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تقديم 

وأوضاعهــم  ســورية  مــن  الفلســطينيين  الالجئيــن  أحــوال  تتقّلــب 

ــى  ــر مناطقهــم وأزمانهــم، فبينمــا يحمــل الجئــون آمــال العــودة إل بتغّي

مخيماتهــم وترميــم منازلهــم ولقــاء األحبــة؛ ُأثقــل آخــرون بــآالم دمــار 

ممتلكاتهــم ولوعــة فقــدان أحبائهــم ممــن قضــوا أو اعتقلــوا أو ُهجــروا 

بســبب الحــرب، وبينمــا بــدأ الالجئــون بتحقيــق أحالمهــم بنيــل الشــهادات 

آخــرون تحــت  يــرزح  الدراســية والحصــول علــى الجنســيات األوروبيــة، 

وطــأة »وثيقــة الســفر«، فيمــا فقــد الجئــون حياتهــم علــى طــرق الهجــرة 

ــًا عــن حيــاة كريمــة. بحث

فخريطــة أوضــاع فلســطينيي ســورية عــام 2021 حملــت فــي طياتهــا 

تناقضــات واختالفــات عاشــها الالجئــون بحلوهــا ومّرهــا داخــل ســورية 

أعــاد  ســورية  جنــوب  الحصــار  وفــرض  المدافــع  فأصــوات  وخارجهــا، 

تــزال  مــا  البــالد  شــمال  وفــي  القاســية،  الحــرب  ســنوات  لألذهــان 

أوضــاع آالف المهجريــن الفلســطينيين مزريــة فــي ظــل حرمانهــم مــن 

خدمــات ومســاعدات وكالــة األونــروا وتغافــل المؤسســات الرســمية 

الفلســطينية.
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مــن   2021 العــام  خــالل  ســورية  فــي  الفلســطينيون  الالجئــون  عانــى 

جائحــة كورونــا وضعــف المنظومــة الصحيــة، ومــن انتشــار األمــراض 

االجتماعيــة التــي أفرزتهــا تداعيــات الحــرب وتــردي الوضــع االقتصــادي 

وانتشــار الفقــر، األمــر الــذي انعكــس ســلبًا علــى المنظومــة التعليميــة 

وصاحــب  والســوري،  الفلســطيني  للمجتمــع  والقيميــة  واالجتماعيــة 

ذلــك ازديــاد معــدالت الهجــرة خاصــة فــي أوســاط الشــباب.

كمــا خّلفــت قــرارات األونروا وضعف مســاعداتها واقعًا مريرًا للعائالت 

الفلســطينية الســورية فــي لبنــان ومصــر واألردن، عــالوة علــى اســتمرار 

اضطــراب أوضاعهــم القانونيــة ممــا جعلهــم يعيشــون تحــت التهديــد 

والخــوف مــن الترحيــل نحــو المجهــول.

يعــرض هــذا التقريــر بيانــات الضحايــا والمعتقليــن والمفقوديــن مــن 

مجموعــة  اســتطاعت  التــي   2021 العــام  خــالل  ســورية  فلســطينيي 

العمــل توثيقهــا، وتفاصيــل تــّم رصدهــا مــن خــالل فريــق ميدانــي وبحثــي 

علــى مــدار العــام 2021 لألحــداث التــي مــرت بهــا المخيمــات والتجمعــات 

الفلســطينية داخــل ســورية، ومناطــق لجــوء فلســطينيي ســورية خــارج 

البــالد.

واالنتهــاكات،  والمشــكالت  الحيــاة  جوانــب  مجمــل  الرصــد  وتنــاول   

والتطــورات العامــة التــي تعــّرض لهــا فلســطينيو ســورية فــي شــتى 

مناطــق انتشــارهم داخــل ســورية أو فــي مناطــق اللجــوء التــي فــروا إليها 

فــي دول الجــوار، أو فــي الــدول األوروبيــة، أو دول العبــور التــي علقــوا 

فيهــا خــالل رحلــة الهــرب مــن ويــالت الحــرب.
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ــر بمجموعــة مــن التوصيــات التــي مــن شــأنها النهــوض  وُيختتــم التقري

بالحالــة العامــة لالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية وتأميــن الحيــاة 

اآلمنــة والكريمــة لهــم.

أجــل فلســطينيي  مــن  العمــل  الــذي تصــدره مجموعــة  التقريــر  يأتــي 

الفلســطيني  الشــأن  تتابــع  وأبحــاث  تقاريــر  ســورية ضمــن سلســلة 

الالجئــون  لهــا  تعــّرض  التــي  االنتهــاكات واألحــداث  الســوري، وترصــد 

مهمــة  مرحلــة  لتوثيــق   2011 العــام  منــذ  الســوريون  الفلســطينيون 

ــق الالزمــة للدفــاع عــن  مــن مراحــل اللجــوء الفلســطيني، وإعــداد الوثائ

والقانونيــة. الدوليــة  المحافــل  مختلــف  فــي  حقوقهــم 
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المشهد العام

تــزداد أوضــاع »فلســطينيي ســورية« داخــل ســورية وخارجهــا ســوءًا نظــرًا لألزمــات العالميــة، 

واســتمرار سياســة التغافــل عــن معالجــة أوضاعهــم المعيشــية والقانونيــة والتخفيــف مــن 

آثــار الحــرب الســورية عليهــم.

حيــث ينتشــر الفقــر المدقــع بينهــم ممــا جعلهــم يعتمــدون علــى المســاعدات المقدمــة مــن 

األونــروا، فــي ظــل تــردي الوضــع االقتصــادي وغــالء األســعار وارتفــاع إيجــار المنــازل وانتشــار 

الــدول  بالتعامــل معهــم فــي عــدد مــن  القانونــي  البطالــة بينهــم، عــالوة علــى االضطــراب 

وحرمانهــم مــن حقــوق الالجئيــن واعتبارهــم ســائحين.

حصار   
وقصف

لهــا  المواليــة  والمجموعــات  الســوري  النظــام  قــوات  فرضــت 

حصارهــا يــوم 24 حزيــران/ يونيــو 2021 علــى ســكان درعــا البلــد وحــي 

طريــق الســد ومخيــم درعــا لالجئيــن الفلســطينيين جنــوب ســورية، 

نزحــت علــى إثرهــا قرابــة 500 عائلــة جــراء انعــدام مقومــات الحيــاة 

وتدهــور الوضــع اإلنســاني والخدمــي، حيــث قطعــت قــوات النظــام 

الكهربــاء والمــاء ومنعــت إدخــال المــواد اإلغاثيــة والطبيــة واألدويــة 

إلــى المناطــق المحاصــرة.

ــوم 28آب/ أغســطس 2021، شــّنت قــوات النظــام الســوري  وفــي ي

والمجموعــات المواليــة لهــا قصفــًا صاروخيــًا عنيفــًا علــى المناطــق 

المحاصــرة ومخيــم درعــا، مــا أدى إلــى وقــوع إصابــات فــي صفــوف 

ــة فــي الممتلــكات. المدنييــن وأضــرار مادي

«
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«

«

العودة 

وإعادة 

الترميم 

والتأهيل

ــن الفلســطينيين فــي دمشــق عــودة  ــم اليرمــوك لالجئي شــهد مخي

أكثــر مــن 700 عائلــة مــن الفلســطينيين والســوريين، وذلــك بعــد 

قرار رئاســي صدر في شــهر أيلول/ ســبتمبر 2021 ويقضي بتســهيل 

عــودة األهالــي دون قيــد أو شــرط.

بعــد  األحيــاء  مــن  والــردم  الــركام  وإزالــة  اآلليــات  دخــول  ونشــط 

ــى مــّد وإصــالح شــبكات  ــم العمــل عل ــي منازلهــم، وت تنظيــف األهال

المياه والصــرف الصحــي لعــدد مــن أحيــاء المخيــم، إضافــة إلــى إنــارة 

شــارعي فلســطين واليرمــوك عبــر الطاقــة الشمســية.

بعــد  التجاريــة  ومحالهــم  منازلهــم  بترميــم  لألهالــي  ُســمح  كمــا 

فيمــا  النظــام،  حواجــز  وموافقــة  المطلوبــة  الشــروط  اســتيفاء 

األمــن  أنظــار  تحــت  والتخريــب  »التعفيــش«  أعمــال  اســتمرت 

ضباطــه. مــن  عــدد  وبرعايــة  الســوري 

االختفاء 

القسري 
وضحايا 

التعذيب

مــا يــزال أكثــر مــن )1797( الجئــًا فلســطينيًا فــي حالــة اختفــاء قســري 

فــي الســجون الســورية منــذ بدايــة الثــورة الســورية فــي آذار/ مــارس 

النظــام  يواصــل  حيــث  ديســمبر2021،  األول/  كانــون  ولغايــة   2011

ــات النســاء واألطفــال  ــر مئ ــى مصيرهــم ومصي الســوري تكتمــه عل

العمــل  لمجموعــة  عنهــم  مفــرج  وتؤكــد شــهادات  الســن،  وكبــار 

تعرضهــم للتعذيــب والتنكيــل بهــم وتعــرض النســاء لالغتصــاب.

الســجون  فــي  فلســطينيين  الجئيــن   5 وفــاة  عــن  الكشــف  وتــم 

مــن  التعذيــب  ضحايــا  عــدد  ليصــل   ،2021 عــام  خــالل  الســورية 

الفلســطينيين إلــى )636( الجئــًا قضــوا بســبب التعذيــب والمعاملــة 

والجــوع. والصحــي  الطبــي  واإلهمــال  الســيئة 
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الهجرة... 
ضحايا 

ومفقودون

«

«

األوضــاع المزريــة فــي ســورية تدفــع الالجئيــن الفلســطينيين إلــى 

الهجــرة، والعبــور مــن محطــات تهــدد حياتهــم وحيــاة أطفالهــم بحثــًا 

األوروبيــة  اللجــوء  إلــى دول  مــن وصــل  كريمــة، ومنهــم  حيــاة  عــن 

ومنهــم مــن ينتظــر ألشــهر عديــدة فــي مخيمــات اللجــوء فــي اليونــان، 

وآخــرون منهــم فقــدوا حياتهــم علــى طــرق الهجــرة فــي بحــر إيجــة.

حيــث قضــى 11 الجئــًا فلســطينيًا فــي طــرق الهجــرة منهــم ثمانيــة 

يــوم  اليونانيــة  ميرميجــاس  جزيــرة  مــن  بالقــرب  غرقــوا  أشــخاص 

الجمعــة ٢٠٢١/١٢/٢٤ خــالل محاولتهــم الوصــول بطــرق غيــر نظاميــة إلــى 

اليونــان. 

الفقر 
وانتشار 

األمراض 

االجتماعية

داخــل  المجتمــع  فــي  والقهــر  واليــأس  اإلحبــاط  حالــة  انتشــار  مــع 

ســورية؛ طفــت علــى الســطح أمــراض اجتماعيــة تعصــف بالشــباب 

واألطفــال جــراء الفقــر المدقــع وتدهــور الوضــع االقتصــادي وضعــف 

الــوازع الدينــي والمشــاكل األســرية المرافقــة لهــا.

المخيمــات  فــي  وســلبية  ســيئة  ســلوكيات  وُتوثَّــُق  وُتشــاَهد 

الفلســطينية فــي ســورية بيــن الالجئيــن الفلســطينيين كونهــم جــزءًا 

واالحتيــال  والنصــب  كالســرقات  الســوري  المجتمــع  نســيج  مــن 

واألدويــة  المخــدرات  وإدمــان  للمــال  طلبــًا  الخطــف  ومحــاوالت 

عــالوة  المدرســة،  مــن  والتســرب  العقــل  تضّيــع  التــي  والعقاقيــر 

علــى االنتســاب لمجموعــات مواليــة للنظــام طلبــًا للمــال ولحمايــة 

أنفســهم.
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الحرمان من »

المساعدات 

اإلنسانية 

والتنصل من 

المسؤولية

»أونــروا«  الفلســطينيين  الالجئيــن  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  تحــرم 

المهّجرين الفلســطينيين شــمال سورية من خدماتها ومساعداتها 

اإلنســانية، بحجــة أن مناطقهــم شــمال ســورية تقــع خــارج ســلطة 

الحكومــة الســورية وليــس لديهــا مكاتــب عمــل هنــاك، 

كمــا تتنصــل الســلطة الفلســطينية ومنظمــة التحريــر الفلســطينية 

القانونيــة  الرعايــة  يفقدهــم  ممــا  تجاههــم  مســؤولياتها  مــن 

واإلنســانية.

ويعيــش أكثــر مــن )1500( عائلــة فلســطينية شــمال ســورية أوضاعــًا 

صعبــة، حيــث يعيــش قرابــة نصفهــم فــي خيــام بمخيمــات النــزوح 

التــي تفتقــد إلــى أدنــى مقومــات الحيــاة الكريمــة، كمــا يفتقــد أطفالهــم 

للتعليــم الجيــد والرعايــة واالهتمــام المطلوبيــن.
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إحصائيات
الضحايا والمعتقلين والمفقودين

وثقــت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية منــذ انــدالع الحــرب فــي ســورية فــي آذار/ 

مــارس 2012 ولغايــة 31 كانــون أول/ ديســمبر 2021 قضــاء )4116( ضحيــة مــن فلســطينيي 

ســورية منهــم )493( امــرأة و)252( طفــاًل، ووثقــت )1797( معتقــاًل فلســطينيًا فــي الســجون 

الســورية منهــم )110( نســاء و)49( طفــاًل فلســطينيًا، و )333( مفقــودًا مــن بينهــم )40( 

فلســطينية وعــدد مــن األطفــال.

الضحايا

اســتطاعت مجموعــة العمــل توثيــق )26( ضحيــة مــن فلســطينيي ســورية خــالل عــام 2021، 

%42 منهــم علــى طــرق الهجــرة تجــاه أوروبــا، و%19 قضــوا تحــت  البيانــات قضــاء  وتظهــر 

التعذيــب فــي الســجون الســورية.

توزع ضحايا فلسطينيي سورية حسب الصفة: 	

النسبةالعددالتصنيف

%2285مدني

%415عسكري

%26100المجموع

توزع الضحايا حسب الجنس والشرائح العمرية: 	

النسبةالعددالتصنيف

%2388ذكر

%312أنثى

%26100 المجموع
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التوزع الزماني للضحايا:  	

ــم توثيــق 8  ــا، حيــث ت ــر مــن الضحاي ــون األول/ ديســمبر 2021 العــدد األكب قضــى فــي شــهر كان

الجئيــن خــالل الشــهر، وتوزعــت بقيــة الضحايــا علــى أشــهر الســنة فــي حيــن لــم يقــِض في أشــهر 

أيــار وتمــوز وأيلــول أي الجــئ.

جدول يبين توزع الضحايا على أشهر السنة من عام 2021

العددالسنة 2021

2كانون الثاني

1شباط

3آذار

1نيسان

---أيار

3حزيران

---تموز

1آب

---أيلول

3تشرين األول

1تشرين الثاني

8كانون األول

3غير معروف

26المجموع

التوزع المكاني للضحايا:  	

تــوزع ضحايــا الالجئيــن الفلســطينيين داخــل ســورية علــى المــدن والمحافظــات الرئيســة، حيــث 

ــا و )12( شــخصًا خــارج ســورية، ففــي مدينــة  بلــغ مجمــوع مــن قضــى داخــل ســورية )14( الجًئ

درعــا تــم توثيــق 6 ضحايــا وفــي بقيــة المــدن الســورية وثقــت المجموعــة 8 ضحايــا.
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جدول يبين التوزيع المكاني لضحايا الالجسين الفلسطينيين

النسبةالعددالمكان

%28 إدلب

%623درعا

%311دمشق

%28حمص

%14حلب
%1246خارج سوريا

%26100المجموع

توزع الضحايا حسب عنوان السكن األصلي في المخيمات والتجمعات: 	

ــا الالجئيــن الفلســطينيين خــالل 2021 فــي المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية  ــوزع ضحاي ت

فــي ســورية، وتصــدر مخيــم اليرمــوك العــدد األكبــر فــي تعــداد الضحايــا حيــث بلــغ 6 الجئيــن، 

ــم النيــرب. ــا والســيدة زينــب ومخي ــا فــي كل مــن مخيمــات جرمان ــوزع 3 ضحاي وت

جدول يبين توزع الضحايا حسب عنوان السكن األصلي في عام 2021

النسبةالعددالمخيم \ التجمع

%623مخيم اليرموك

%14مخيم خان الشيح

%311مخيم جرمانا

%28مخيم درعا

%28تجمع المزيريب

%311مخيم السيدة زينب

%28مخيم سبينة

%14مخيم العائدين في حمص

%14مشروع دمر

%14ركن الدين

%38مخيم النيرب

%14أريحا ) إدلب(

%26100المجموع
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توزع الضحايا حسب أسباب الوفاة: 	

تــوزع الضحايــا األبــرز بحســب ســبب الوفــاة فــي عــام 2021 كان فــي تعــداد ضحايــا طــرق الهجــرة، 

حيــث بلــغ عددهــم 11 ضحيــة بينهــم 10 قضــوا غرقــًا خــالل محاولتهــم الوصــول إلــى الــدول 

األوروبيــة، فيمــا تظهــر البيانــات قضــاء 5 الجئيــن فلســطينيين تحــت التعذيــب فــي الســجون 

الســورية، و4 الجئيــن قضــوا فــي حــوادث اغتيــال.

جدول يبين األسباب الرئيسة للضحايا من الالجئين الفلسطينيين عام 2021

النسبةالعددسبب الوفاة
%312طلق ناري

%28قصف

%415اغتيال

%519تحت التعذيب

%1142على طريق الهجرة

%14إعدام ميداني

%26100المجموع
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المعتقلون 

بلــغ إجمالــي عــدد المعتقليــن الفلســطينيين فــي ســجون النظــام الســوري بحســب إحصائيــات 

مجموعــة العمــل )1797( معتقــاًل حتــى نهايــة العــام 2021، وتظهــر البيانــات اعتقــال )42( الجئــًا 

فلســطينيًا فــي ســورية خــالل العــام 2021 بينهــم )31( معتقــاًل علــى يــد قــوات المعارضــة 

الســورية شــمال ســورية و«هيئــة تحريــر الشــام« فــي  إدلــب منهــم طفــل فلســطيني.

