء دون تقديــم أي اتهــام ضدهــم ،مبــررة بقاءهــم داخــل
الســجن بأنهــا تنتظــر وجــود أماكــن فارغــة فــي مخيمــات الالجئيــن ليتــم نقلهــم إليهــا.

وواجــه ثائــر وعائلتــه مشــاكل وصعوبــات كثيــرة نتيجــة رفــض إدارة الســجن عــاج ثائــر الــذي كان يشــكو
مــن تدهــور مســتمر فــي حالتــه الصحيــة ،بســبب إصابتــه بمــرض توســع بالصمامــات الواصلــة مــن

الكليــة للمثانــة ،ممــا يــؤدي لعــدم االنتظــام فــي آليــة عمــل الجهــاز البولــي ،إضافــة إلــى أنــه يعانــي
مــن التهابــات شــديدة نــادرة الحصــول عنــد الرجــال ونقــص الكلــس ،ممــا أنتــج وجــود حصــوات كبيــرة
الحجــم ،وأدى إلــى تســاقط فــي األســنان وكســر بالــورك األيمــن.

فــي حيــن عانــى األطفــال مــن ضعــف عــام بحالتهــم الصحيــة والجســدية جــراء النقــص بمخــزون الحديد

فــي الــدم ،ونقــص فــي فيتاميــن  Dفي الجســم.

ً
مهاجــرا مــن فلســطينيي ســورية إلــى الجــزر
•يــوم  14كانــون األول /ديســمبر  2019وصــل ()85
اليونانيــة (فارموكســي -متلينــي -كيــوس -ســاموس).

•يــوم  15كانــون األول /ديســمبر  2019اشــتكى الالجئــون الفلســطينيون فــي جزيــرة كــوس
اليونانيــة مــن غــرق الخيــام بفعــل األمطــار وقــدوم فصــل الشــتاء ،وســوء الخدمــات المقدمــة لهــم

األمــر الــذي يزيــد مــن معاناتهــم.

ويواجــه الالجئــون ظروفـ ًـا معيشــية صعبــة وبــطء إجــراءات اإلقامــة ،ومنحهــم أذونــات للتنقــل فــي
ـكل حــر.
البــاد بشـ ٍ

█ █تصريحات رسمية
فــي شــهر آب /أغســطس  2019دعــت دائــرة شــؤون الالجئيــن فــي حركــة حمــاس بتوفيــر الحمايــة وتأميــن
احتياجــات الالجئيــن الفلســطينيين الذيــن وصلــوا األراضــي اليونانيــة هربـ ًـا مــن نــار الحــرب المســتعرة فــي

ســورية.
ً
وقالــت الدائــرة فــي تصريــح صحفــي لهــا إنهــا تتابع بقلق شــديد ما يتعرض له ()160
مهاجرا من فلســطينيي

ً
ً
أوضاعــا صعبــة،
ســورية فــي جزيــرة رودس اليونانيــة ،حيــث يعانــون
وظروفــا قاســية تتمثــل بعــدم توفــر
الكهربــاء ،والخدمــات الطبيــة والصحيــة ،وانتشــار القــوارض والحشــرات الســامة ،وهــم يقطنــون فــي مخيــم
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لالجئيــن كان فــي الســابق عبــارة عــن مســلخ للخنازيــر».
ودعــت الدائــرة علــى لســان مديرهــا إيــاد المغــاري الســلطات اليونانيــة إلفســاح المجــال الســتقبال مــا يصــل
إليهــا مــن الالجئيــن الفلســطينيين الهاربيــن مــن المــوت ،وتأميــن كل احتياجاتهــم المعيشــية أســوة بغيرهــم
مــن الالجئيــن.
ـدال مــن
وأكــد المغــاري «أن الالجــئ الفلســطيني بــات أيقونــة لــكل معانــي الظلــم والقهــر لإلنســانية؛ وبـ ً

أن يكــون الجئـ ًـا بانتظــار العــودة لفلســطين ،بــات اليــوم يكــرر تجربــة اللجــوء بــكل مرارتهــا فــي بــاد «مؤقتــة»

يتطلــع أن تراعــي أدنــى حقوقهــم ومتطلباتهــم اإلنســانية كالجئيــن فاريــن بأرواحهــم طلبـ ًـا للحيــاة .لحيــن
العــودة القريبــة إلــى فلســطين ومــا ذلــك علــى اللــه ببعيــد».