جدول يبين أسماء المعتقلين من الالجئين الفلسطينيين في سورية عام 2021

مالحظات عنوان السكن
مكان 

االعتقال
تاريخ االعتقال االسم

اعتقل من قبل مفرزة األمن العسكري على 

خلفية تقديمه شكوى شفهية لمحافظ ريف 

دمشق أثناء زيارته إلى جنوب دمشق، تحدث فيها 

عن سوء األوضاع المعيشية والخدمات والبنى 

التحتية، وإهمال المجلس البلدي 

  اعتقل أمام المحافظ وعلى مرأى من كاميرا 

التلفزيون السوري، ووضعوه في صندوق سيارة 

خرجت به من المنطقة

وهو من نازحي مخيم اليرموك في بلدة يلدا

مخيم اليرموك يلدا 2021-02-09 محمد درباس

اعتقل أثناء محاولته الوصول إلى تركيا عبر  إدلب ركن الدين 21-04-2021 إدلب
إيهاب طالب أبو 

عيد

اعتقل أثناء محاولته الوصول إلى تركيا عبر  إدلب مخيم اليرموك 22-04-2021 إدلب محمد أبو راشد

اعتقل من قبل شرطة جرمانا واألمن العسكري 

بعد مداهمة منزله الكائن في حارة القيطية
مخيم جرمانا مخيم جرمانا 2021-06-12 رياض شحادة

اعتقل على يد فرقة “السلطان مراد” التابعة 

للمعارضة السورية بحجة أنه عنصر سابق في 

جيش التحرير الفلسطيني، وانهالوا عليه بالضرب 

والشتم دون مراعاة وضعه الصحي، ثم اقتادوه 

إلى سجن معراتا في مدينة عفرين 

مخيم اليرموك عفرين 2021-06-05 طارق إبراهيم

اعتقل على يد الشرطة المدنية ومخابرات منطقة 

جنديرس شمال سورية بعد اقتحام مخيمي دير 

بلوط والمحمدية 

مخيم اليرموك
مخيم دير 

بلوط
2021-08-02 مؤيد درباس

عمره ١5 سنة اعتقل على يد الشرطة المدنية 

ومخابرات منطقة جنديرس شمال سورية
مخيم اليرموك

مخيم دير 

بلوط
2021-08-02

الطفل عبد 

الرحمن المحمد

اعتقل على يد الشرطة المدنية ومخابرات منطقة 

جنديرس شمال سورية
مخيم اليرموك

مخيم دير 

بلوط
2021-08-02 سعيد الزين
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مالحظات عنوان السكن
مكان 

االعتقال
تاريخ االعتقال االسم

من أعضاء المكتب اإلغاثي في مخيم اليرموك 

سابقًا، دون معرفة األسباب الحقيقية الكامنة 

وراء اعتقاله

مخيم اليرموك يلدا 2021-08-08
محمد خليل 

السهلي

من أعضاء المكتب اإلغاثي في مخيم اليرموك 

سابقًا، دون معرفة األسباب الحقيقية الكامنة 

وراء اعتقاله

مخيم اليرموك يلدا 2021-08-08 عماد السليم

من أعضاء المكتب اإلغاثي في مخيم اليرموك 

سابقًا، دون معرفة األسباب الحقيقية الكامنة 

وراء اعتقاله

مخيم اليرموك يلدا 2021-08-08 محمود النداف

أفادت مصادر مجموعة العمل في الشمال 

السوري أن مجندًا منشقًا عن جيش التحرير 

الفلسطيني تم اعتقاله في ريف حلب على يد 

قوات المعارضة السورية

مخيم خان الشيح ريف حلب 2021-08-20
محمد إسماعيل 

الدالي

اعتقل من قبل هيئة تحرير الشام في  إدلب مخيم السيدة زينب 26-08-2021 إدلب
محمد عصام 

خزاعي

اعتقل من قبل هيئة تحرير الشام في  إدلب جوبر 26-08-2021 إدلب
عمار عماد 

موسى

اعتقل من قبل هيئة تحرير الشام في  إدلب مخيم النيرب 26-08-2021 إدلب
فايز جمال 

يونس

اعتقل من قبل هيئة تحرير الشام في  إدلب مخيم خان الشيح 26-08-2021 إدلب
عدي علي 

محمود

موقوف عند الشرطة العسكرية في عفرين مخيم خان الشيح 26-08-2021 إدلب
محمد حسن 

عوكل

موقوف عند الشرطة العسكرية في عفرين مخيم اليرموك 26-08-2021 إدلب أيمن عقل كريم

موقوف عند الشرطة العسكرية في عفرين مخيم اليرموك 26-08-2021 إدلب
حمزة محمد 

موسى حسن

موقوف عند الشرطة العسكرية في عفرين مخيم اليرموك 26-08-2021 إدلب علي حمدوني

موقوف عند الشرطة العسكرية في عفرين مخيم اليرموك 26-08-2021 إدلب
خليل إبراهيم 

شحادة
محكمة إعزاز المدينة/ قضيتهم عند القاضي أبو 

محي الدين
مخيم اليرموك 26-08-2021 إدلب

أحمد ركان 

عوض

الشرطة العسكرية جرابلس شمال سورية مخيم اليرموك 26-08-2021 إدلب
عامر رضوان 

الهندي

الشرطة العسكرية جرابلس شمال سورية مخيم اليرموك 26-08-2021 إدلب
كامل فريد 

جغلب

الشرطة العسكرية جرابلس شمال سورية مخيم اليرموك 26-08-2021 إدلب
صالح الدين 

خالد عموري

سجن األمن المركزي عفرين شمال سورية مخيم اليرموك 26-08-2021 إدلب
خالد نعيم 

إبراهيم

الشرطة العسكرية عفرين شمال سورية مخيم اليرموك 26-08-2021 إدلب
محمد فالح 

فالح
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مالحظات عنوان السكن
مكان 

االعتقال
تاريخ االعتقال االسم

الشرطة العسكرية عفرين شمال سورية مخيم اليرموك 26-08-2021 إدلب رفعت فالح

الشرطة العسكرية عفرين شمال سورية مخيم اليرموك 26-08-2021 إدلب
محمد محمود 

شريح

اختطف على يد لواء القدس من مكان عمله 

بتوجيه من عدنان السيد نائب قائد لواء القدس 

وحجزه باألمن الجنائي بذريعة االغتصاب، وهو 

موظف في مستشفى ابن خلدون لألمراض 

العقلية - مواليد ١987م، العب كرة قدم. - ذو 

سمعة وأخالق حسنة 

مخيم النيرب مخيم النيرب 2021-08-31 محمد أبو الليل

اعتقل من قبل لواء القدس بتهمة االتجار 

بالحشيش والمخدرات، على الرغم من أنه من 

أصحاب السمعة الطيبة والسيرة الحسنة، 

وقد حقق المركز األول على مستوى المخيم في 

شهادة الدراسة الثانوية العامة بمجموع ٢38 /٢٤٠ 

حيث يشكك أبناء المخيم بالتهمة المنسوبة له

مخيم النيرب مخيم النيرب 2021-09-01
أحمد علي 

معياري

مواليد ١983 مخيم اليرموك 07-10-2021 إدلب
وجدي إسماعيل 

محمد
اعتقل على يد األمن السوري خالل مروره على 

حاجز العادلية طريق الكسوة بريف دمشق
مخيم الحسينية

العادلية – 

ريف دمشق
2021-10-09

محمد يوسف 

عوض
مالزم أول في جيش التحرير الفلسطيني، اعتقل 

خالل محاولته الوصول إلى مناطق سيطرة 

“قسد” في ريف حلب الشمالي، التي تنشط 

فيها شبكات تهريب البشر إلى مناطق سيطرة 

“الجيش الحر”، من أجل الدخول عبر طرق غير 

نظامية إلى األراضي التركية، مواليد ١993

مخيم اليرموك
ريف حلب 

الشمالي
2021-10-09 وليد أبو ريا

رقيب في جيش التحرير الفلسطيني اعتقل خالل 

محاولته الوصول إلى مناطق سيطرة “قسد” في 

ريف حلب الشمالي، التي تنشط فيها شبكات 

تهريب البشر إلى مناطق سيطرة “الجيش الحر”، 

من أجل الدخول عبر طرق غير نظامية إلى األراضي 

التركية، مواليد ١99٤

مخيم اليرموك
ريف حلب 

الشمالي
2021-10-09 محمد كوسا

اعتقل أثناء محاولة إصدار وثيقة سفر له في فرع 

الهجرة والجوازات واقتيد إلى أمانات أمن الدولة 

والجهة التي أصدرت قرار النشرة هو الفرع 3٠٠ 

الخاص بمكافحة التجسس

مخيم النيرب حلب 2021-10-09
زكي محمد عبد 

العزيز
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مالحظات عنوان السكن
مكان 

االعتقال
تاريخ االعتقال االسم

اعتقل أثناء محاولة إصدار وثيقة سفر له في فرع 

الهجرة والجوازات واقتيد إلى أمانات أمن الدولة 

والجهة التي أصدرت قرار النشرة هو الفرع 3٠٠ 

الخاص بمكافحة التجسس

مخيم النيرب حلب 2021-10-09
محمد الدربي أبو 

سليم

اعتقل في منطقة الباب التابعة لقوات المعارضة 

السورية-تولد ١99٢ دمشق حي الشاغور
حي األمين  20-10-2021 إدلب

أحمد خالد عبد 

الرحيم
اعتقل في منطقة الباب التابعة لقوات المعارضة 

السورية-تولد ١998 دمشق حي الشاغور
حي األمين  20-10-2021 إدلب

حسن خالد عبد 

الرحيم
اعتقلت قوات المعارضة السورية شمال سورية 

الجئًا فلسطينيًا -تتحفظ مجموعة العمل عن ذكر 

اسمه –أثناء محاولته الوصول إلى األراضي التركية 

بطريقة غير نظامية

مخيم جرمانا 28-11-2021 إدلب
أحمد محمد 

فريد شحادة

اعتقل من قبل الشرطة المدنية ومخابرات 

منطقة جنديرس بتهمة االنتماء لداعش-مواليد 

١987

مخيم اليرموك
مخيم دير 

بلوط 
2021-12-10

محمد إبراهيم 

خرمندي

اعتقل من قبل الشرطة المدنية ومخابرات 

منطقة جنديرس بتهمة حمل سالح غير شرعي-

مواليد ١99٠

مخيم اليرموك
مخيم دير 

بلوط 
2021-12-12

ظاهر قاسم 

عكاش
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ضحايا التعذيب في السجون السورية 	

أعلــن خــالل العــام 2021 عــن المزيــد مــن المعتقليــن الذيــن قضــوا تحــت التعذيــب فــي ســجون 

ومعتقــالت النظــام الســوري، حيــث ُأعلــن عــن وفــاة )5( الجئيــن فلســطينيين، وبهــذا يرتفــع 

العــدد اإلجمالــي لضحايــا التعذيــب حتــى المــوت إلــى )636( ضحيــة مــع انتهــاء العــام 2021، 

ــا مــن ســكان مخيمــات اليرمــوك وســبينة والنيــرب والعائديــن فــي حمــص. والضحاي

قائمة بأسماء ضحايا التعذيب الفلسطينيين في السجون السورية خالل عام  2021

مالحظات عنوان السكن التاريخ االسم

تم إبالغ ذويه بوفاته وتسليمهم هويته وأغراضه الشخصية 

وهو من سكان مخيم اليرموك

مخيم اليرموك 2021-03-01 باسل سمير منصور

قضى بعد قرابة 7 سنوات من اعتقاله ونعته عائلته التي 

وصفته بالمظلوم الشهيد 

مخيم سبينة 12-06-2021 محمود يوسف 

قدورة

تم إبالغ عائلته بوفاته من قبل األمن السوري مخيم العائدين \ 

حمص

12-06-2021 محمد إبراهيم كمال

اعتقل أثناء توزيع المساعدات اإلغاثية على بوابة مخيم 

اليرموك في دمشق

مخيم اليرموك 8/2014 ماجد المدني

قضى تحت التعذيب بعد اعتقاله بحوالي 6 أشهر مخيم النيرب 01-01-2015 عادل صالح عواد
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المفرج عنهم

تظهــر بيانــات مجموعــة العمــل اإلفــراج عــن )6( معتقليــن فلســطينيين، أربعــة منهــم أفرجــت 

عنهــم األجهــزة األمنيــة الســورية، واثنيــن أفرجــت عنهــم المعارضــة الســورية شــمال ســورية، 

بعــد توقيفهــم لفتــرات متفاوتــة.

قائمة بأسماء المفرج عنهم خالل عام 2021

مالحظات
مكان

السكن
مكان 

االعتقال
تاريخ

االفراج
االسم

أفرجت عنها األجهزة األمنية السورية بعد تهديدات اللجنة المركزية 
التابعة للمعارضة بالتصعيد، حيث اعتقلت قبل يوم على حاجز 

للمخابرات الجوية في بلدة منكت الحطب بدرعا، بعد عودتها من زيارة 
زوجها المعتقل في السجون السورية، وهي من أبناء درعا وتقطن في 

بلدة المزيريب

المزيريب

درعا \ 

المخابرات 

الجوية

05-04-

2021
روان رستم

أفرجت عنه هيئة تحرير الشام في  إدلب بعد اعتقال دام ما يقارب ثالث 
سنوات

مخيم 

اليرموك

 إدلب\ هيئة 

تحرير الشام

21-04-

2021

محمد محمود 

خليل

أفرج عنه األمن السوري بعد 4 سنوات من اعتقاله، بعد تدخل قائد 
لواء القدس “محمد السعيد” لإلفراج عنه حيث اعتقل على خلفية تهم 

بالفساد والتشبيح

مخيم 

النيرب

13-06-

2021

هاشم أبو 

الحسن

أفرج عنه األمن السوري بال ذاكرة والعائلة تبحث عنه، عثر على صورته 
في فيس بوك وهو مشرد ومنهك القوى في ضواحي دمشق، وذلك 
بعد اعتقاله وفقدان األمل بخروجه حيًا منذ عام 2013، حيث شوهد في 

سجن صيدنايا العسكري خالل فترة اعتقاله

مخيم 

اليرموك

دمشق\ 

صيدنايا

18-07-

2021
جهاد عبود

أفرجت عنه المعارضة السورية بعد اعتقال دام حوالي عامين، وكان قد 
اعتقل في الشهر السابع من عام 2019 من قبل الشرطة العسكرية في 
مدينة إعزاز التابعة للمعارضة السورية، أثناء محاولته دخول األراضي 
التركية للهجرة، وتم إرساله إلى القضاء العسكري في الجيش الحر 

بمدينة عفرين التي بقي فيها ثالثة أشهر وحكم عليه بالسجن سنتان 
بتهمة المواالة للنظام السوري، ثم نقل إلى السجن المركزي في مدينة 

جرابلس وبقي فيه مدة سنة وثمانية أشهر لحين اإلفراج عنه

مخيم 

النيرب

حلب\ 

المعارضة 

السورية

02-09-

2021

سعيد أسعد 

عبد الحق

أفرجت عنه األجهزة األمنية السورية بعد اعتقال استمر قرابة عامين 
ونصف، تم اعتقاله على خلفية ارتباط أخيه األكبر الذي قتل بداية 

األحداث بفصائل المعارضة السورية بداية عام 2011

تتحفظ مجموعة العمل عن ذكر اسم المفرج عنه خوفًا من المالحقة 
األمنية التي من الممكن أن تطاله من جديد، خاصة وأن الشاب يعتقل 

للمرة الثانية منذ خروج فصائل المعارضة السورية من مخيم خان 
الشيح

مخيم خان 

الشيح

21-09-

2021
م
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 المفقودون 

تظهــر إحصائيــات مجموعــة العمــل فقــدان )20( الجئــًا فلســطينيًا فــي ســورية وخارجهــا، أربعــة منهــم فقــدوا علــى طــرق 

الهجــرة نحــو أوروبــا ُوجــدت جثــة أحدهــم الحقــًا، والجئــان فــي تركيــا وآخــر فــي لبنــان، و13 الجئــًا فقــدوا فــي ســورية.

وهــم مــن بيــن )333( الجئــًا فلســطينيًا مفقــودًا منــذ بــدء أحــداث الحــرب فــي ســورية، منهــم )37( الجئــة فلســطينية، وأكثــر 

مــن نصــف المفقوديــن مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين في دمشــق.

وُتتهــم المجموعــات المواليــة لألمــن الســوري بقيامهــا بعمليــات خطــف واعتقــال، إمــا بداعــي أن المفقــود مطلــوب 

لألمــن الســوري، أو مــن أجــل مســاومة ذوي المخطــوف وطلــب فديــة ماليــة إلطــالق ســراحه.

يضــاف إلــى ذلــك وجــود عــدد كبيــر مــن المفقوديــن فــي ســجون النظــام الســوري ال يــزال األمــن يتكتــم علــى مصيرهــم أو 

أماكــن اعتقالهــم، وهــذا مــا أكدتــه شــهادات مفــرج عنهــم مــن الســجون الســورية بوجــود الجئيــن فلســطينيين هــم فــي 

عــداد المفقوديــن داخــل ســجون النظــام.

قائمة بأسماء المفقودين داخل وخارج سورية خالل عام 2021

مالحظات السكن مكان 
الحادث

تاريخ 
الحادث

االسم

ناشدت عائلته المنظمات والمؤسسات الدولية 

والمحلية ومن لديه معلومات، المساعدة في 

الوصول إلى نجلها

الحدود التركية 

اليونانية

01-01-2021 محمود الشواف

فقد الطفل في منطقة قريبة من العباسيين 

بعد أن تبع والدته خالل ذهابها للعمل، علمًا أنه 

فقد والده خالل معارك مخيم اليرموك األخيرة

مخيم جرمانا دمشق 14-12-2021 عبد الرحمن نضال أحمد

ُفقد أثناء محاولته العبور إلى األراضي البلغارية 

بينما جميع األشخاص الذين كانوا برفقته وصلوا 

إلى العاصمة البلغارية صوفيا

مخيم 

اليرموك

تركيا\ بلغاريا 14/01/2021 مجد عموري

فقد االتصال به في تركيا بعد خروجه قبل نحو 

أسبوعين من مدينة إزمير إلى إسطنبول

تركيا 4/02/2021 محمد دياب علي

من مواليد ١989 فقد االتصال به بعد خروجه من 

مراسم تشييع ودفن جثمان الالجئ الفلسطيني 

“عيسى دياب” في مقبرة المخيم وهو مريض 

ويعاني من اضطرابات عصبية

مخيم جرمانا ريف دمشق 23/02/2021 محمد شحادة إبراهيم

مخيم جرمانا ريف دمشق 26/02/2021 مؤيد أحمد محمد
يبلغ من العمر ١٢ عامًا، وهو من أبناء مخيم 

الرمدان

مخيم 

الرمدان

ريف دمشق 19-03-2021 محمد إسماعيل السلطي

فقد في منطقة المزة بدمشق وهو موظف في 

وكالة األونروا منذ عدة سنوات ويحمل بطاقة 

خاصة من الوكالة الدولية

مخيم جرمانا المزة 18/03/2021 وسيم أحمد طعمة

فقدت الطفلة بعد خروجها من منزلها في 

منطقة الحسينية بريف دمشق

مخيم 

الحسينية

ريف دمشق 14-5-2021 حنين
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مالحظات السكن مكان 
الحادث

تاريخ 
الحادث

االسم

مريض ومصاب بمتالزمة داون
مخيم خان 

دنون

مخيم خان 

دنون
17-05-2021 خالد حالوة

كان يقطن في مخيم البص جنوب لبنان، انقطع 

االتصال به يومًا خالل توجهه إلى مخيم البداوي 

في طرابلس شمال لبنان، من مواليد ١99٢

مخيم 

السيدة 

زينب

لبنان 16/06/2021 وسام سمير محمود

فقد في بلدة جّلين بريف درعا الغربي، وهو من 

مواليد عام ٢٠٠7
مخيم درعا مخيم درعا 16/06/2021 يوسف حافظ مطلق

من مواليد عام ١98١
مخيم 

سبينة
ريف دمشق 24/06/2021 سمير محمد الفي

من مواليد )١98٤( فقد أثناء خروجه من المخيم مخيم درعا درعا 15-07-2021 محمد عيسى خالد فالحة
عمره ١٢عامًا خرج من منزله في المخيم صباحًا ولم 

يعد

مخيم 

سبينة
ريف دمشق 22-07-2021 بكر عدنان سليمان خاليفة

فقد خالل توجهه من منطقة شمال الخط باتجاه 

منطقة البانوراما في درعا جنوب سورية، وهو 

من أبناء مخيم درعا ويعيش في منطقة شمال 

الخط، ومن مواليد ١977

مخيم درعا

منطقة 

البانوراما في 

درعا

24/07/2021 وليد حسين حسين

مخيم درعا تركيا 15/10/2021 بهاء أحمد حسن
فقد أثناء محاولته الوصول إلى األراضي اليونانية، 

بعد أن قطع النهر الفاصل بين تركيا واليونان، 

أصابه اإلعياء والتعب وجلس ألخذ قسط من 

الراحة، إال أن رفاقه تركوه، عثر على جثته بعد ١٠ 

أيام

مخيم 

اليرموك

الحدود التركية 

اليونانية
18-10-2021 محمد منير عبد هللا ريان

فقد أثناء محاولته عبور نهر العاصي على الحدود 

السورية التركية
مخيم النيرب

الحدود 

السورية 

التركية

شهر تشرين 

ثاني\ نوفمبر 

2021

صالح محمود رافع

فقد بعد خروجه من منزله بمنطقة سبينة
مخيم 

سبينة
ريف دمشق 25/12/2021 إبراهيم صالح علي
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أواًل:

الالجئون الفلسطينيون

في المخيمات الفلسطينية
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مخيم
اليرموك

يعــد قــرار الرئيــس الســوري بتســهيل عــودة األهالــي دون قيــد أو شــرط الحــدث األهــم واألبــرز 

فــي مخيــم اليرمــوك عــام 2021، ففــي شــهر 8 أيلــول/ ســبتمبر أصــدر الرئيــس الســوري بشــار 

األســد قــرارًا يقضــي بتســهيل عــودة األهالــي الســوريين والفلســطينيين إلى مخيــم اليرمــوك، 

وهــو مــا أكــده األميــن العــام للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين- القيــادة العامــة، طــالل ناجــي، 

حيــث أعلــن أن الجهــات المعنيــة تلقــت قــرارًا مــن الرئيــس الســوري »بتســهيل عــودة األهالــي 

إلــى مخيــم اليرمــوك بــدءًا مــن يــوم 10 أيلــول/ ســبتمبر 2021، دون قيــد أو شــرط«

ــردم مــن  ــركام وال ــة ال ــي إلزال ووجــه القــرار الجهــات المختصــة الســورية وبالتعــاون مــع األهال

البيــوت، تمهيــدًا لدخــول آليــات محافظــة دمشــق إلزالــة الــركام وتنظيــف الشــوارع الفرعيــة 

والحــارات الداخليــة، واســتكمال مــد شــبكات المياه والكهربــاء والهاتــف، اســتعدادًا لعــودة 

األهالــي واســتقرارهم فــي مخيــم اليرمــوك.

لفتــح  المناســبة  البيئــة  بتوفيــر  للتنميــة«1  الســورية  »األمانــة  األســد  وجــه  ناجــي  وبحســب 

بعض المحــالت التجاريــة )ســمانة، بيــع الخضــار والفواكــه الخ…(، ومســاعدة أصحاب المحالت 

ــًا للقيــام بتخديــم المخيــم. مادي

1  تعرّف األمانة عن نفسها، بأنها منظمة غري ربحية وغري حكومية، تعمل من أجل متكني املجتمعات واألفراد، إضافة إىل إرشاكهم يف األعامل التنموية ليتمكنوا من أداء دورهم يف بناء 

املجتمع، ترتبط بشكل مبارش بأسامء األسد التي تشغل فيها منصب رئيس مجلس اإلدارة، أُسست املنظمة عام 2001 بعد تسلّم الرئيس السوري مهامه، حصلت عىل الرتخيص القانوين من وزارة 

الشؤون االجتامعية يف 2007
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إجراءات
الدخول والعودة

اســتمرت محافظــة دمشــق بفــرض شــروطها التــي أقّرتهــا أواخــر 2021 لعــودة ســكان مخيــم 

اليرمــوك، وهــي أن يكــون البنــاء ســليمًا، وأن ُيثبــت الشــخص ملكيتــه للعقــار، باإلضافــة إلــى 

وجــوب حصولــه علــى الموافقــات الالزمــة، وأصــدرت بنــاء عليهــا مئــات الموافقــات لكنهــا كانــت 

قليلــة جــًدا قياًســا بالعــدد الكبيــر لســكان مخيــم اليرمــوك وللمتقدميــن منهــم، ثــم حصلــت 

تســهيالت جديــدة وكبيــرة فــي أواخــر العــام 2021 مــن قبــل فــرع فلســطين، وبحســب مصــادر 

مــن »لجنــة إزالــة األنقــاض فــي مخيــم اليرمــوك« فإنــه لــم يعد مطلوبــًا من األهالــي أخذ موافقة 

أمنيــة مــن الفــروع األمنيــة، وإنمــا أصبــح األمــر مــن صالحيــة بلديــة اليرمــوك.

اليرمــوك«  زيــارة مبنــى »بلديــة مخيــم  المخيــم  يملــك عقــاًرا داخــل  بإمــكان كل مــن  وبــات 

مصحوبــًا بــاألوراق المطلوبــة، وتعبئــة اســتمارة عــودة إلــى منزلــه تمهيــدًا ألخــذ الموافقــة 

بالدخــول والخــروج، إال أن خالفــات بيــن فــرع المنطقــة المســؤول عــن حاجــز الثالثيــن وفــرع 

فلســطين المســؤول عــن حاجــز مخيــم اليرمــوك حــال دون اســتمرار آليــة العمــل الجديــدة، 

ــق الحاجــز  وهــو مــا أكــده أبنــاء المخيــم مــن أنهــم حصلــوا علــى موافقــات دخولهــم عــن طري

التابــع لألمــن العســكري المتواجــد فــي شــارع 30، وعنــد ســؤالهم عناصــر الحاجــز عــن اعتمــاد 

بلديــة اليرمــوك ألخــذ الموافقــات أجابــوا بعــدم وصــول أي قــرار يؤكــد لهــم ذلــك.

ومــع نهايــة العــام 2021، أعلنــت بلديــة اليرمــوك لألهالــي تأجيــل طلبــات العــودة إلــى المخيــم، 

ثــم اســتؤنف التقديــم مــع بدايــة العــام 2022 لــدى النقطــة األمنيــة علــى شــارع الـــ 30.

ووفقــًا لحقوقييــن فلســطينيين، يبــرز صاحــب الطلــب الملكيــة المخصصــة للعقــار، إمــا وكالــة 

عقاريــة أو ســجاًل عقاريــًا »طابــو« أو إذن ســكن أو كتــاب جمعيــة أو متخصــَص بــدل هــدم، 

وفــي حــال عــدم توافــر مــا ســبق يكتفــى بعقــد بيــع مصــدق مــن الماليــة أو خطــاب موجــه كاتــب 

بالعــدل، بيــان عائلــي، بطاقــة األونــروا البيضــاء )الكــرت األبيــض( وصــور للهويــات الشــخصية 

ــًا عائليــًا  المدونــة أســماؤهم فــي ورقــة الموافقــة، وأســماء ومواليــد األخــوة واألخــوات أو بيان

شــاماًل يضــم المتزوجيــن وغيرهــم، وورقــة »غيــر خطــر« خاصــة بالمبنــى، وذلــك دون الحاجــة إلــى 

مراجعــة أيــة جهــة.
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وفــي حــال كان المتقــدم وارثــًا أو أكثــر يكفــي لتقديــم الطلــب، أحــد الورثــة مــع حصــر اإلرث للموّرث 

وملكيــة المــورث، بيــان عائلــي شــامل للمــورث، ومــن ســيقيم مــع مقــدم الطلب وصــور الهويات 

الشــخصية، وبطاقــة األونروا البيضــاء )الكرت األبيض(.

وللمحــالت التجاريــة، إذا كان مملــوكًا يطلــب منــه إحــدى الملكيــات الســابقة أعــاله، وإخــراج قيــد 

نفــوس، وهويــة شــخصية لصاحــب المحــل، وفــي حــال كان المحــل إيجــارًا يبــرز عقــد اإليجــار أو 

وثيقــة مــن الماليــة بتملكــه )فــروغ(.

أمــا بالنســبة لمــن لديــه عقــار فــي األراضــي التابعــة للهيئــة العامــة لالجئيــن الفلســطينيين 

يتوجــب عليــه إبــراز إذن ســكن أو وكالــة أو عقــد بيــع مــن الماليــة وبطاقــة األونــروا البيضــاء 

وبيــان عائلــي للمتقــدم وصــور عــن الهويــات الشــخصية.

ــه  ــة الســورية للتنميــة« عــن تقديــم خدمات فيمــا أعلــن فريــق االســتجابة القانونيــة فــي »األمان

لســكان مخيــم اليرمــوك ممــن فقــدوا ثبوتياتهــم العقاريــة بســبب الحــرب، بهــدف تســهيل 

عمليــة الحصــول علــى األوراق الالزمــة لضمــان حقوقهــم فــي ملكيــة العقــار.

ووفقــًا ألحــد أعضــاء فريــق االســتجابة فــإن الخدمــات التــي تــم تقديمها لســكان مخيــم اليرموك 

شــملت مــا يســمى بـــ “جلســات التوعيــة القانونيــة” مــن أجــل تعريــف المســتفيدين بــاألوراق 

المطلوبــة لحصــر اإلرث، الفــرق بيــن عقــد البيــع ونقــل الملكيــة، كيفيــة الحصــول علــى الوثائــق 

العقاريــة، إجــراءات الحصــول علــى الوثيقــة العقاريــة التالفــة أو الضائعــة، إقامــة دعــوى إزالــة 

الشــيوع، إقامــة دعــوى طــرد غاصــب، إضافــة إلــى المواضيــع المتعلقــة بالهــالك الكلــي والجزئــي 

للعقــار.
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إعادة تأهيل
البنى التحتية

تشــير »لجنــة اإلشــراف علــى إعــادة تأهيــل مخيــم اليرمــوك«2 أن هنــاك قرابــة نحــو الـــ 40 فــي 

المئــة مــن أبنيــة المخيــم وضعهــا اإلنشــائي جيــد، وليســت بحاجــة إلــى ترميــم إنشــائي، و40 فــي 

المئــة بحاجــة إلــى تدعيــم وإصــالح و20 فــي المئــة مهــدم بالكامــل وبحاجــة إلــى ترحيــل وهــذا 

بحاجــة إلــى إعــادة بنــاء. 

      إدارة  الخدمات

ــا لمكتــب الخدمــات فــي محافظــة دمشــق بنــاء علــى أحــكام قانــون  يتبــع مخيــم اليرمــوك إدارًي

اإلدارة المحليــة الصــادر فــي المرســوم التشــريعي رقــم /107/ لعــام 2011 وتعديالتــه، وبنــاء علــى 

أحــكام المرســوم التشــريعي رقــم /20/ لعــام 2017، والمرســوم التشــريعي رقــم /2013/ لعــام 

2016 وتعديالتــه، وبنــاء عليــه كّلفــت محافظــة دمشــق »دائــرة الخدمــات« بــإدارة ملــف المخيــم 

ــة المحليــة« التــي لهــا تبعيــة مزدوجــة مــا بيــن محافظــة دمشــق  ــه عوضــًا عــن »اللجن وخدمات

والهيئــة العامــة لمؤسســة الالجئيــن الفلســطينيين العــرب.

تعرضــت »دائــرة الخدمــات« خــالل العــام 2021 النتقــادات واســعة، واتهمهــا أهالــي مخيــم 

اليرمــوك بالفشــل الذريــع فــي إدارة ملــف مخيمهــم خــالل األعــوام الماضيــة، وأنهــا أضــرت 

بالمخيــم بــدل نفعــه، ألنهــا لــم تتحــرك لخدمتــه طــوال فتــرة ســيطرة الســلطات الســورية، 

ــاء المخيــم الفاعليــن عــن المشــاركة فــي إدارة ملــف المخيــم كمــا  ــرة بإبعــاد أبن واتهمــوا الدائ

ــة. ــة المحلي كان ســابقًا فــي اللجن

2  لجنة مرشفة عىل إزالة أنقاض مخيم الريموك وترميم مقربة الشهداء، ترشف عليها منظمة التحرير الفلسطينية بالتعاون مع محافظة دمشق، تضم خرباء ومهندسني ومقاولني أبرزهم 

»إبراهيم عم عيل« رئيس نقابة املقاولني السوريني فرع دمشق األسبق، واملقاول »محمد الصالح« أمني رس نقابة املقاولني السوريني األسبق، واملهندس »محمود الخالد« عضو نقابة املهندسني 

الفلسطينيني واتحاد املهندسني يف سورية، واملقاول »سامر الشهايب« 
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ويتجلى فشــل محافظة دمشــق في إدارة ملف مخيم اليرموك بحســب عدد من المهندســين 

فــي أمــور عديــدة منهــا؛ فشــلها فــي إعــادة الســكان إلــى منازلهــم وممتلكاتهــم، وعــدم تنفيذهــا 

لوعودهــا بإعطــاء رخــص البنــاء للبيــوت المهدمــة خــالل 24 ســاعة مــن تقديمهــا للمحافظــة 

إلعــادة إعمارهــا، وكذلــك إعطــاء البيــوت المهدمــة رخصــة بطابــق إضافــي لتخفيــف أعبــاء 

المالــك الماديــة باإلعمــار ولــم يتــم تنفيــذ ذلــك، كمــا أنهــا لــم تســتطع وقــف ســرقة بيــوت 

وممتلــكات األهالــي أو القبــض علــى لــص واحــد »عفيــش« واحــد وإحالتــه إلــى القضــاء. 

محافظــة  أعلنــت   ،2021 ينايــر  ثانــي/  كانــون   •

دمشــق عــن فتــح بــاب تســجيل طلبــات ترميــم 

اليرمــوك  مخيــم  ســكان  ومنــازل  ممتلــكات 

دمشــق  جنــوب  الفلســطينيين  لالجئيــن 

للســكن. الصالحــة 

الطلبــات  أن  إلــى  وأشــارت محافظــة دمشــق 

العالقــة  أصحــاب  قبــل  مــن  تقــدم  أن  يجــب 

مباشــرة، وأن الوثائــق المطلوبــة تتضمن صورة 

العائليــة  والبطاقــة  الشــخصية  الهويــة  عــن 

وإثبــات الملكيــة، رقــم الموافقــة األمنيــة، طلــب 

بالموافقــة علــى الكشــف والترميــم، كشــف مــن 

قبــل مهنــدس فــي بلديــة مخيــم اليرمــوك يحــدد 

مــن  يحتاجــه  ومــا  ومســاحتها،  األضــرار  حجــم 

مــواد بنــاء للتدعيــم والترميــم، منوهــة أن قــرار 

قبــول أو رفــض الطلــب ســتصدره بعــد أســبوع 

مــن تاريــخ تقديــم الطلــب.

أعمال الترميم
وترحيل األنقاض 
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• كانــون ثانــي/ ينايــر 2021، طالــب عــدد مــن الناشــطين محافظــة دمشــق برفــع يدهــا عــن 

ملــف مخيــم اليرمــوك نهائيــًا بدائــرة خدماتهــا، ألنهــا أثبتــت فشــلها الذريــع تجــاه المخيــم خــالل 

العاميــن الماضييــن، مشــيرين إلــى أنهــا لــم تحــرك ســاكنًا ولــم تقــدم أي خدمــات لتحســين واقع 

ــم تســتطع  ــم، كمــا أنهــا ل ــركام مــن حــارات وشــوارع المخي ــة ورفــع األنقــاض وال ــى التحتي البن

إيقــاف ســرقة بيــوت وممتلــكات األهالــي وتوقــف عفيــش واحــد وإحالتــه إلــى القضــاء.

• شــباط/ فبرايــر 2021، منحــت دائــرة خدمــات اليرمــوك موافقــات ترميــم المنــازل فــي مخيــم 

اليرمــوك للمتقدميــن، بعــد 48 ســاعة مــن تقديــم الطلــب، وقالــت مصــادر الدائــرة إنهــا تلقــت 

30 طلبــًا مــن أبنــاء المخيــم لترميــم منازلهــم وتمــت الموافقــة عليهــا، كمــا عملــت الدائــرة علــى 

رفــع أنقــاض مخلفــات الحــرب فــي مبنــى بلديــة اليرمــوك لتســهيل عملهــا وعمــل األهالــي.

• آذار/ مــارس 2021، بــدأت محافظــة دمشــق تقديــم خدماتهــا ألهالــي مخيــم اليرمــوك حيــث 

بــادرت إلــى إدخــال آلياتهــا إلزالــة القمامــة مــن األحيــاء المأهولــة بالســكان كـــ )حيفــا- الجاعونــة 

ــة القمامــة مــن تلــك األحيــاء بشــكل دوري. وعيــن غــزال(، علــى أن تســتمر أعمــال إزال

• آذار/ مــارس 2021، انتقــد عــدد مــن الناشــطين وأهالــي مخيــم اليرمــوك محافظــة دمشــق 

بســبب حصــر أعمالهــا الخدميــة بإزالــة القمامــة مــن الحــارات والشــوارع المأهولــة فــي المخيــم، 

مطالبيــن المحافظــة بالعمــل الحقيقــي والجــدي فــي إعــادة تأهيــل البنــى التحتيــة، والســماح 

بعــودة األهالــي إلــى منازلهــم وممتلكاتهــم بأســرع وقــت ممكــن دون مماطلــة وتســويف.

واتهــم األهالــي وعــدد مــن تجــار المخيــم، محافظــة دمشــق وعضــو مكتبهــا التنفيــذي »ســمير 

جزائرلــي« بعرقلــة عمــل المتعهديــن الذيــن رســت عليهــم عقــود شــركة اإلنشــاء والتعميــر، 

ووضــع قيــود علــى العمــل بإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة للمخيــم، ومحاولــة تطبيــق المخطــط 

التنظيمــي الــذي وضعتــه المحافظــة لمخيــم اليرمــوك فــي دمشــق.

• يــوم30 تمــوز/ يوليــو 2021، افتتــح مســجد »عبــد القــادر الحســيني« فــي المخيــم بقــرار صــادر 

مــن وزارة األوقــاف، وأقيمــت فيــه صــالة الجمعــة بحضــور العشــرات مــن أبنــاء المخيــم، وذلــك 

بعــد فتــح األهالــي لقبــو المســجد وتنظيفــه وترحيــل األنقــاض الموجــودة فيــه.

الترميــم  أذونــات  منــح  علــى  الموافقــة  دمشــق  محافظــة  أعطــت   ،2021 أغســطس  آب/   •

والتدعيــم وإعــادة البنــاء الجزئــي فــي مخيــم اليرمــوك بحســب ملكيــات حددتهــا المحافظــة، 

بعــد الحصــول علــى الموافقــة بالعــودة، ووفقــًا لطلــب خطــي مقــدم لمحافــظ دمشــق -تمــت 
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الموافقــة عليــه- تنحصــر المســتندات إلثبــات الملكيــة فــي المخيــم بأنــواع خمســة، وهــي: وكالــة 

كاتــب عــدل، حكــم مكتســب الدرجــة القطعيــة، إذن ســكن صــادر مــن الهيئــة العامــة لالجئيــن 

الفلســطينيين العــرب بالنســبة للعقــارات التابعــة لهــا، عقــود إيجــار مصدقــة مــن اللجنــة 

المحليــة ســابقًا بخصــوص المحــالت التابعــة ملكيتهــا للجنــة المحليــة ســابقًا، وآخرهــا عقــد 

بيــع قطعــي مصــدق ســابقًا مــن ماليــة دمشــق

ووفقــًا لحقوقييــن فلســطينيين، تشــكل الموافقــة علــى الترميــم لمــن يملــك عقــد بيــع ُمصالــح 

ــازًا، وهــو مــا يثبــت يومــًا بعــد يــوم فشــل المخطــط التنظيمــي  عليــه مــن ماليــة دمشــق، امتي

األخيــر.

• أيلــول/ ســبتمبر 2021، بعــد القــرار الرئاســي بتســهيل دخــول أبنــاء المخيــم، شــرع غالبيــة أهالــي 

مخيــم اليرمــوك بتنظيــف المنــازل ومحاّلهــم التجاريــة، ورمــي الــركام واألنقــاض علــى الشــوارع 

والحــارات لتجميعهــا وإزالتهــا فــي وقــت الحــق، وأمهلــت الســلطات الســورية األهالــي قرابــة 

شــهر مــن الزمــن، بــدءًا مــن تاريــخ دخــول األهالــي 10 أيلــول/ ســبتمبر 2021وحتــى قبــل تاريــخ 

الخامــس مــن شــهر تشــرين أول، ثــم مــددت محافظــة دمشــق المهلــة حتــى تاريــخ 15 تشــرين 

الثانــي/ نوفمبــر 2021 ومنعــت إلقــاء الــركام بعــد ذلــك التاريــخ تحــت طائلــة المســؤولية ودفــع 

نفقــات الترحيــل.

• يــوم 6 تشــرين أول/ أكتوبــر 2021، دخلــت آليــات ثقيلــة وســيارات نقــل كبيــرة لترحيــل األنقــاض، 

وأعلــن »ســمير الرفاعــي« ســفير دولــة فلســطين فــي دمشــق أن هــذه العمليــة ستســتمر 

لمــا يقــارب الشــهرين، وستشــكل حجــر األســاس لبــدء عــودة الحيــاة إلــى مخيــم اليرمــوك، كمــا 

أن خدمــات النقــل والبنــى التحتيــة مــن ميــاه وكهربــاء وصــرف صحــي بانتظــار انتهــاء عمليــات 

ترحيــل األنقــاض للبــدء بعمليــات الصيانــة وتقديــم الخدمــات للمخيــم.