█ █نجاحات
فــي شــهر تشــرين الثانــي /نوفمبــر  2019صــدر عــن دار يوريــا الشــهيرة فــي أثينــا النســخة اليونانيــة مــن
كتــاب «مختــارات مــن حافــة الشــغف» للشــاعر الفلســطيني الســوري «محمــود السرســاوي» ،ترجمــة مــن
البرفســور بيانوتــي ،وتقديــم البرفســور رينــوس بابــا دوبولــس ،وشــهادات لــكل مــن البرفســور جــورج
رودوســينثوس ،والناقــدة والصحفيــة كفــاح جهجــاه ،وأســتاذ اللغــة اليونانيــة انســتاتس ،ووزيــرة العمــل
واالتصــاالت القبرصيــة فاســيلكي وعمــدة ســتروفلوس اندريــاس.
هــذا وكان كتــاب مختــارات مــن «حافــة الشــغف» للسرســاوي صــدر فــي وقــت ســابق باللغــة اإلنكليزيــة،
حيــث لقــي صــدى واسـ ً
ـاال كبيـ ً
ـرا.
ـعا وإقبـ ً
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جزيرة قبرص
يعيش قرابة ( )300الجئ فلسطيني من سورية في جزيرة قبرص ،وكذلك فلسطينيون من العراق ولبنان؛

ً
أوضاعا صعبة جراء ضعف المساعدات المقدمة لهم،
وتحمل تكلفة العيش على نفقتهم الخاصة ،وصعوبات
ّ

في اللغة وعدم توفر فرص العمل في بلد  ٪23.9من سكانه معرضون لخطر الفقر أو اإلقصاء االجتماعي.

ً
ً
الجئــا
وكان أكثــر مــن ()240
فلســطينيا مــن ســورية؛ قــد حاولــوا الهجــرة بشــكل غيــر نظامــي مــن تركيــا

منتصــف ليلــة  26أيلــول /ســبتمبر  ،2014حيــث قامــت البحريــة القبرصيــة بســحب مركبهــم أثنــاء توجههــم
إلــى إيطاليــا ،وإجبارهــم علــى أخــذ بصمــات أصابعهــم فــي قبــرص ،وتــم وضعهــم فــي مخيــم اللجــوء.

█ █متابعات
فــي شــهر تشــرين األول – اوكتوبــر  2019/بحــث ســفير دولــة فلســطين لــدى قبــرص «جبــران طويــل» مــع
مديــر المكتــب الدبلوماســي الرئاســي فــي قبــرص «كيرياكــوس كــوروس» أوضــاع الالجئيــن الفلســطينيين
فــي جزيــرة قبــرص.
ـدد الســفير خــال لقائــه مــع مــوروس ومســؤولين قبارصــة علــى أهميــة إيجــاد آليــة لتقديــم المســاعدة
وشـ ّ
لهــم ،وتذليــل العقبــات التــي يواجهونهــا علــى الجزيــرة ،بــدوره وعــد كــوروس بمراجعــة الموضــوع مــع الجهــات
المختصة.
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█ █نجاحات
يمــارس الفتــى الفلســطيني الســوري «محمــد عيــاش» التدريــب والتحكيــم فــي لعبــة الشــطرنج فــي

أحــد األنديــة الرياضيــة فــي العاصمــة القبرصيــة نيقوســيا ،ويشــرف علــى  25متدربـ ًـا ومتدربــة فــي النــادي.
وقــال ناشــطون؛ إن عيــاش هــو الحكــم األصغــر فــي تاريــخ اللعبــة فــي قبــرص ،حيــث يبلــغ مــن العمــر
ً
12
عامــا ،إضافــة إلــى ذلــك تفوقــه فــي تعلــم اللغــة القبرصيــة وإتقانهــا ،وفــي المــواد الدراســية

التــي يتلقاهــا فــي مدرســة «إي لينيــو» بالعاصمــة نيقوســيا ،بحســب موقــع بوابــة الالجئيــن.
ـدم عيــاش خدمــات مجانيــة فــي الترجمــة لالجئيــن ،والذهــاب معهــم إلــى
إضافــة إلــى تفوقــه الدراســي؛ يقـ ّ
المؤسســات والمشــافي القبرصيــة.

وكان عيــاش قــد ُهجــر مــن مخيــم الســيدة زينــب بريــف دمشــق إلــى لبنــان مــع بــدء األحــداث فــي ســورية،
وأتقــن لعبــة الشــطرنج فــي مخيــم شــاتيال ،ونتيجــة لألوضــاع الســيئة فــي لبنــان هاجــر مــع عائلتــه إلــى جزيــرة
قبــرص.
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