• تشــرين األول/ أكتوبــر 2021، أكــدت »لجنــة إزالــة أنقــاض مخيــم اليرمــوك وترميــم المقبــرة« أن 

أعمــال رفــع األنقــاض حتــى أواخــر شــهر تشــرين األول/ أكتوبــر شــملت أربــع مناطــق؛ منطقــة 

شــارع القــدس باتجــاه شــارع ســبع ســباع وتفرعاتهــا، والمنطقــة مــا بيــن شــارع اليرمــوك 

وشــارع الـــ ١5 وصــواًل إلــى مبنــى الخالصــة مــع كافــة الطــرق الفرعيــة الواصلــة مــا بيــن المناطــق 

المذكــورة والطريقيــن الرئيَســْين، باإلضافــة إلــى تعزيــل مــا تــم إلقــاؤه مــن أنقــاض مــرة ثانيــة 

مــن ســاحة لوبيــا وســاحة أبــو حشــيش ومحيــط عبــد القــادر وشــارع صفــد وشــارع الجاعونــة 

وتفرعاتــه.
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• يــوم 2 تشــرين ثانــي/ نوفمبــر2021، لقــي الشــاب الفلســطيني »حســام عبــد القــادر شــلبي« 

حتفــه بعــد تعرضــه إلصابــة خطيــرة إثــر ســقوط أحــد األعمــدة الخرســانية عليــه أثنــاء العمــل 

فــي مخيــم اليرمــوك، علــى إثرهــا أطلــق نشــطاء مــن أبنــاء المخيــم تحذيــرات لألهالــي، بضــرورة 

توخــي الحــذر، واالنتبــاه أثنــاء القيــام بتعزيــل المنــازل مــن األنقــاض خاصــة أن هنــاك الكثيــر مــن 

المنــازل مهــددة باالنهيــار والســقوط بســبب التصدعــات التــي أصابتهــا نتيجــة القصــف الــذي 

تعــرض لــه المخيــم مــن قبــل الطيــران الروســي ومدفعيــة قــوات النظــام الســوري. 

• تشــرين ثانــي/ نوفمبــر2021، اشــتكى أهالــي 

والتقــدم  العروبــة  وحــي  ياســين  ديــر  حــي 

وجــادات بئــر الســبع وكفــر قاســم فــي مخيــم 

اليرمــوك مــن تهميــش أحيائهــم مــن عمليــة 

إزالــة األنقــاض التــي تشــرف عليهــا »لجنــة 

وترميــم  اليرمــوك  مخيــم  أنقــاض  إزالــة 

الفلســطيني  الســفير  المقبرة« وطالبــوا 

بأحيــاء  أســوة  األنقــاض  لرفــع  بالتدخــل 

اليرمــوك. مخيــم 

عضــو  قــال  نوفمبــر2021،  ثانــي/  تشــرين   •

»لجنــة اإلشــراف علــى إعــادة تأهيــل مخيــم 

الخالــد«  »محمــود  المهنــدس  اليرمــوك« 

إن ورشــات العمــل نّظفــت نحــو %90 مــن 

القديــم، المخيــم  حــارات 

بــدأت وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين  8 كانــون أول/ ديســمبر2021،  يــوم   •

األونــروا ضمــن برنامــج البنيــة التحتيــة وتحســين المخيمــات حملــة لترحيــل األنقــاض مــن ثالثــة 

مراكــز تابعــة لهــا فــي مخيــم اليرمــوك، هــي مركــز دعــم الشــباب فــي شــارع المــدارس، ومركــز 

اإلعاشــة عنــد تقاطــع شــارع ســبع الســباعي وشــارع القــدس، ومدرســة الجرمــق أول شــارع 

المــدارس، وذلــك تمهيــدًا لترميمهــا بعــد تعرضهــا للدمــار والخــراب خــالل ســنوات الحــرب 

واســتهداف المخيــم. 
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شبكات
الصرف الصحي ومياه الشرب

• نيســان/ أبريــل2021، قالــت »الشــركة العامــة للبنــاء والتعميــر« – فــرع المنطقــة الجنوبيــة، 

إنهــا وقعــت عقــدًا مــع »المؤسســة العامــة لميــاه الشــرب والصــرف الصحــي بدمشــق«، 

إلعــادة تأهيــل شــبكة ميــاه مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين بدمشــق، بقيمــة ٢٠٠ مليــون 

ليــرة ســورية.

• يــوم 8 حزيــران/ يونيــو2021، بــدأت »المؤسســة العامــة لميــاه الشــرب والصــرف الصحــي« فــي 

دمشــق أعمــال تأهيــل واســتبدال قســاطل شــبكة الميــاه والشــرب فــي مخيــم اليرموك، ضمن 

المشــروع المتعاقــد عليــه مــع الشــركة العامــة للبنــاء والتعميــر – فــرع المنطقــة الجنوبيــة.

• يــوم 7 آب/ أغســطس2021، أعلنــت المؤسســة ضــّخ ميــاه الشــرب »الفيجــة« فــي الشــبكة 

الرئيســة لمخيــم اليرمــوك، كمــا اســتكملت مؤسســة الميــاه عملهــا فــي شــارع لوبيــة، وأشــارت 

لجنــة اإلشــراف علــى إعــادة تأهيــل مخيــم اليرموك، أن المرحلة األولى مــن أعمال صيانة وتمديد 

شــبكة ميــاه الشــرب تــم االنتهــاء منهــا، وتــم تركيــب شــبكة فــي جــزء مــن المخيــم يمتــد داخــل 

مربــع بيــن شــارع لوبيــة، وشــارع المــدارس، وشــرقًا وغربــًا بيــن شــارعي الجاعونــة واليرمــوك.

• تشــرين ثانــي/ نوفمبــر 2021، كشــف عضــو لجنــة اإلشــراف علــى إعــادة تأهيــل مخيــم اليرمــوك 

المهنــدس »محمــود الخالــد« أن اليونســكو ســتبدأ بالتعــاون مــع محافظــة دمشــق -بعــد 

مرحلــة إزالــة األنقــاض والــركام- مشــروع ترميــم شــبكة الصــرف الصحــي التــي تعانــي وضعــًا 

ــاه الشــرب والصــرف الصحــي« عــن إصــالح  ســيئًا، فــي حيــن أعلنــت »المؤسســة العامــة لمي

خــط الصــرف الصحــي فــي شــارع فلســطين جانــب صالــة الســعادة وصــواًل إلــى مســتوصف 

رجــاء أبــو عماشــة. 
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الكهرباء

يخلــو مخيــم اليرمــوك مــن الكابــالت الكهربائيــة المغذيــة لــه إثــر تعرضهــا للنهــب والتعفيــش 

مــن قبــل القــوات الســورية، وســرقة الكابــالت التــي كانــت ممــددة تحــت األرض وفوقهــا وفــي 

المنــازل والمؤسســات والمحــال التجاريــة.

• حزيــران/ يونيــو2021، أنهــى »المؤتمــر الشــعبي لفلســطينيي الخــارج« بالتعــاون مــع »جمعيــة 

مهجــة القــدس«، مشــروع إنــارة شــوارع مخيــم اليرمــوك وفلســطين بالطاقــة الشمســية، 

وذلــك ضمــن حملــة التضامــن الوطنيــة التــي أطلقهــا المؤتمــر فــي أيــار مايــو 2021، الهادفــة إلــى 

تقديــم الدعــم اإلغاثــي واإلنســاني ألهالــي مخيــم اليرمــوك وإعــادة الحيــاة إليــه.

القاطنيــن والعائديــن حديثــًا  يجبــر  مــا  للكهربــاء،  تفتقــد  المخيــم فهــي  أمــا منــازل وحــارات 

الســتجرار الكهربــاء مــن مســافات بعيــدة وبأســالك ذات قــدرات ضعيفــة، فــي ظــل ســاعات 

تقنيــن طويلــة تحرمهــم مــن الطاقــة الكهربائيــة.

• تشــرين ثانــي/ نوفمبــر2021، وصفــت »لجنــة اإلشــراف علــى إعــادة تأهيــل مخيــم اليرمــوك« 

إصــالح شــبكة الكهربــاء وإعادتهــا إلــى منــازل وشــوارع المخيــم بالصعبــة، وأن البــدء بالعمــل 

بهــا ســينّفذ بعــد تأميــن ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي وترحيــل األنقــاض.

المسؤولية األمنية

أفــادت مصــادر خاصــة لمجموعــة العمــل فــي الشــهر الثانــي مــن عــام 2021، أن الملــف األمنــي 

لمخيــم اليرمــوك والحجــر األســود تــم تســليمه لفــرع األمــن العســكري، الــذي يتولــى بــدوره 

متابعــة ملــف المنطقــة، وتنظيــم موافقــات الدخــول لألهالــي.

وينصــب فــرع األمــن العســكري حاجــزه علــى شــارع الثالثيــن أحــد المداخــل الرئيســة لمخيــم 

اليرمــوك، أمــا علــى بوابــة مخيــم اليرمــوك »الجســر« يقيــم »فــرع فلســطين« حاجــزًا لــه للتحقــق 

مــن أوراق الدخــول والموافقــات، وفــي بعــض األحيــان يتــم »التفييــش« علــى الداخليــن.
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كمــا ينصــب األمــن الســوري حواجــزه بيــن مخيــم اليرمــوك ومنطقــة يلــدا شــرقي المخيــم، 

ويمنــع دخــول أي الجــئ فلســطيني مــن بلــدات جنــوب دمشــق )يلدا-ببيال-بيــت ســحم( إلــى 

مخيــم اليرمــوك ويتوجــب علــى نازحــي المخيــم فــي البلــدات الخــروج منهــا أواًل ثــم الدخــول مــن 

بوابــة المخيــم.

أمــا مــن الجهــة الجنوبيــة لمخيــم اليرمــوك المتصلــة بأراضــي بلــدات يلــدا وحجيــرة والبويضــة 

فلــم تشــهد وجــود حواجــز أمنيــة وفــق شــهود عيــان، ويســتطيع الالجئــون الفلســطينيون 

المقيمــون فــي ريــف دمشــق الجنوبــي الوصــول إلــى المخيــم مــن جهتــه الجنوبيــة دون عوائــق 

أمنيــة.

نبش القبور

تواصلــت عمليــات القــوات الروســية بتغطيــة أمنيــة ســورية، بنبش القبور في مقبرة الشــهداء 

القديمــة فــي مخيــم اليرمــوك، فــي حيــن أكــد ناشــطون لمجموعــة العمــل فــي الشــهر التاســع 

مــن عــام 2021، بانتهــاء أعمــال النبــش بحثــًا عــن رفــات جنــود »إســرائيليين«، وخلــّو المقبــرة مــن 

أي قــوات روســية أو ســورية واســتمرار منــع الوصــول إليهــا لوجــود حواجــز أمنيــة تابعــة للنظــام 

ومجموعــات فلســطينية مواليــة لهــا.

كمــا أكــد شــهود عيــان مــن ســكان المنطقــة لمجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية 

وجــود خــراب كبيــر فــي مقبــرة الشــهداء وتحولهــا إلــى أكــوام ترابيــة، واختفــاء معالــم القبــور، 

وأشــاروا إلــى وجــود خيــام كبيــرة تغطــي المقبــرة مــن جهــة شــارع الثالثيــن كانــت القــوات 

الروســية قــد رفعتهــا لتغطيــة أعمالهــا فــي المقبــرة.

واعتبــر حقوقيــون فلســطينيون نبــش القــوات الروســية عشــرات قبــور الموتــى فــي مقبــرة 

الشــهداء بمخيــم اليرمــوك، بحثــًا عــن رفــات جنــود »إســرائيليين«، جريمــة حــرب ترتكبهــا روســيا 

تحــت أعيــن قــوات النظــام الســوري وانتهــاك فاضــح لحرمــة وكرامــة الموتــى.

وقــال حقوقيــون فــي تركيــا ودول أوروبيــة إن نبــش القبــور انتهــاك فاضــح لحرمــة وكرامــة 

الموتــى، وإيــذاء مشــاعر ذويهــم وأبنــاء شــعبهم، ومــن غيــر المشــروع قانونًا نبش قبــور الموتى 

إال بــإذن خطــي مــن ذويهــم، وال يمكــن تبريرهــا بدوافــع إنســانية لنقــل رفــاة جنــود ليدفنــوا فــي 

مقابرهــم.
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ويشــير الحقوقيــون بأنــه حتــى لــو قالــت القــوات الروســية إن لديهــا إذنــًا قضائيــًا مــن المحاكــم 

الســورية للقيــام بذلــك، فهــذا يحتــاج إلــى شــروط محــددة مــن أهمهــا تحديــد مــكان دفــن الجثــث 

المعنيــة بالفحــص الجينــي، وال يجــوز أن يكــون إذنــًا مفتوحــًا علــى كافــة المدفونيــن فــي المقبــرة، 

الســيما أن مقبــرة الشــهداء فــي مخيــم اليرمــوك، مكتــوب اســم المتوفــى علــى كل قبــرٍ فيهــا«

وتنــص القوانيــن الدوليــة علــى احتــرام حرمــة الموتــى، والتحقــق مــن أنهــم دفنــوا بالطريقــة 

الالئقــة والعمــل علــى تمييــز مقابرهــم لتيســير االســتدالل عليهــا وحمايــة المقابــر، وعلــى أن 

تعامــل جثــث الموتــى بطريقــة تتســم باالحتــرام وتحتــرم قبورهــم وتصــان بشــكل مالئــم.

وكانــت مصــادر إعالميــة أمريكيــة قــد كشــفت أن القــوات الروســية نقلــت رفــات أكثــر من عشــرة 

أشــخاص مــن مخيــم اليرمــوك إلــى مخبــر طــب شــرعي فــي »إســرائيل« للتأكــد مــن هويتهــا، 

ونقلــت عــن متحــدث باســم جيــش االحتالل »اإلســرائيلي« قوله »إن الجثــث التي لم يتم التعرف 

عليهــا مــن المحتمــل أنهــا تعــود لفلســطينيين وســيتم دفنهــا فــي مقبــرة »اإلرهابييــن« ضمــن 

قبــور مجهولــة وفــي موقــع لــن يتــم الكشــف عنــه«.

كمــا كشــفت قنــاة »إســرائيل 24« أن روســيا قامــت بعمليــات بحــث متواصلــة فــي مقبــرة 

مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين بدمشــق، عــن رفــات الجاســوس »اإلســرائيلي« »إيلــي 

كوهيــن« الــذي أعــدم فــي 18 أيــار/ مايــو 1965 فــي ســورية بتهمــة التجســس، كمــا أكــد رئيــس 

ــات البحــث  ــاة إســرائيل 24، »أن عملي ــة لقن ــن نتنياهــو« فــي مقابل ــوزراء اإلســرائيلي »بنيامي ال

عــن رفــات كوهيــن فــي ســورية جاريــة بالفعــل هــذه األيــام« – خــالل النصــف األول مــن العــام 

.2021

وأشــارت القنــاة اإلســرائيلية وفــق مصادرهــا، أن الســوريين ســلموا الــروس غرضــًا شــخصيًا 

تعــود ملكيتــه لكوهيــن، تــم نقلــه إلــى »إســرائيل« لفحصــه، ومــن الممكــن أن يكــون بقايــا 

مالبســه، أو البعــض مــن الوثائــق التــي تخصــه.

ونقلــت القنــاة عــن مصــدر مقــرب مــن المخابــرات العســكرية الروســية، أن الســوريين قدمــوا 

للوحــدات الروســية خرائــط تفصيليــة للمنطقــة المحيطــة بمخيــم اليرمــوك لالجئيــن، بــؤرة 

ــة. ــى التــي يؤكــد فيهــا مصــدر روســي أن عمليــات البحــث جاري البحــث، وهــي المــرة األول

وفــي وثيقــة مســربة تــدل علــى قبــور جنــود إســرائيليين فــي مخيــم اليرمــوك؛ كشــف تقريــر 

رئيــس  إلــى مكتــب  الوثيقــة  بينــت، أرســل هــذه  رئيــس حــزب »يمينــا« نفتالــي  إســرائيلي أن 

الحكومــة اإلســرائيلية، بنياميــن نتنياهــو، فــي تمــوز/ يوليــو عــام 2020، تحتــوي علــى معلومــات 
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مزعومــة حــول أماكــن دفــن جنــود إســرائيليين قتلــوا فــي معركــة »الســلطان يعقــوب« ضــد 

الجيــش الســوري إبــان االجتيــاح اإلســرائيلي للبنــان عــام 1982.

وادعــى التقريــر الــذي أورده موقــع »والــال« اإلخبــاري اإلســرائيلي، فــي شــهر نيســان\ أبريــل 2021، 

أن وثيقــة كتبــت بخــط يــد الرئيــس الفلســطيني الراحــل، ياســر عرفــات، وأشــارت إلــى ثالثــة قبــور 

فــي مقبــرة مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين جنــوب العاصمــة الســورية دمشــق.

وأوضــح الموقــع أن الوثيقــة المســربة ال تذكــر بشــكل مباشــر مــكان القبــور التــي تتحــدث عنهــا 

لجنــود إســرائيليين قتلــوا فــي معركــة »الســلطان يعقــوب«، غيــر أنهــا تتضمــن وصًفــا دقيقــا 

لموقــع ثالثــة قبــور فــي منطقــة معينــة فــي مقبــرة مخيــم اليرمــوك حيــث دفــن شــهداء فصائــل 

منظمــة التحريــر الفلســطينية بعــد عــام 1980، كمــا تحتــوي علــى تعليمــات حــول كيفيــة التعــرف 

علــى هــذه القبــور.

ظاهرة التعفيش

اســتمرت ظاهــرة مــا تســمى »التعفيــش« فــي مخيــم اليرمــوك إال أنهــا شــهدت انخفاضــًا 

تدريجيــًا مــع عــودة وإقامــة األهالــي فــي المخيــم، فيمــا لجــأ اللصــوص إلــى أعمــال تخريــب 

المنــازل بعــد ترميمهــا مــن قبــل األهالــي.

فمع بداية العام 2021 قال أهالي المخيم إن سرقة الممتلكات في مخيم اليرموك وصلت إلى 

أنابيب الماء والصرف الصحي، حيث شوهد السارقون والعفيشة في حارات وشوارع المخيم 

 وهم يجمعون »البواري« المصنوعة من الحديد والبالستيك لشحنها بسيارات ومن ثم بيعها.

وأضــاف األهالــي أن عــددًا مــن ســيارات العفيشــة تمــر مــن أمــام حواجــز النظــام الســوري دون 

معتــرض، واتهمــوا ضباطــًا فــي األمــن والجيــش التابــع للنظــام بــإدارة المســروقات مــن مخيــم 

اليرموك،وبيعهــا عبــر وســطاء فــي دمشــق.

ويؤكــد أهالــي مخيــم اليرمــوك مشــاهدتهم قيــام عناصــر النظــام بتعفيــش وســرقة منازلهــم، 

ونهــب البنــى التحتيــة مــن كابــالت كهربائيــة وأنابيــب بالســتيكية، علــى الرغــم مــن عــودة حوالــي 

700 عائلــة مــن ســكان مخيــم اليرمــوك إلــى منازلهــم.
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وطالــب ســكان مخيــم اليرمــوك الســلطات الســورية والجهــات المعنيــة ومنظمــة التحريــر 

الفلســطينية ووكالــة األونــروا بالعمــل علــى تأميــن البنــى التحتيــة للمخيــم مــن أجــل إعادتهــم 

إلــى منازلهــم بأســرع وقــت ممكــن.

وبعــد مطالبــات عديــدة وزيــادة الضغــط علــى الحواجــز األمنيــة التــي تســهل عمــل »العفيشــة« 

أمهلــت الجهــات األمنيــة المختصــة بملــف مخيــم اليرمــوك »العفيشــة« – اللصــوص مــدة 

أقصاهــا 7 أيــام لترحيــل المســروقات مــن أماكــن تجميعهــا فــي المخيــم، وبعــد انتهــاء المــدة 

أصــدرت قــرارًا بمالحقــة »العفيشــة« الذيــن يدخلــون المنــازل فــي مخيــم اليرمــوك وســرقة 

محتوياتهــا، ودعــا عــدد مــن الحقوقييــن أبنــاء المخيــم وعناصــر الفصائــل الفلســطينية فــي 

اليرمــوك إلــى التبليــغ عــن أي »عفيــش« يتجــول فــي الشــوارع والحــارات، لتقبــض الجهــات 

ــى القضــاء. ــه إل ــه وتحيل ــة علي األمني

مــع نهايــة العــام اشــتكى عــدد مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك مــن ســرقة منازلهــم وتخريبهــا بعــد 

ــة، وزاروهــا  ــون إنهــم نظفــوا منازلهــم فــي منطقــة العروب ــركام، وقــال الالجئ تنظيفهــا مــن ال

خــالل فتــرات متباعــدة ليجــدوا جدرانــًا مهدمــة وخرابــًا فــي المطابــخ، وأكوامــًا مــن الــركام حالــت 

دون دخولهــم. وطالــب الالجئــون اللجــان المســؤولة عــن المخيم بالعمــل على وقف مجموعات 

التخريــب وحمايــة مــا تبقــى مــن منازلهــم، بعــد تعرضهــا للقصــف والتعفيــش علــى يــد قــوات 

النظــام ومجموعاتــه المواليــة.
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ابتزاز األهالي
واستغالل السماسرة

اشــتكى الالجئــون الفلســطينيون مــن ابتــزاز الكشــافين الذيــن يعاينــون مــدى صالحيــة منــازل 

مخيــم اليرمــوك للســكن، وقــال عــدد مــن أبنــاء المخيــم إن الكشــاف ال يمنــح موافقــة الســكن 

إال بعــد أن تدفــع لــه مبلغــًا مــن المــال، وأكــد ناشــطون، أن إحــدى الالجئــات دفعــت للكشــاف 

مبلــغ 30 ألــف ليــرة ســورية مقابــل موافقــة الســكن، وأن عــددًا مــن المنــازل الصالحــة للســكن 

لــم يمنــح أصحابهــا موافقــات بســبب عــدم دفعهــم للمــال.

ــدأ السماســرة اســتغالل  ــاط ب ــة اإلحب ــم وانتشــار حال ــى المخي ــع الدخــول إل مــع التشــديد ومن

حاجــة النــاس وشــراء ممتلكاتهــم بأســعار زهيــدة ولوحــظ وجــود حركة شــراء نشــطة للعقارات 

العائــدة ألهالــي المخيــم مــن قبــل سماســرة وتجــار عقــارات ســوريين وفلســطينيين ممــن 

يعملــون بهــذا المجــال، منــذ عــدة أشــهر بعيــدًا عــن األضــواء.

ورأى نشــطاء مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك أن تجــار األزمــة ونظــرًا القتــراب فتــح مخيــم اليرمــوك 

وكذلــك لعــدم خضوعــه لمخطــط تنظيمــي، أسســوا شــركات مقــاوالت محــدودة المســؤولية 

مخطــط  »وجــود  إشــاعات  بترويــج  وقامــوا  بخســة،  بأثمــان  المهدومــة  العقــارات  لشــراء 

ــة«. ــة تحتي ــه ال يوجــد بني ــن يعــودوا لبيوتهــم«، وأن ــم ل تنظيمــي«، أو »ســكان المخي

فــي حيــن اتهــم عــدد مــن الناشــطين تجــارًا محســوبين علــى حركــة »فلســطين حــرة« التــي 

يترأســها رجــل األعمــال الفلســطيني »ياســر قشــلق« بالوقــوف وراء شــراء ممتلــكات أهالــي 

مخيــم اليرمــوك وذلــك بســبب ارتبــاط عــدد منهــم بشــركة إعمــار »نيكــن ســوريا« اإليرانيــة، 

المملوكــة لمســتثمرين إيرانييــن وســوريين، علــى حــد تعبيرهــم.

فــي شــهر نيســان/ أبريــل 2021، ذكــرت مصــادر مطلعــة فــي دمشــق أنهــا صــدرت أوامــر مــن 

قبــل المعنييــن بملــف مخيــم اليرمــوك، بمنــع سماســرة العقــارات مــن إجــراء عمليــات بيــع أو 

شــراء للمنــازل أو المحــال التجاريــة، وذلــك بعــد ضبــط حــاالت احتيــال علــى المشــترين، حيــث 

بيعــت عقــارات ألكثــر مــن مشــترٍ، عــالوة علــى بيــع العقــارات بأســعار زهيــدة مســتغلين حالــة 

البــطء الشــديد فــي إجــراءات عــودة النازحيــن وإعــادة البنيــة التحتيــة للمخيــم.
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وأشــارت تلــك المصــادر أن أســعار العقــارات فــي مخيــم اليرمــوك فــي ارتفــاع مســتمر، محــذرة 

مــن مغبــة البيــع أو الشــراء لمــا فيهــا مــن غبــن لطرفــي العقــد، ونوهــوا إلــى أنــه فــي حــال فتــح 

المخيــم أمــام عــودة األهالــي ســيصبح ســعر المتــر المربــع للشــقة ال يقــل عــن 4 مليــون ليــرة 

ســورية.

ومــع بــدء عــودة الحيــاة إلــى مخيــم اليرمــوك حــذر نشــطاء فلســطينيون األهالــي مــن بيــع 

منازلهــم أو محالهــم التجاريــة فــي مخيــم اليرمــوك خــالل الوقــت الحالــي، مبرريــن ذلــك باالزديــاد 

المســتمر الــذي تشــهده أســعار العقــارات بشــكل يومــي، حيــث ســتزيد األســعار ثالثــة أضعاف 

الســعر الحالــي خــالل عــام مــن اآلن.

ونّبــه النشــطاء مــن طمــع التجــار الذيــن يعرضــون شــراء العقــارات، مســتغلين حاجــة النــاس 

الشــديدة للمــال، فــي ظــل الظــروف االقتصاديــة والمعيشــية التــي تشــهدها البــالد.

المخطــط التنظيمــي 
قيــد التريــث

ــي/  ــون الثان ــوم 6 كان ــي« ي كشــف عضــو المكتــب التنفيــذي لمحافظــة دمشــق »ســمير جزائرل

ينايــر 2021 أن المخطــط التنظيمــي لمخيــم اليرمــوك لــم ُيلــَغ ومــا يــزال قيــد التريــث والدراســة 

مــن قبــل مجلــس الــوزراء الســوري ولــم يصــدر أي تعليمــات بشــأنه.

ــي فــي تصريــح صحفــي إن محافــظ دمشــق وبعــد صــدور قــرار التريــث مــن قبــل  وقــال جزائرل

رئاســة مجلــس الــوزراء شــكل لجنــة رباعيــة مــن رئاســته لمناقشــة ودراســة ملــف مخيــم 

اليرمــوك، منوهــًا أن اللجنــة أخــذت علــى عاتقهــا عــودة ســكان اليرمــوك إلــى مخيمهــم بغــض 

النظــر عــن المخطــط التنظيمــي.

-فــي معــرض رده علــى  الفلســطيني »محمــد مصطفــى ســلمان«  بــدوره قــال المهنــدس 

تصريحــات جزائرلــي- »إن محافظــة دمشــق أقدمــت باتخــاذ سلســلة مــن القــرارات الغــادرة 

كنبــال مســمومة متتاليــة تهــدف للقتــل واإلبــادة للمخيــم«، منهــا إلغــاء اللجنــة المحليــة لمخيم 

ــرة خدمــات دمشــق، ومحاولــة فــرض مخطــط  اليرمــوك وتســميته حــي اليرمــوك وإتباعــه لدائ

تنظيمــي تدميــري لبنيــة مخيــم اليرمــوك، وتزويــر نســبة االعتراضــات علــى هــذا المخطــط والتــي 

بلغــت أعلــى نســبة اعتــراض فــي تاريــخ ســوريا علــى مخطــط تنظيمــي باعتــراف المحافظــة 
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نفســها وعبــر رئيــس دائــرة التخطيــط والعمــران فيهــا مــن عدد حقيقــي قــدره )12100( اعتراض 

إلــى رقــم مــدروس مــزور بعنايــة )2900( اعتــراض لكــي ال يقــروا بإلغائــه.

ودعــا المهنــدس ســلمان محافظــة دمشــق للكشــف عــن عــدد االعتراضــات الحقيقــي علــى 

ليتــم  والقضــاء  المختصــة  الجهــات  أمــام  اليرمــوك  بمخيــم  الخــاص  التنظيمــي  المخطــط 

التقاضــي عليــه ومعرفــة الرقــم الحقيقــي لالعتراضــات ال االعتمــاد علــى األرقــام المفترضــة.

وفــي 25 أيــار/ مايــو 2021 أثــارت المحاضــرة التــي نظمتها الشــركة العامة للدراســات الهندســية 

ــة الشــركة فــي تنظيــم مخيــم اليرمــوك«،  تحــت عنــوان »التخطيــط والتنظيــم العمرانــي -تجرب

تســاؤالت حــول دالالت طــرح الموضــوع وإثارتــه، وهــل يعيــد إحياء المخطــط التنظيمي للمخيم 

فــي ظــل آالف االعتراضــات التــي قدمــت للطعــن بــه.

وقدمــت المحاضــرة المهندســة »أمانــي الحمــد« بحضــور عــدد مــن المســؤولين، ضمــن برنامــج 

المحاضــرات المرافــق لمعــارض ســورية التخصصيــة علــى أرض مدينــة المعــارض فــي دمشــق 

ــه الشــركة  بمشــاركة رجــال أعمــال إيرانييــن، وتحدثــت عــن المخطــط التنظيمــي الــذي وضعت

لمخيــم اليرمــوك، وأظهــرت الصــور المنشــورة للمحاضــرة المخطــط الــذي اقترحتــه الشــركة 

ــر مــن 50 % مــن  ــم أكث ــة لســكان مخيــم اليرمــوك، ويقضـ والــذي ينتهــك حــق الملكيــة العقاري

األبنيــة والبيــوت والمحــالت، فيمــا لــم تشــر الشــركة عــن تفاصيــل المحاضــرة وهــل ســيتم 

تطبيــق المخطــط أم ال.
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عودة
الفصائل الفلسطينية

والمقــرات  المكاتــب  عشــرات  الفلســطيني  للشــتات  كعاصمــة  اليرمــوك  مخيــم  ضــّم 

التحريــر الفلســطينية وحركتــي حمــاس والجهــاد  التابعــة لفصائــل منظمــة  والمؤسســات 

الســورية والتهجيــر جعــل  القــوات  أن قصــف  إال  الفلســطيني،  التحريــر  اإلســالمي وجيــش 

ــل القــوات الســورية  ــر مــن قب ــل هدفــًا ســهاًل للنهــب والســرقة والتدمي مقــرات تلــك الفصائ

المســلحة. الســورية  المعارضــة  مــن  جانــب مجموعــات  إلــى  المواليــة  ومجموعاتهــا 

2018 عملــت  عــام  اليرمــوك  علــى مخيــم  الســورية ســيطرتها  الســلطات  اســتعادة  وبعــد 

فصائــل فلســطينية علــى افتتــاح عــدد مــن مقراتهــا فــي مخيــم اليرمــوك فــي خطــوة اعتبرتهــا 

تعزيــزًا لعــودة الســكان، مــن بينهــا »الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين – القيــادة العامــة« 

وحركــة »فلســطين حــرة« وحركــة »فتــح« المركزيــة، وأعــاد »جيــش التحرير الفلســطيني« تأهيل 

مقــره »حلــوة زيــدان«، وكان آخــر تلــك الفصائــل »الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين« 

التــي افتتحــت مقرهــا فــي كانــون األول/ ديســمبر2021 بعــد إعــادة ترميمــه، فيمــا أكــدت فصائــل 

أخــرى أنهــا تعيــد ترميــم مقراتهــا ومكاتبهــا فــي المخيــم.

زيارات 
وتصريحات 

• يــوم 6 كانــون الثانــي/ ينايــر 2021، أعلــن عضــو المكتــب التنفيــذي لمحافظــة دمشــق »ســمير 

جزائرلــي« أنــه تــم الموافقــة علــى )500( طلــب مــن أصــل )1200( قدمهــا أبنــاء مخيــم اليرمــوك 

بعــد العاشــر مــن تشــرين الثانــي مــن عــام 2020 للعــودة إلــى منازلهــم وممتلكاتهــم.

وأوضــح جزائرلــي أن الموافقــات التــي تعطــى مــن قبــل المحافظــة هــي فقــط للبيــوت الصالحــة 

للســكن والســليمة إنشــائيًا والتــي ليــس عليهــا أيــة مشــاكل قانونيــة، الفتــًا إلــى أن محافظــة 

دمشــق أعطــت الموافقــة لـــ )900( طلــب قدمهــا أبنــاء مخيــم اليرمــوك للعــودة إلــى منازلهــم 

وممتلكاتهــم.
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ــة الالجئيــن » UNHCR« يرافقــه وفــد مــن الهــالل  ــر 2021، زار وفــد مــن مفوضي • شــباط/ فبراي

األحمــر الســوري ومحافظــة دمشــق، مخيــم اليرمــوك، واطلعــوا علــى معانــاة األهالــي فــي 

المخيم، قدمت بدورها، مســؤولة دائرة الخدمات في مخيم اليرموك المهندســة الفلســطينية 

»رولــى موعــد« أهــم المطالــب الخدميــة، وشــددت علــى ضــرورة اإلســراع فــي تقديــم الخدمــات 

العامــة والخاصــة والمعيشــية وضــرورة المســاهمة فــي ترميــم المــدارس والمؤسســات.

• يــوم 11 آذار/ مــارس 2021، زار وفــد ســويدي برفقــة مســؤولين مــن وكالــة األونــروا والهيئــة 

العامــة لالجئيــن العــرب، مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين فــي دمشــق، اطلــع خاللهــا 

علــى منشــآت وكالــة األونــروا فــي المخيــم، المقــدرة بـــ 32 منشــأة بينهــا 16 مدرســة مــن أصــل 

28 مدرســة للوكالــة كانــت تعمــل بنظــام الفترتيــن.

• بعــد أيــام مــن زيــارة الوفــد الســويدي، قالــت ســفارة الســويد فــي لبنــان إن المــوارد غيــر كافيــة 

لتغطيــة احتياجــات النــاس للعــودة إلــى حياتهــم النابضــة بالحيويــة فــي مخيــم اليرمــوك، وذلــك 

علــى الرغــم مــن التمويــل الســخي مــن الســويد وغيرهــا مــن الجهــات المانحــة لألونــروا.

وأضافــت الســفارة فــي منشــور لهــا علــى فيــس بــوك، أن مخيــم اليرمــوك الــذي كان يســكنه 160 

ألــف فلســطيني كان نابضــًا بالحيــاة قبــل الحــرب فــي ســورية، واليــوم يــكاد الدمــار يغمــر المنــازل 

والمــدارس الفارغــة المنهــارة، وأن بضــع مئــات فقــط مــن األســر المعيشــية تســكن اليرمــوك 

اآلن.
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وأشــارت الســفارة بعــد اطــالع وفدهــا علــى أوضــاع المخيــم، أن مــن بيــن القاطنيــن فــي المخيــم 

)200( طفــل دون ســن 15 عامــًا، وجميــع الطــالب الفلســطينيين يلتحقــون بالمــدارس مــع 

معــدل انقطــاع صفــر وســجل 90 فــي المئــة، رغــم التحديــات الهائلــة.

• نيســان/ أبريــل 2021، دخــل وفــد مــن »المؤتمــر الشــعبي لفلســطينيي الخــارج« بإشــراف عضو 

أمانتــه العامــة »خيرالديــن عبــد الرحمــن« إلــى مخيــم اليرمــوك، وزار مشــفى فايــز حــالوة والمخبــز 

اآللــي »بهــدف تقييــم األضــرار ودراســة تنفيــذ بعــض المشــاريع التــي تســاهم فــي عــودة الحيــاة 

إلــى المخيــم« وفــق مــا ُأعلــن عنــه.

• نيســان/ أبريــل 2021، حــذرت وكالــة األونــروا » مــن مخالفــات الحــرب بالقــول إن شــخصًا واحــدًا 

مــن كل شــخصين تقريبــًا فــي ســورية معــرض لخطــر التلــوث بالمتفجــرات، ممــا يؤثــر علــى 

الالجئيــن الفلســطينيين«، وحــذرت مــن أن جميــع األشــياء غيــر المعروفــة ولمســها والعبــث 

بهــا مــن بيــن األســباب الرئيســة للحــوادث الخطــرة للمتفجرات، وشــّددت على ضــرورة االتصال 

بالخــط الســاخن 108 فــي ســورية عنــد رؤيــة أجســام مــن المحتمــل أن تنفجــر.

• حزيــران/ يونيــو2021، أكــد نائــب وزيــر الخارجيــة والمغتربيــن فــي ســورية »بشــار الجعفــري« أن 

التوجيهــات صــدرت مــن الرئيــس الســوري للتنفيــذ الفــوري والبــدء بالخطــوات العمليــة لعــودة 

الالجئيــن الفلســطينيين إلــى مخيــم اليرمــوك، وذلــك خــالل لقــاء الرئيــس بممثلــي الفصائــل 

الفلســطينية قبــل أيــام.

ونقلــت جمعيــة »نــور« المقربــة مــن النظــام يــوم 6 حزيــران/ يونيــو خــالل لقائهــا الجعفــري، أن 

الرئيــس والفصائــل ناقشــوا خــالل اللقــاء عــودة الخدمــات األساســية للمخيــم والتســهيالت 

الحكوميــة لعــودة األهالــي، مضيفــًا أن الرئيــس الســوري أكــد علــى أولويــة العــودة الكريمــة 

لألهالــي إلــى مخيــم اليرمــوك.

• حزيــران/ يونيــو2021، دعــت مؤسســة »مهجــة القــدس« التــي تشــرف على مشــروع إنارة مخيم 

اليرمــوك بالطاقــة الشمســية، جميــع المؤسســات والمنظمــات والهيئــات للتكاتــف والعمــل 

ســويًا إلنهــاء معانــاة الالجئيــن الفلســطينيين، وشــّددت علــى ضــرورة تنفيــذ مشــاريع تنمويــة 

وإنســانية تخفــف مــن معانــاة ســكان مخيــم اليرمــوك، كمــا قامــت بجولــة تفقديــة ألجهــزة 

اإلنــارة فــي شــارعي اليرمــوك وفلســطين.

• حزيــران/ يونيــو2021، أبــدت وكالــة األونــروا جهوزيتهــا إلعــادة تأهيــل منشــآتها فــي مخيــم 

اليرمــوك بدمشــق تســهياًل لعــودة الســكان، كمــا أكــد الســفير الفلســطيني »ســمير الرفاعــي« 
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خــالل لقائــه »مديــر الوكالــة بســورية »أمانيــا مايــكل«، أن لجنــة أنقــاض مخيــم اليرمــوك تنتظــر 

الموافقــة الرســمية لدخــول األهالــي إلــى بيوتهــم، وإفراغهــا مــن األنقــاض، لتســتكمل اللجنــة 

مــا بــدأت بــه، وأشــار الرفاعــي أنهــا  الخطــوة األولــى لعــودة األهالــي والحيــاة إلــى مخيــم اليرمــوك.

وقــال »أمانيــا مايــكل إيبــي« مديــر شــؤون األونروا في ســورية، إن تركيز وكالة األونروا األساســي 

هــو عــودة الالجئيــن الفلســطينيين إلــى مخيمــي اليرمــوك فــي دمشــق وعيــن التــل فــي حلــب، 

وأضــاف إيبــي خــالل لقائــه الســفير الفلســطيني »ســمير الرفاعــي« أن األونــروا بــدأت إنشــاء 

بعــض الخدمــات فــي هذيــن المخيميــن بمــا فــي ذلــك توزيــع المســاعدات الغذائيــة وتقديــم 

الخدمــات الصحيــة مــن خــالل العيــادات الصحيــة المتنقلــة.

ــادل المعلومــات  ــرة وتتطلــب التنســيق وتب ــا كبي ــاًل: »إن المهمــة التــي تنتظرن ــا قائ ــوه أماني ون

وكســب التأييــد والدعــم المالــي لألونــروا كمــا أن إعــادة تأهيــل منشــآت األونــروا فــي مخيــم 

اليرمــوك -الــذي أصيــب بالدمــار- مــن أولويــات عملــي وذلــك لمســاعدة الالجئيــن الفلســطينيين 

علــى العــودة إلــى هــذا المخيــم فــي ظل معاناتهــم الكبيرة نتيجة للمبالــغ الهائلة التي يضطرون 

إلــى دفعهــا كبــدل إيجــار للشــقق التــي يســتأجرونها«.

• تمــوز/ يوليــو2021، كشــف األميــن العــام لجبهــة النضــال الشــعبي الفلســطيني »خالــد عبــد 

المجيــد« أن نحــو )700( عائلــة عــادت إلــى مخيــم اليرمــوك، مشــيرًا إلــى أن العديــد مــن اإلجــراءات 

اتخــذت مــن أجــل حمايــة أمــالك المدنييــن وعــدم المســاس بهــا، مبينــًا أنــه علــى كل عائلــة تقديــم 

األوراق التــي تثبــت ملكيتهــا للمنــزل ليصــار إلــى البــدء بترميمــه وذلــك بعــد التأكــد مــن نتيجــة 

الكشــف اإلنشــائي بصالحيتــه للســكن.

وأوضــح عبــد المجيــد فــي تصريــح لوكالــة ســانا التابعــة للنظــام الســوري إلــى وجــود تســهيالت 

علــى صعيــد البنيــة التحتيــة والورشــات الخدميــة التــي تعمــل علــى تأهيــل شــبكات الميــاه 

والكهربــاء والصــرف الصحــي بالســرعة الممكنــة، مشــددًا علــى ضرورة مســاهمة وكالة الغوث 

المــدارس والمراكــز الصحيــة  تأهيــل  الفلســطينية فــي  الفلســطينيين والفصائــل  لالجئيــن 

المدمــرة.

• تمــوز/ يوليــو2021، قــال مســؤول المنســقيات فــي »المؤتمــر الشــعبي لفلســطينيي الخــارج« 

»محمــد مشــينش« إن »حملــة التضامــن الوطنيــة الثانية تنطلق في مخيم اليرموك اســتكمااًل 

للجهــد المبــذول فــي تقديــم العــون ألهالــي المخيمــات الفلســطينية فــي الشــتات«.
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وأضــاف أن رمزيــة مخيــم اليرمــوك هــي التــي تجعلهــم يركــزوا عليــه فــي أعمالهــم، معتبــرًا أنــه 

عاصمــة الشــتات الفلســطيني، حيــث كان فــي يــوم مــا مخيــم الثــورة الفلســطينية وفيــه الكثيــر 

مــن المعانــي الوطنيــة، مــا دفعهــم فــي المؤتمــر الشــعبي للبــدء بالحملــة مــن هــذا المخيــم.

وأكــد مشــينش علــى أنهــم مســتمرون خــالل الحملــة فــي تقديــم العــون ألهالــي المخيــم ودعــم 

البنيــة التحتيــة حتــى عــودة المخيــم كمــا كان ســابقًا.

• أيلــول/ ســبتمبر2021، اتهــم مديــر مكتــب الدائــرة السياســية فــي منظمــة التحرير الفلســطينية 

»أنــور عبــد الهــادي« وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين )األونــروا( بالتقصيــر فــي 

عــدة قضايــا،

وتقديــم خدماتهــا اإلغاثيــة والماليــة للفلســطينيين فــي ســورية عامــة، وإعــادة إعمــار مخيــم 

ــًا تابعــًا لألمــم  ــم يضــم مــا يقــارب 36 مكتب ــى الرغــم مــن أن المخي اليرمــوك بشــكل خــاص، عل

المتحــدة.

وكشــف مديــر مكتــب الدائــرة السياســية فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية أن هنــاك عــدة 

مؤسســات ســتقوم بإعــادة الترميــم، وســيتم إعطــاء المواطنيــن إمــا مســاعدات أو قــروض 

بــدون فوائــد، داعيــًا المؤسســات الدوليــة إلــى تقديــم المســاعدات ألهالــي اليرمــوك.

نفــذ   ،2021 أكتوبــر  أول/  تشــرين   3 يــوم   •

ســفير دولــة فلســطين فــي ســورية وعضــو 

اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح الدكتــور »ســمير 

ــى مخيــم اليرمــوك  ــة إل ــارة تفقدي الرفاعــي«، زي

منظمــة  لجنــة  عمــل  ســير  علــى  لالطــالع 

التحريــر الفلســطينية المعتمــدة فــي ســورية 

إلزالــة األنقــاض والــركام مــن شــوارع وأحيــاء 

اليرمــوك. مخيــم 

• تشرين أول/ أكتوبر2021، قال القائم بأعمال 

الســفارة اإليطاليــة في ســوريا »ماســيميليانو 

الدائــرة  عــام  مديــر  لقائــه  خــالل  دانتونــو« 

الفلســطينية  التحريــر  لمنظمــة  السياســية 
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»أنــور عبــد الهــادي« إن إيطاليــا ســتعمل علــى دراســة تقديــم مســاعدات إلعــادة اإلعمــار فــي 

مخيــم اليرمــوك، وأضــاف دانتونــو »إن بــالده ستســتمر بدعــم وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن 

الفلســطينيين »األونــروا« بالنســبة للتعليــم فــي ســوريا«.

• تشــرين ثانــي/ نوفمبــر 2021، قــام وفــد مــن »المجلــس النرويجــي لالجئيــن« بزيــارة ميدانيــة إلــى 

12 مدرســة حكوميــة تابعــة لــوزارة التربيــة وأخــرى تابعــة لألونــروا فــي مخيــم اليرمــوك لدراســة 

إمكانيــة ترميــم هــذه المــدارس.

• يــوم 12تشــرين ثانــي/ نوفمبــر2021، شــّدد الرئيــس الفلســطيني »محمــود عبــاس« خــالل 

لقائــه مــع وفــد لجنــة إزالــة األنقــاض علــى أن الســلطة الفلســطينية ستســتمر فــي رعايــة 

أبنــاء شــعبها فــي ســورية، وتوفيــر كل االحتياجــات الالزمــة لهــم، والرعايــة الصحيــة ألبنــاء 

المخيمــات الفلســطينية، خاصــة مــا يتعلــق منهــا فــي مواجهــة جائحــة »كورونــا«، ومــا تحتاجــه 

المستشــفيات التابعــة لجمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني فــي ســوريا.

• تشــرين ثانــي/ نوفمبــر2021، كشــف عضــو لجنــة اإلشــراف علــى إعــادة تأهيــل مخيــم اليرمــوك 

المهنــدس »محمــود الخالــد« أن عــدد األســر التــي عــادت إلــى منازلهــا وممتلكاتهــا فــي مخيــم 

اليرمــوك يقــدر بنحــو )800( عائلــة، مشــيرًا إلــى أن )500( عائلــة كانــت تقطــن اليرمــوك قبــل 

البــدء بمشــروع إعــادة تأهيــل المخيــم وإزالــة الــركام واألنقــاض مــن حاراتــه وشــوارعه.

وقــال الخالــد إن هنــاك حــاالت عــودة إلــى اليرمــوك بشــكل يومــي، لكــن تلــك العــودة مــا زالــت 

تتــم ببــطء شــديد، نظــرًا لواقــع المخيــم الخدمــي الــذي مــا زال بحاجــة إلــى وقــت إلنجــاز عمليــات 

تأهيلــه.

وأوضــح عضــو لجنــة اإلشــراف علــى إعــادة تأهيــل مخيــم اليرمــوك إلــى أن أعمــال إزالــة األنقــاض 

والــركام مــن شــوارع وحــارات المخيــم ال تــزال مســتمرة، منوهــًا إلــى أن ورشــات العمــل قامــت 

بتنظيــف نحــو %90 مــن حــارات المخيــم القديــم..

ويلفــت إلــى أن العمــل اليــزال مســتمرًا فــي حيــي التقــدم، وغــرب اليرمــوك، متوقعــًا أن تحتــاج 

مرحلــة ترحيــل األنقــاض أكثــر مــن شــهرين، خاصــة فــي الطــرق الضيقــة وشــبه المغلقــة، بينمــا 

ُأنجــزت أعمــال الترحيــل فــي الشــوارع الواســعة.
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وأضــاف أن اليونســكو بالتعــاون مــع محافظــة دمشــق ســتبدأان بعــد مرحلــة إزالــة األنقــاض 

والــركام مشــروع ترميــم الصــرف الصحــي، للشــبكة التــي تعانــي وضعــا ســيئًا، مشــيرًا إلــى أن 

المرحلــة األولــى مــن أعمــال صيانــة وتمديــد شــبكة ميــاه الشــرب تــم االنتهــاء منهــا، وتــم تركيــب 

شــبكة فــي جــزء مــن المخيــم يمتــد داخــل مربــع بيــن شــارع لوبيــة، وشــارع المــزارع، وشــرقًا 

وغربــًا بيــن شــارعي الجاعونــة واليرمــوك.

ووصــف الخالــد إصــالح شــبكة الكهربــاء وإعادتهــا لمنــازل وشــوارع المخيــم بالصعبــة، وأن 

البــدء بالعمــل بهــا ســينفذ بعــد تأميــن ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي وترحيــل األنقــاض.

وبّيــن الخالــد أن وكالــة »األونــروا« أجــرت مناقصــة إلعــادة تأهيــل عــدد مــن مراكزهــا فــي المخيــم 

مثــل مركــز دعــم الشــباب، ومركــز اإلعاشــة، ومدرســتين، فــي حيــن ستســاهم منظمــات دوليــة، 

إضافــة إلــى منظمــة التحريــر الفلســطينية، فــي إعادة تأهيــل بعض المرافــق، والمراكز الخدمية 

فــي المخيــم، كاألفــران والمــدارس، والمؤسســات األخــرى.

• خــالل العــام 2021 أصــدرت الصحفيــة الهولنديــة »فيرنانــده فــان تيتــس« كتابــًا بعنــوان »4 

فصــول فــي دمشــق«، وثقــت خاللــه يوميــات العــام الــذي قضتــه فــي ســورية كموظفــة بوكالــة 

غــوث وتشــغيل

الالجئيــن الفلســطينيين األونــروا، حيــث ســلطت الضــوء علــى معانــاة الفلســطينيين مــن قهــر 

ومعانــاة ومأســاة نتيجــة انــدالع الحــرب فــي ســورية.

وتطرقــت »فــان تيتــس« التــي زارت مخيــم اليرمــوك بعــد فتــرة وجيــزة مــن اســتعادته مــن قبــل 

الســلطات الســورية، إلــى حجــم الخــراب والدمــار الــذي أصــاب المخيــم بســبب الحــرب، ومــا 

حصــل بعدهــا مــن ســرقة و »تعفيــش« طــال ممتلــكات المدنييــن والبنــى التحتيــة، مــن قبــل 

مافيــات خاصــة فــي الجيــش الســوري، التــي تقاســمت فيمــا بينهــا المناطــق تلــك، واعتبرتهــا 

غنائــم حــرب.

وأشــارت الصحفيــة الهولنديــة إلــى االنهيــار الكبيــر فــي وضــع فلســطينيي ســوريا بعــد تقليــل 

المســاعدات الماليــة، التــي كان الفلســطينيون يتلقونهــا مــن األمــم المتحــدة، قبــل أن تتوقــف 

الواليــات المتحــدة عــن دفــع حصتهــا مــن تلــك المســاعدات.

وتخصــص الصحفيــة فصــاًل للتطــورات الخطيــرة المتعلقــة بملكيــة الفلســطينيين الســوريين 

لبيوتهــم فــي ســوريا، إذ أصــدرت الحكومــة الســورية فــي األعــوام األخيرة سلســلة مــن القوانين، 
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التــي ترمــي إلــى تغييــر البنيــة الســكانية لألحيــاء التــي كان يعيــش فيهــا الفلســطينيون، مــا أدى 

إلــى خســران الكثيــر منهــم لحقهــم فــي المطالبــة بأمالكهــم، ولتنتقــل حقــوق تلــك األمــالك إلــى 

الدولــة الســورية، التــي حولــت الكثيــر منهــا إلــى شــقق فاخــرة ألثريــاء الحــرب.

استبيان إلكتروني
لمجموعة العمل

فــي أيــار/ مايــو 2021، أصــدرت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية تقريــرًا توثيقيــًا 

حــول دعــوات محافظــة دمشــق إلعــادة إعمــار مخيــم اليرمــوك، وهــو عبــارة عــن تحليــل لنتائــج 

االســتبيان اإللكترونــي الــذي أجرتــه المجموعــة حــول إعــادة إعمــار مخيــم اليرمــوك فــي محاولــة 

منهــا الســتمزاج الــرأي العــام ألبنــاء مخيــم اليرمــوك، ومــا جــرى فيــه مــن أحــداث وتطــّورات منــذ 

اســتعادة ســيطرة الســلطات الســورية عليــه.

وتضمــن االســتبيان عشــرة أســئلة هــي: هــل يمكــن أن يعــود مخيــم اليرمــوك كمــا كان؟ فيمــا 

لــو ســمح لســكان المخيــم بالعــودة إليــه هــل ســتعود؟، هــل كان خروجــك مــن المخيــم بشــكل 

طوعــي؟، مــن المســؤول عــن دمــار المخيــم؟، هــل تثــق بدعــوات الحكومــة الســورية إلعــادة 

إعمــار المخيــم؟، هــل بيتــك فــي المخيــم مــا زال صالحــًا للســكن؟، هــل طــال التعفيــش منزلــك؟، 

هــل تملــك القــدرة علــى إعــادة إعمــار منزلــك؟، مــا تقيمــك لموقــف منظمــة التحريــر والفصائــل 

الفلســطينية ممــا حصــل فــي مخيــم اليرمــوك؟، ومــن المســؤول عــن إعــادة إعمــار المخيــم؟ 

وكشــف االســتبيان مــا يلــي:

51.9 % مــن ســكان اليرمــوك عبــروا عــن عــدم ثقتهــم بدعــوات الحكومــة الســورية إلعــادة 	 

إعمــار المخيــم، بينمــا عبــر 18.6 % مــن المشــاركين فقــط عــن ثقتهــم بهــذه الدعــوة ونفــى 

29.5 % علمهــم باإلجابــة عــن هــذا الســؤال.

46.2 % مــن المشــاركين فــي االســتبيان أكــدوا علــى أن اليرمــوك لــن يعــود إلــى ســابق عهــده، 	 

و30.3 % قالــوا بأنــه مــن الممكــن للمخيــم أن يعــود كمــا كان، فيمــا عبــر 23.5 % منهــم عــن 

عــدم معرفتــه إن كان ســيعود المخيــم إلــى ســيرته األولــى أم ال.
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53.4 % مــن المشــاركين أبــدوا رغبتهــم بالعــودة إلــى منازلهــم فــي مخيــم اليرمــوك، ورفــض 	 

%29.5 العــودة إليــه، فيمــا أجــاب 17 % منهــم بـــ ال أعلــم.

58,3 % مــن المشــاركين فــي االســتبيان بّينــوا بــأن منازلهــم فــي مخيــم اليرمــوك قــد دمــرت 	 

ــأن بيتوهــم مــا  ــوا ب ــي بيــوت 34,5 %  بينمــا 7,2 %  قال بشــكل كلــي، فيمــا طــال الدمــار الجزئ

زالــت صالحــة للســكن.

72 % مــن المشــاركين باالســتبيان ال يملكــون القــدرة علــى إعــادة إعمــار منازلهــم، بينمــا قــال 	 

23.1 % إنهــم بحاجــة إلــى دعــم، فيمــا قــال 4.9 % إن لديهــم القــدرة علــى إعــادة اإلعمــار بشــكل 

ذاتــي دون الحاجــة إلــى الدعــم.

وصــف 77.3 % مــن المشــاركين موقــف منظمــة التحريــر والفصائــل الفلســطينية ممــا 	 

حصــل فــي مخيــم اليرمــوك بالســيء، فيمــا اعتبــره 20.5 % بالضبابــي )عــدم الوضــوح(، بينمــا 

ــدًا. ــأّن الموقــف كان جي رأى 2.2 % منهــم ب

حّمــل %35,6 مــن المشــاركين فــي االســتبيان، الحكومــة الســورية مســؤولية دمــار المخيــم، 	 

%26,5 مــن  الحكومــة، حيــث حملهــا  المحســوبة علــى  الفلســطينية  الفصائــل  ثــم  ومــن 

المشــاركين المســؤولية، فيمــا ألقــى %24,6 المســؤولية علــى المعارضــة الســورية، و13,3% 

علــى الفصائــل الفلســطينية المحســوبة علــى المعارضــة المســلحة الســورية.

الفلســطينية 	  والســلطة  واألونــروا  الســورية  الحكومــة  المشــاركين  مــن   79.5% حّمــل 

مســؤولية إعــادة إعمــار المخيــم، فيمــا رأى 11 % أن علــى األونــروا مســؤولية إعــادة اإلعمــار، 

بينمــا ألقــى 9.5 % المســؤولية علــى الحكومــة الســورية والســلطة الفلســطينية معــًا.

93.2 % مــن المشــاركين قــد تعرضــت منازلهــم لعمليــة التعفيــش »نهــب األثــاث واألبــواب 	 

والشــبابيك واألســالك الكهربائيــة وغيرهــا. إلــخ«، فيمــا نجــا فقــط %6.7 مــن المنــازل مــن 

ذلــك،

86,7 % مــن المشــاركين فــي االســتبيان قــد هجــروا قســريًا مــن منازلهــم فــي المخيــم بســبب 	 

األحــداث التــي أحاطــت بالمخيــم، فيمــا كان خــروج %13.3 مــن المخيــم بشــكل طوعي.
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الجانب المعيشي

ــة،  ــة فــي مخيــم اليرمــوك خــالل عــام 2021 أوضاعــًا معيشــية مزري ــر مــن 700 عائل واجهــت أكث

ــر  ــرة فــي تأميــن حاجاتهــم األساســية، فمــن أجــل تأميــن طعامهــم يجب ــات كبي بســبب صعوب

األهالــي علــى قطــع مســافة أكثــر مــن 4 كيلومتــرات مشــيًا علــى األقــدام، وذلــك لعــدم وجــود 

محــال تجاريــة أو مــواد مباعــة فــي المخيــم باســتثناء بعــض المــواد البســيطة، إضافــة إلــى عــدم 

توفــر مواصــالت لنقلهــم مــن وإلــى خــارج المخيــم لشــراء الحاجــات األوليــة.

ويســعى األهالــي بشــكل يومــي لجمــع الحطــب للتدفئــة وصنــع الطعــام علــى النــار، لعــدم توفــر 

المحروقــات والغــاز وغــالء أســعارها -إن وجــدت-، كمــا يشــتكي األهالــي مــن ضعــف الرعايــة 

الصحيــة والطبيــة فــال مشــاٍف وال مســتوصفات وال صيدليــات موجــودة فــي المخيــم.

ويطالــب أهالــي اليرمــوك، محافظــة دمشــق والفصائــل الفلســطينية ووكالــة األونــروا العمــل 

علــى إنهــاء معاناتهــم ومأســاتهم المعيشــية واالقتصاديــة بســبب انعــدام مواردهــم الماليــة 

وتــردي الوضــع الخدمــي للمخيــم وضعــف المســاعدات المقدمــة لهــم.

• يوم 31 آذار/ مارس 2021، وزعت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا موادًا 

إغاثيــة علــى العائــالت القاطنــة فــي مخيــم اليرمــوك، تضمنــت )حصائــر وفرشــات وبطانيــات 

وأوعيــة بالســتيكية للميــاه وأدوات للطبــخ ومســتلزمات النظافــة( علــى )243( عائلــة مــن 

الالجئيــن الفلســطينيين الذيــن عــادوا إلــى مخيــم اليرمــوك فــي دمشــق.

• يــوم1 أيــار/ مايــو 2021، أعلــن عــن توزيــع »المؤتمــر الشــعبي لفلســطينيي الخــارج« مســاعدات 

ــه قــّدم المســاعدات  ــم اليرمــوك، وقــال المؤتمــر إن ــن فــي مخي ــي المتواجدي ــى األهال ــة عل إغاثي

العاجلــة فــي ســاحة أبــو حشــيش لـــ )600( عائلــة فــي المخيــم، فــي إطــار المرحلــة األولــى مــن 

حملــة التضامــن الوطنيــة التــي أعلــن عنهــا المؤتمــر.

• يــوم 13 أيــار/ مايــو 2021، نقــل أهالــي مخيــم اليرمــوك لمديــر عــام الدائــرة السياســية لمنظمــة 

بســبب  منهــا  يعانــون  التــي  والصعوبــات  الهــادي« معاناتهــم  عبــد  »أنــور  الســفير  التحريــر 

فقدانهــم لمنازلهــم وســوء أوضاعهــم المعيشــية داخــل المخيــم وخارجــه.
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• يــوم 3 حزيــران/ يونيــو 2021، وزعــت وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين األونــروا 

بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة لالجئيــن الفلســطينيين العــرب ســالت غذائيــة علــى العائــالت 

القاطنــة فــي مخيــم اليرمــوك.

• يــوم 15تمــوز/ يوليــو 2021، أطلــق »المؤتمــر الشــعبي لفلســطينيي الخــارج« حملــة »التضامــن 

الوطنيــة الثانيــة« لدعــم الالجئيــن الفلســطينيين فــي مخيمــات الشــتات، والتــي بــدأت فــي مخيم 

اليرموك.

• يــوم 30 أيلــول/ ســبتمبر 2021، وزعــت منظمــة التحريــر الفلســطينية مبلــغ 200 ألــف ليــرة 

ســورية كمســاعدة أوليــة علــى العائــالت العائــدة إلــى مخيمــي اليرمــوك مــن أجــل تخفيــف 

األعبــاء الماليــة ومــد يــد العــون وتشــجيعهم علــى العــودة إلــى منازلهــم.

الماليــة  آليــة توزيــع المســاعدات  الناشــطين  انتقــد عــدد مــن   ،2021 أكتوبــر  • تشــرين أول/ 

الالجئيــن  أوضــاع  إلــى  بالنظــر  التحريــر  قيــادة منظمــة  بتكتــم شــديد، مطالبيــن  جــرت  التــي 

الفلســطينيين النازحيــن مــن بيوتهــم، والعمــل علــى إيجــاد حــل جــذري لمأســاتهم وخاصــة أنهــم 

يشــكون مــن أوضــاع إنســانية ومعيشــية واقتصاديــة قاســية، نتيجــة غــالء إيجــارات المنــازل 

ــه. ــون من ــت يقتات ــي ثاب واألســعار وعــدم توفــر مــورد مال
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بحســب وكالــة األونــروا فــإن )16( بنــاًء مدرســيًا و)7( مقــار صحيــة وتنمويــة ومهنيــة فــي مخيــم 

اليرمــوك بحاجــة إلــى إصالحــات كبيــرة وإعــادة بنــاء، حيــث كان يضــم قبــل انــدالع األحــداث فــي 

ســورية )8( مــدارس حكوميــة و )28( مدرســة لوكالــة األونــروا تعمــل بنظــام الفترتيــن.

• يعيش أكثر من 200 طفل دون ســن الـ 15 عامًا أوضاعًا صعبة في مخيم اليرموك بدمشــق، 

وباتــت مشــاهد الدمــار وركام المنــازل كابوســًا محفــورًا فــي عقولهــم، األمــر الــذي خلــق مشــاكل 

نفســية أثــرت بشــكل كبيــر على رفاهيتهــم وحياتهم.

• يصــف األطفــال مخيــم اليرمــوك بمدينــة أشــباح، إذ عليهــم أن يلعبــوا وســط مبــان مدمــرة 

وفارغــة مــن ســاكنيها، كمــا أّن عليهــم تجاوزهــا للوصــول إلــى مدارســهم خــارج المخيــم، ويفتقــد 

األطفــال أيضــًا حدائــق األلعــاب بعــد أن دمرتهــا الحــرب، وال توجــد مســاٍع إلنشــاء مراكــز أو 

حدائق لتســليتهم. 

• تشــير األونــروا أن العديــد مــن األطفــال يعيشــون حياتهــم كلهــا دون إحســاس باألمــان 

واألمــن، لقــد اضطــر العديــد منهــم، بعــد فرارهــم مــن منازلهــم مــع عائالتهــم، إلــى العيــش 

فــي مالجــئ جماعيــة أو منــازل متضــررة أو مــع أقاربهــم فــي مســاكن مكتظــة، مؤكــدة علــى 

ــة  ــغ األهمي ــح أمــرًا بال ــي فلســطين أصب ــم الدعــم النفســي واالجتماعــي ألطفــال الجئ أن تقدي

للمســاعدة فــي التخفيــف مــن األثــر النفســي االجتماعــي للنــزاع وتعزيــز آليــات التأقلــم لديهــم.

• ُتقــّدر أعــداد الطــالب فــي المخيــم بنحــو 150 طالبــًا ويتلقــون تعليمهــم فــي أربــع مــدارس تابعــة 

لوكالــة األونــروا فــي منطقــة الزاهــرة خــارج المخيــم، وتوفــر وكالــة األونــروا بإشــراف الهيئــة 

العامــة لالجئيــن الفلســطينيين العــرب المواصــالت لنقلهــم مــن وإلــى مدارســهم، ويعانــي 

الطــالب مــن حالــة عــدم االســتقرار المتمثلــة بنقلهــم خــارج حــدود المخيــم لتلقــي تعليمهــم.

• كانــون ثانــي/ ينايــر 2021، أعلنــت وكالــة األونــروا والهيئــة العامــة لالجئيــن الفلســطينيين عــن 

عــودة طلبــة مخيــم اليرمــوك إلــى صفــوف الدراســة فــي مدارســهم المتواجــدة خــارج المخيــم، 

حيــث ال يوجــد مــدارس مؤهلــة فــي المخيــم بســبب الدمــار والخــراب الــذي لحقهــا خــالل الحــرب، 

وعــدم وجــود كادر تعليمــي.
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»علــي  رفعــه  كتــاب  علــى  طبــاع  دارم  الســوري  التربيــة  وزيــر  وافــق   ،2021 أبريــل  نيســان/   •

مصطفــى« المديــر العــام للهيئــة العامــة لالجئيــن الفلســطينيين العــرب بافتتــاح مدرســتي 

»ثانويــة اليرمــوك«، و«عبــد القــادر الحســيني« فــي المخيــم بدايــة العــام الدراســي القــادم بعــد 

صيانتهمــا بالتنســيق مــع مديريــة تربيــة محافظــة دمشــق.

• يــوم 29 أيــار/ مايــو 2021، ُنقــل طــالب الشــهادة اإلعداديــة مــن مخيــم اليرمــوك إلــى مراكزهــم 

االمتحانيــة خــارج المخيــم، بإشــراف وكالــة األونــروا والهيئــة العامــة لالجئيــن الفلســطينيين، 

حيــث تخصــص أماكــن محــددة لنقلهــم فــي شــوارع اليرمــوك وفلســطين ولوبيــة.

• تمــوز/ يوليــو 2021، بــادر عــدد مــن المتطوعيــن فــي مخيــم اليرمــوك بتنظيــف وتجهيــز روضــة 

العــودة فــي منطقــة غــرب المخيــم، تمهيــدًا لتقديــم الموافقات إلعادة فتحهــا وتقديم خدماتها 

لألطفــال، وأكــد المتطوعــون علــى اســتمرارهم بتجهيــز عــدة أماكــن فــي المخيــم إلعــادة تأهيــل 

وتنشــيط مناطــق المخيــم.

• آب/ أغســطس 2021، طالــب أهالــي مخيــم اليرمــوك ومســؤول ملــف التعليــم فــي المخيــم 

مخيــم  فــي  التعليميــة  والمراكــز  والمؤسســات  المــدارس  تأهيــل  بإعــادة  الكــردي«،  »وليــد 

اليرمــوك، اســتعدادًا الســتقبال الطــالب فــي العــام الدراســي الجديــد 2021-2022.

• يــوم 16 أيلــول/ ســبتمبر 2021، أقامــت فصائــل منظمــة التحريــر الفلســطينية حفــاًل تكريميــًا 

فــي مخيــم اليرمــوك للطلبــة المتفوقيــن فــي شــهادتي الثانويــة العامــة والتعليــم األساســي، 

وذلــك تحــت رعايــة د. ســمير الرفاعــي ســفير دولــة فلســطين فــي ســورية.

• يــوم 8 تشــرين ثانــي/ نوفمبــر 2021، أعلــن ناشــطون عــن أخــذ الموافقــة األمنيــة لتســيير أول 

حافلــة نقــل عــام داخــل مخيــم اليرمــوك، ويهــدف تســيير الحافلــة المقــرر بــدء عملهــا يــوم 

09/11/2021 إلــى نقــل الــركاب والطــالب مجانــًا مــن شــوارع المخيــم الرئيســة إلــى بدايــة المخيــم 

ــر الوطنــي الفلســطيني فتــح -إقليــم ســورية. وبالعكــس، علــى نفقــة حركــة التحري

• تشــرين ثانــي/ نوفمبــر 2021، قــام وفــد مــن المجلــس النرويجــي خــالل شــهر 11 لالجئيــن بزيــارة  

ميدانيــة إلــى 12 مدرســة حكوميــة تابعــة لــوزارة التربيــة وأخــرى تابعة لألونروا فــي مخيم اليرموك 

لدراســة إمكانيــة ترميــم هــذه المــدارس، جــاء ذلــك اســتنادًا للكتــاب الموجــه مــن المديــر العــام 

ــخ 03/10/2021، وأشــار  ــة بتاري ــى وزارة التربي ــة العامــة لالجئيــن الفلســطينيين العــرب إل للهيئ

ــى  ــي إل الكتــاب إلــى ضــرورة ترميــم مــدارس وزارة التربيــة فــي المخيــم نظــرًا لبــدء عــودة األهال

منازلهــم.
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يشــكو األهالــي فــي مخيــم اليرمــوك مــن فقــدان الرعايــة الصحيــة والطبيــة، حيــث يخلــو المخيــم 

مــن المشــافي والصيدليــات أو الكــوادر الطبيــة والصحيــة، وذلــك بعــد أن كان يضــم عشــرات 

المشــافي والمســتوصفات والعيــادات الطبيــة التــي تعرضــت للقصــف أو لعمليــات ســلب 

ونهــب لمحتوياتهــا مــن قبــل قــوات النظــام الســوري ومجموعــات مــن المعارضــة.

ويوجــد فــي المخيــم مســتوصف »شــهداء اليرمــوك« ويقــّدم إســعافات أوليــة ويعالــج الحــاالت 

المســتعجلة، ويجــري تطويــر عملــه ليشــمل التصويــر الشــعاعي وإجــراء التحاليــل الطبيــة، كمــا 

افتتحــت جمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني فــي المخيم مركــزًا للخدمات الطبيــة واالجتماعية 

فــي ينايــر 2022، وقــّدم مديــر الدائــرة السياســية لمنظمــة التحريــر الســفير »أنــور عبــد الهــادي، 

بعــض األجهــزة الطبيــة ومبلغــًا ماليــًا للمســتوصف الطبــي فــي مخيــم اليرمــوك.

مــن جانبــه أعــاد جيــش التحريــر الفلســطيني تأهيــل مركــز »حلــوة زيــدان« الطبــي التابــع لــه فــي 

مخيــم اليرمــوك، وأعلــن عــن إعــادة افتتــاح مســتوصف الشــهيدة رجــاء أبــو عماشــة فــي مخيــم 

اليرمــوك بعــد إعــادة تأهيلــه.

كمــا أعلــن برنامــج الصحــة فــي األونــروا أن العيــادة الطبيــة المتنقلــة التــي خصصتهــا لمعالجــة 

القاطنيــن فــي مخيــم اليرمــوك والتــي مقرهــا فــي مدرســة المنصــورة/ الجرمــق، باشــرت عملهــا 

فــي 23 أيلــول/ ســبتمبر 2021 وقدمــت خدماتهــا الطبيــة لألطفــال وكبــار الســن والحوامــل.

وأكــدت األونــروا علــى أنهــا ســتقدم خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة بمــا فــي ذلــك الصحــة 

اإلنجابيــة ألكثــر مــن 400 عائلــة مــن الالجئيــن الفلســطينيين ممــن عــادوا إلــى المخيــم وال 

تبــادل  أيضــًا  توفــر  أنهــا  إلــى  باإلضافــة  الصحيــة،  الخدمــات  علــى  الحصــول  يســتطيعون 

ــة مراكــز  ــه كان لديهــا ثالث ــى أن ــة إل ــة منهــا، وتشــير الوكال المعلومــات حــول األمــراض والوقاي

صحيــة فــي المخيــم؛ اثنــان مدمــران بالكامــل وواحــد مدمــر بشــكل جزئــي.

ووفــرت وزارة الصحــة خــالل عــام 2021 لقاحــات ضــد مــرض شــلل األطفــال فــي مخيــم اليرمــوك 

المخيــم  فــي  الــوزارة فرقــًا صحيــة جوالــة  يــوم وحتــى خمــس ســنوات، وأرســلت  مــن عمــر 

وأطلقــت نــداءات عبــر مكبــر الصــوت تدعــو أطفــال المخيــم لتلقــي اللقــاح، بســبب خلــو المخيــم 

مــن المراكــز الصحيــة.
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• فــي تشــرين األول/ أكتوبــر 2021 نظمــت »جمعيــة القــدس الخيريــة« أيامــًا طبيــة مجانيــة 

لألهالــي فــي مخيــم اليرمــوك فــي تخصصــات الداخليــة واألطفــال والنســائية، فــي مســتوصف 

شــهداء اليرمــوك.

• فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 2021، قــال طبيــب األونــروا الــذي يعمــل فــي عيادتهــا بالمخيــم »عمــاد 

حمــدان«، »لقــد تمكنــا مــن عــالج حوالــي 900 مريــض فــي عيادتنــا، كل يــوم أربعــاء يمكننــا 

ــه 65 مريضــًا، كثيــر منهــم يعانــون مــن أمــراض مزمنــة والتهابــات الجهــاز  اســتقبال مــا معدل

التنفســي«.

ويعتقــد الطبيــب أن العديــد مــن كبــار الســن تجنبــوا طلــب الرعايــة الصحيــة مــن قبــل، ألنــه كان 

مــن الصعــب جــدًا الوصــول إليهــا، وأن األعــراض التــي تظهــر عليهــم فــي بعــض األحيــان تكــون 

ناجمــة عــن الخــوف والتوتــر، بعــد الرعــب والفظائــع التــي مــروا بهــا.

وســلط الدكتــور حمــدان أيضــًا الضــوء علــى الــدور المهــم الــذي تلعبــه العيــادة فــي زيــادة الوعــي 

وشــرح اإلجــراءات الوقائيــة لتجنــب انتشــار كوفيــد19- فــي المخيــم. وقــال: »ســتكون كارثــة 

هنــا، فالنــاس فــي اليرمــوك ال يســتطيعون تحمــل أي عــبء إضافــي«، مضيفــًا بالقــول إن »مــا 

يحتاجونــه اآلن هــو األمــل، الحيــاة بحاجــة للعــودة إلــى مخيــم اليرمــوك، أشــعر أن عيادتنــا هــي 

البدايــة لذلــك«3

 https://www.unrwa.org/ar/newsroom/features  3
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مخيم 
خان الشيح

أرخــــت األوضــــاع المعيشــــية والخدميــة المترديــة وعــــدم وجــــود مــــورد مالــــي ثابــــت، وانتشـــار 

ــيح  ــان الشـ ــاء مخيــــم خــ ــى أبنــ ــة علــ ــا الثقيلــ ــرد بظاللهــ ــة، وتدنــي مســتوى دخــــل الفــ البطالــ

للالجئيـــن الفلســطينيين بريــف دمشــــق الغربــــي، فيمــــا فاقــــم مــــن معاناتهــم عــــدم توفــــر 

الخدمــــات األساسيـــة وتــــردي واقــــع البنــــى التحتيــــة، وانهيــــار الليــــرة الســــورية أمــــام الـدوالر، 

وشــــح المــــواد األساسيـــة وغــــالء األســـعار، ناهيــــك عــــن جشـــع تجـــار األزمـــات والمتالعبيـــن 

باألســــعار والمســـتغلين لحاجـــات النــــاس.
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الجانب األمني
شــهد عــام 2021 تدهــورًا علــى المســتوى األمنــي حيــث فوضــى الســالح وانتشــار الســرقات 

بســبب تــردي الوضــع المعيشــي واألمنــي واالســتيالء علــى المنــازل مــن قبــل األمــن الســوري 

وتعفيشــها بحجــة أنهــا مملوكــة لعناصــر عملــت لصالــح المعارضــة. 

فوضى السالح
انتشــرت في مخيم خان الشــيح ظاهرة فوضى الســالح، حيث بات مشــهدًا مألوفًا اســتخدامه 

فــي األفــراح والمناســبات كمــا هــو الحــال فــي مناطــق عديــدة فــي ســورية، وهــي ظاهــرة مقلقــة 

وســلبية جــدًا فــي المجتمــع، ويرجــع ذلــك إلــى عــدم التقديــر الصحيــح مــن قبــل حاملــي الســالح 

للمخاطــر التــي يمكــن أن تلحــق بهــم وبمــن حولهــم عنــد قيامهــم بإطــالق النــار بداعــي الفــرح 

واالبتهــاج.

ففــي يــوم 14 تشــرين األول/ أكتوبــر قضــى الشــاب الفلســطيني »رأفــت راســم رجــا« متأثــرًا 

بإصابتــه بطلــق نــاري علــى وجــه الخطــأ أثنــاء تواجــده فــي حفــل زفــاف بمخيــم خــان الشــيح بريــف 

دمشــق.

بعدهــا بعــدة أســابيع ألقــي القبــض علــى الجانــي المدعــو »محمــد صبــري األحمــد« ســوري 

الجنســية متطــوع فــي الفرقــة الرابعــة منــذ عــدة ســنوات، ويتباهــى بالســالح الــذي يحملــه 

بشــكل دائــم خــالل تحركــه بيــن المدنييــن، وقــام ســابقًا برمــي قنبلــة وإطــالق النــار خــالل إحــدى 

الحفــالت أدت لجــرح عــدة أشــخاص بينهــم الشــاب »رأفــت رجــا« الــذي قتلــه في الحفلــة األخيرة.

وطالــب أهالــي مخيــم خــان الشــيح بإنــزال أقصــى العقوبــات بالمجــرم، وقالــت عائلــة الشــاب 

المقتــول »رأفــت« إنهــا ستســعى ومــن خــالل القضــاء إلــى القصــاص و إنزال أقصــى العقوبات 

بالقاتــل الــذي اســتمر طيلــة الفتــرة الماضيــة باالســتهتار بحيــاة النــاس، وإطــالق النــار في جميع 

المناســبات، مســتفيدًا مــن الســطوة التــي منحتــه إياهــا الفرقــة العســكرية التــي يعمــل معهــا.
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انتشار السرقات

انتشــرت فــي المخيــم ظاهــرة الســرقة بشــكل الفــت، وبــدأت مجموعــات مــن الشــبان بامتهــان 

الســرقة مــن منــازل المدنييــن لتتطــور إلــى أعمــال قتــل طالــت الجئــًا فلســطينيًا فــي المخيــم.

ــان موســى  حيــث قضــى فــي شــهر أيلــول/ ســبتمبر 2021، الالجــئ الفلســطيني المســن »عدن

خزاعــي« بعــد تعرضــه للضــرب بقضيــب حديــدي علــى رأســه أثنــاء نومــه أمــام محــل الخــردوات 

الــذي يملكــه، مــن قبــل عصابــة كانــت تنــوي الحصــول علــى مــا يملــك مــن مــال.

 بعــد الحادثــة بأســبوع تمكــن األمــن الجنائــي مــن إلقــاء القبــض علــى ثالثــة أشــخاص بتهمــة 

قتــل المســن ليتبيــن أن القاتــل هــو أحــد األشــخاص الذيــن تــرددوا علــى محــل الضحيــة خــالل 

ــام التــي ســبقت وقــوع الجريمــة، واعتــرف أن الجريمــة كانــت بدافــع الســرقة. األي

فــي شــهر أيلــول/ ســبتمبر 2021، تمكنــت الشــرطة مــن إلقــاء القبــض علــى عصابــة ســلب 

ونهــب مؤلفــة مــن ثالثــة أشــخاص يعتقــد أنهــم قامــوا بالعديــد مــن الســرقات واســتهدفوا 

ــم خــان الشــيح. ــي ال يوجــد فيهــا رجــال فــي مخي ــار الســن والبيــوت الت كب

وحــذر نشــطاء مــن العصابــات التــي نشــطت فــي اآلونــة األخيــرة خاصــة مــع تــردي األوضــاع 

ــر صرامــة  ــم التخــاذ إجــراءات أكث ــن الجهــات المســؤولة عــن المخي ــة داعي ــة واالقتصادي األمني

بحــق اللصــوص.

االستيالء على األمالك

دأب النظــام الســوري منــذ األســبوع األول لخــروج المهجريــن قســرًا مــن مخيــم خــان الشــيح 

إلــى الشــمال بوضــع عالمــات علــى منــازل عــدد مــن النشــطاء اإلغاثييــن واإلعالمييــن مــن أبنــاء 

المخيم بهدف اســتمالكها ووضع اليد عليها، حيث قام عناصر من فرع سعســع وبمســاعدة 

عــدد مــن المخبريــن مــن أبنــاء المخّيــم، بالســيطرة علــى أكثــر مــن 10 منــازل للمدنييــن، ووضــع 

اليــد عليهــا ليقطــن فيهــا عناصــر مــن فــرع سعســع بعــد إخــراج ســاكنيها منهــا، كمــا قامــت 

تلــك األطــراف بتهديــد مــن يعارضهــا باالعتقــال واتهامــه بالتعامــل مــع جهــات إرهابيــة.
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أمنيــة  أطــراف  أو محســوبة علــى  الســوري  للنظــام  تابعــة  نهبــت عناصــر   2021 عــام  خــالل 

و«عفشــت« عــددًا مــن منــازل أهالــي مخيــم خــان الشــيح، وذلــك بعــد أن وضعــت يدهــا عليهــا 

بالقــوة.

ففــي شــهر نيســان/ أبريــل 2021 ســيطر عناصــر مــن األمــن العســكري التابــع للنظــام الســوري 

علــى بنــاء مكــون مــن خمــس طبقــات ومــن ثــم تعفيــش وســرقة كافــة محتويــات المنــازل التــي 

تعــود ملكيتهــا لعائلــة مــن أبنــاء المخيــم مهجــرة فــي إحــدى الــدول األوروبيــة بحجــة معارضتهــا 

للنظام الســوري.

التابــع لألمــن  لفــرع سعســع  تابعــة  2021، اســتملكت دوريــة  أيلــول/ ســبتمبر  وفــي شــهر 

العســكري منــزل »مصلــح مصلــح« وهــو أحــد أبنــاء مخيــم خــان الشــيح المهاجريــن إلــى أوروبــا 

بدعــوة معارضتــه للنظــام.

وأشــار المصــدر لمجموعــة العمــل أن عناصــر مــن األمــن العســكري التابــع للنظــام الســوري 

تركــوا إشــارة حمــراء علــى المنــزل قبــل أســبوع مــن مصادرتــه، وبعدهــا بعــدة أيــام قامــوا بإخطار 

العائلــة التــي تســتأجر المنــزل بضــرورة مغادرتــه ألنــه بــات مصــادرًا لمصلحــة فــرع سعســع.

الجانب الخدماتي

لــــم يطــــرأ أي تغييــــر إيجابــــي علــــى مســــتوى الخدمــــات فــــي مخيــــم خــــان الشــــيح رغــــم مــــرور 

ســنوات علــى خضوعــه لســيطرة الســلطات الســورية، فالمخيــم يحتــاج للكثيــر مــن التأهيــل 

والصيانــــة والتحديــــث، كمــــا يشــــتكي ســــكانه، مــــن أزمــــات عديــــدة كأزمــة تأميــــن رغيــف الخبــز، 

وعــدم توفــر مــواد التدفئــة، واســتمرار انقطــاع الميــاه والكهربــاء عــن منــازل وحــارات المخيــم 

لفتــــرات زمنيــــة طويلــــة، وكذلــــك تــــردي شــــبكة االتصاالت األرضية واإلنترنت.

ــذي  ــد الخدمــي، ســوء المواصــالت العامــة ال ــرز مــا حــدث فــي عــام 2021 علــى الصعي ولعــل أب

شــارك فــي تفاقمــه جشــع ســائقي الحافــالت )الســرافيس(، حيــث ال يعمــل الســائقون علــى 

نقــل الــركاب باتجــاه العاصمــة دمشــق بحجــة عدم توافر الوقود، مما يضطر األهالي الســتقالل 

حافــالت وســيارات خاصــة األمــر الــذي يزيــد مــن األعبــاء الماليــة علــى العائــالت والطــالب،
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وقــال نشــطاء مــن داخــل المخيــم إن بعــض الســائقين يقومــون ببيــع المخصصــات مــن 

الوقــود التــي يحصلــون عليهــا فــي الســوق الســوداء، محذريــن مــن مغبــة االســتمرار بهــذه 

األعمــال فــي ظــل الظــروف التــي يعيشــها أهالــي المخيــم.

الجانب الصحي
يعانــي أبنــاء مخيــم خــان الشــيح مــن ضعــف وتدنــي اإلمكانيــات والخدمــات الطبيــة التــي تقــدم 

لألهالــــي، حيــــث يوجــــد فــــي المخيــــم مســــتوصف صحــي تابــع لوكالــة »األونــــروا«، يضــم طبيبــًا 

عامــــًا وطبيــــب أســــنان وعــــدد مــــن الممرضــــات، ويعمــــل مــــن يــــوم األحــد إلــى يــــوم الخميــس 

بواقــــع 7 ســــاعات يوميــــًا ويفتقــــر إلــــى العديــــد مــــن المقومــــات األساســــية، أمــــا الصيدليــــات 

فهنــــاك ســــت صيدليــــات فقــــط فــــي المخيــم تخــــدم كل العائالت.

علــى صعيــد كورونــا، ســجل مخيــم خــان الشــيح عــام 2021 العديد من الوفيات بســبب فايروس 

كورونــا مــع نقــص حاد فــي جميع المســتلزمات الطبية والصحية.

ــوم 10 آب/ أغســطس 2021، أطلــق فــي مخيــم حــان الشــيح أســبوع طبــي مجانــي نظمتــه  • ي

»جمعيــة القــدس الخيريــة« بالتعــاون مــع »الهيئــة العامــة لالجئيــن الفلســطينيين العــرب«، 

ــًا لألهالــي، وشــهد  وشــمل العيــادات الداخليــة واألطفــال والنســائية، مــع تقديــم الــدواء مجان

المركــز إقبــال العشــرات للعــالج خاصــة مــن النســاء واألطفــال وســط ترحيــب بالمبــادرة.

• آذار/ مــارس 2021، أطلــق نشــطاء مــن أبنــاء مخيــم خــان الشــيح نــداًء عاجــاًل، طالبــوا فيــه 

األهالــي بالحــذر وااللتــزام بالتدابيــر الوقائيــة وارتــداء الكمامــة، والتباعــد االجتماعــي، خاصــة فــي 

المناســبات االجتماعيــة وأمــام الفــرن بعــد تفشــي فايــروس كورونــا فــي المخيــم، وتســجيل 

ــدة  ــات جدي إصاب

• حزيــران/ يونيــو 2021، أطلــق نشــطاء مــن أبنــاء مخيــم خــان الشــيح نــداًء عاجــاًل، طالبــوا فيــه 

القســم الطبــي فــي وكالــة األونــروا بتطعيــم كبــار الســن والمرضــى المصابيــن بأمــراض مزمنــة 

باللقاحــات المضــادة لفيــروس كورونــا، وأشــار الناشــطون إلــى أن كبــار الســن مــن أبنــاء المخيم 

يواجهــون صعوبــات كبيــرة فــي الوصــول إلــى مركــز الوكالــة فــي بلــدة عرطــوز أو جديــدة عرطــوز 

لتلقــي العــالج.
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• يــوم 27 أيلــول/ ســبتمبر 2021، حــذر نشــطاء مــن أبنــاء مخيــم خــان الشــيح األهالــي مــن موجــة 

جديــدة للفايــروس، وذلــك بعــد تزايــد عــدد اإلصابــات بفايــروس كورونــا، ودعــا النشــطاء األهالــي 

إلــى ضــرورة االلتــزام باإلجــراءات الوقائيــة، مــن ارتــداء الكمامــة والتباعــد االجتماعــي خاصــة أمــام 

الفــرن وفــي ســوق الخضــار وأماكــن المناســبات االجتماعيــة، كاألفــراح وبيــوت العــزاء.

ونقلــت مصــادر مجموعــة العمــل أن اإلجــراءات الوقائيــة تــكاد تكــون معدومــة فــي أغلــب أرجــاء 

المخيــم، خاصــة فــي المناطــق العامــة ومناطــق التجمعــات والمناســبات والســوق.

مبادرات 
• يــوم 25 نيســان/ أبريــل 2021 أطلــق عــدد مــن نشــطاء مخيــم خــان الشــيح مبــادرة »إفطــار 

اليوميــة للعائــالت األشــد عــوزًا وفقــرًا فــي المخيــم خــالل شــهر  صائــم«، لتوفيــر الوجبــات 

المبــارك.  رمضــان 

• يــوم 9 كانــون أول/ ديســمبر 2021 أطلــق نشــطاء مــن أبنــاء مخيــم خــان الشــيح مبــادرة لتنويــر 

شــوارع المخيــم باإلمكانــات المتاحــة فــي المنــازل، وتقــوم علــى وضــع صاحــب كل منــزل قطعــة 

مــن األضــواء )ليــد( ال تتجــاوز 20 ســم ووصلهــا ببطاريــة المنــزل لتنويــر مســاحة صغيــرة أمــام 

منزلــه وبهــذا يتــم إنــارة غالبيــة الشــوارع. 

ــر 2021 قــام مكتــب الخدمــات بوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن  • يــوم 11 تشــرين ثانــي/ نوفمب

الفلســطينيين أونــروا فــي مخيــم خــان الشــيح بتنظيــف مجــرى النهــر األعــوج، ومحيطــه وعــدد 

مــن شــوارع المخيــم مــن األتربــة واألنقــاض.

تكريم

يــوم 23 تمــوز/ يوليــو 2021 احتفــت صفحــات التواصــل االجتماعــي فــي مخيــم خــان الشــيح 

بتكريــم عــدٍد مــن عمــال النظافــة مــن قبــل مديــر )األونــروا( فــي ســورية »أمانيــا مايــكل إيبــي«، 

والمكرمــون هــم أكثــر عمــال الوكالــة اجتهــادًا وإخالصــًا حســب رأي األهالي ومديــر مكتب خدمات 

األونــروا فــي المخيــم.
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مخيم 
سبينة

ــام 2021 أزمــات  ــق خــالل عــ ــف دمشــ عانــى ســكان مخيــم ســبينة لالجئيــن الفلســطينيين بريــ

معيشية واقتصادية خانقة نتيجــــة عــــدم توفـــر الخدمــــات األساسيـــة والبنــى التحتيــة وانقطاع 

الميــاه والكهربــاء لفتــرات زمنيــة طويلــة، وعــدم توفــر مادتــي الغــاز والمــازوت، ناهيــك عــن 

انتشــار البطالــة بيــن أبنــاء المخيــم وعــدم وجــود مــوارد ماليــة.

فخيــم الظــالم الدامــس علــى حــارات وأزقــة مخيــم ســبينة، إذ يصــل انقطــاع التيــار الكهربائــي 

فــي اليــوم ألكثــر مــن 18 ســاعة متواصلــة، تتبعهــا فتــرة وصــل تقــل عــن ســاعة واحــدة، ومــرات 

ال تتجــاوز الدقائــق، ممــا حــّول حياتهــم إلــى مأســاة حقيقيــة، حيــث أصبحــوا يضبطــون أعمالهــم 

ونظــام حياتهــم علــى مواعيــد التقنيــن، ناهيــك عــن عــدم تمكنهــم عنــد عــودة التيــار الكهربائــي 

مــن تلبيــة احتياجاتهــم اليوميــة، وشــحن أجهــزة الهاتــف وبطاريــات اللــدات الالزمــة لإلنــارة، إذ 

أصبــح مــن النــادر مشــاهدة التيــار الكهربائــي أليــام متتاليــة.
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يضــاف إلــى ذلــك مشــكلة ارتبــاط تخديــم الميــاه فــي المخيــم بوجود التيــار الكهربائــي، وكل قطع 

طويــل يصاحبــه معانــاة لألهالــي مــع أزمــة للميــاه، مــا يدفــع البعــض لشــراء براميــل ميــاه مــن 

صهاريــج التعبئــة بأســعار مكلفــة ممــا يزيــد مــن العــبء المــادي واالقتصــادي عليهــم.

وفيمــا يخــص الخبــز اشــتكى أهالــي مخيــم ســبينة، مــن رداءة جــودة رغيــف الخبــز المنتــج وعــدم 

مطابقتــه للمواصفــات، وذكــرت شــهادات أن الخبــز المــوزع مــن المخبــز االحتياطــي لونــه أســود 

ويمتلــئ بالســوس والديــدان إضافــة إلــى رائحتــه الكريهــة.

المســتهلك  الداخليــة وحمايــة  التجــارة  التمويــن ووزارة  دائــرة  الشــكاوى،  وطالــب أصحــاب 

التدخــل لمعالجــة المشــكلة، علمــًا أنهــم قدمــوا عشــرات الشــكاوى لمديريــة التمويــن التابعــة 

لحكومــة النظــام الســوري والجهــات المعنيــة لكــن دون جــدوى.

الوضع الصحي

• ســجل مخيم ســبينة لالجئين الفلســطينيين عشــرات الوفيات واإلصابات بفايروس كورونا، 

حيــث توفــي العديــد مــن األشــخاص خــالل عــام 2021، إال أن عائالتهــم فضلــت عــدم ذكــر ســبب 

الوفــاة، فــي ظــل الضغــوط التــي تمــارس عليهــم مــن قبــل النظــام الســوري الــذي يرفــض 

االعتــراف باالنتشــار الكبيــر لجائحــة كورونــا فــي مناطــق ســيطرته.

• أطلــق نشــطاء مــن أبنــاء مخيــم ســبينة عــدة نــداءات خــالل عــام 2021، طالبــوا فيهــا األهالــي 

بالحــذر وااللتــزام بالتدابيــر الوقائيــة وارتــداء الكمامة، والتباعد االجتماعي، خاصة في المناســبات 

االجتماعيــة وأمــام الفــرن بعــد تفشــي فايــروس كورونــا فــي المخيــم، وتســجيل إصابــات جديــدة 

وعــدم االســتهتار بإجــراءات الوقايــة مــن فايــروس كورونــا.

• اشــتكى أهالــي مخيــم ســبينة مــن ســوء معاملــة موظفــي »األونــروا« وعــدد مــن األطبــاء 

العامليــن فــي مســتوصف الوكالــة فــي المخيــم، لعــدم القيــام بواجبهــم تجــاه أبنــاء المخيــم 

واحتــرام المهنــة التــي وجــدوا مــن أجلهــا، وقــال أحــد الالجئيــن إن بعــض الموظفيــن واألطبــاء 

يعاملــون النــاس بتكبــر وعــدم احتــرام لكبــار الســن، وعــدم التزامهــم بأوقــات الــدوام، األمــر الــذي 

يضــر باألهالــي، إضافــة إلــى ســوء الخدمــة.



فلسطينيو سورية .. آالم وآمال 66

وطالــب أهالــي المخيــم، رئاســة األونــروا التدخــل إليقــاف تجــاوزات بعــض الموظفيــن غيــر 

األخالقيــة، وإنــزال العقوبــات بــكل مــن يتجــاوز حــدوده بحــق األهالــي البســطاء الذيــن ال يــكادون 

يســتطيعون تأميــن لقمــة عيشــهم.

مبادرات

ــة  ــادرة الخيري ــة«، المب ــة القــدس الخيري ــر 2021، اختتمــت »جمعي ــي/ نوفمب ــوم 6 تشــرين ثان • ي

الطبيــة المجانيــة، التــي أقامتهــا بهــدف تقديــم العــالج لالجئيــن الفلســطينيين فــي منطقــة 

ســبينة ومخيمهــا بريــف دمشــق، والــدواء والمعاينــات الطبيــة بشــكل مجانــي، وذلــك للتخفيف 

عنهــم ومــد يــد العــون لهــم.

اســتمرت الحملــة ثالثــة أيــام اســتفاد منهــا )688( مريضــًا مــن أهالــي المخيــم، منوهــًا إلــى أن 

الحــاالت توزعــت علــى عيــادات األطفــال والنســائية والداخليــة، حيــث تــم تقديــم الخدمــات الطبية 

واألدويــة الالزمــة لهــم مجانــًا.

• يــوم 19كانــون أول/ ديســمبر 2021، أطلــق عــدد مــن ناشــطي مخيــم ســبينة حملــة للتبــرع 

بالمالبــس الشــتوية المســتعملة لــذوي االحتياجــات الخاصــة واأليتــام، بهــدف مســاعدتهم 

والتخفيــف مــن األعبــاء االقتصاديــة علــى ذويهــم الذيــن يعانــون مــن تدهــور األوضاع المعيشــية 

فــي ســورية، وغــالء األســعار الجنونــي وعــدم توفــر أدنــى متطلبــات الحيــاة.

ــة لـــ »مجموعــة العمــل«، أن الهــدف الرئيــس  وصــرح أحــد الناشــطين المشــاركين فــي الحمل

مــن المبــادرة جمــع أكبــر قــدر مــن المالبــس الشــتوية المســتعملة مــن المتبرعيــن، حتــى يتــم 

توزيعهــا علــى الفقــراء والمعوزيــن غيــر القادريــن على شــراء ثياب جديدة نظرًا لغالء أســعارها، 

وكذلــك مــن أجــل غــرس قيــم التعــاون والتكافــل االجتماعــي بيــن أبنــاء المخيــم ســواء منهــم 

المهاجــرون منــه أو المقيمــون فيــه.
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مخيم 
الحسينية

 2021 ريــف دمشــق خــالل عــام  واجــه أهالــي مخيــم الحســينية لالجئيــن الفلســطينيين فــي 

أوضاعــًا مأســاوية لعــدة أســباب، أبرزهــا تــردي الخدمــات وانتشــار فيــروس كورونــا وســوء 

الســرقات. وانتشــار  المعيشــي  الوضــع 

الوضع الخدمي والمعيشي
اشــتكى أهالــي مخيــم الحســينية فــي ريــف دمشــق، مــن نقــص الخدمات وتــردي البنــى التحتية، ال 

ســيما شــبكة الطــرق واإلنــارة والنظافــة والميــاه، وتراكــم النفايــات فــي حــارات وأزقــة مخيمهــم 

مــا أدى إلــى انتشــار الروائــح الكريهــة وتكاثــر الحشــرات، وانتشــار أعــداد كبيــرة مــن القــوارض فــي 

ــن الســكان وزاد مــن  ــي ونشــر األمــراض بي ــاة األهال ــرًا لحي ــدًا كبي ــه، وشــكل تهدي ــه وأزقت حارات

معاناتهم.
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ويعانــي المخيــم مــن مشــكلة فــي عــدم توفــر الميــاه، مــا يجبرهــم علــى شــراء الميــاه مــن 

الصهاريــج بأســعار مرتفعــة مــا يزيــد مــن معاناتهــم المعيشــية واالقتصاديــة، كمــا يشــتكون 

مــن انقطــاع التيــار الكهربائــي لفتــرات زمنيــة كبيــرة تصــل إلــى أكثــر مــن 10 ســاعات فــي اليــوم، 

ومــن التمديــد الســيء لشــبكة الكهربــاء، والتقصيــر الواضــح فــي صيانــة األســالك الكهربائيــة 

وتركيــب عــدادات الكهربــاء.

مــن  العشــرات  تســمم   ،2021 أكتوبــر  أول/  تشــرين  فــي شــهر  العمــل  ورصــدت مجموعــة 

أهالــي مخيــم الحســينية بســبب تلــوث ميــاه الشــرب التــي تبيعهــا الصهاريــج، واشــتكى عــدد 

مــن األهالــي بوجــود أعــراض التســمم وتمثلــت باإلســهال واإلقيــاء وآالم فــي البطــن وارتفــاع 

الحــرارة.

وأوضحــت مجموعــة العمــل أن الســبب األساســي للتســمم، هــو أن الســيارات الجوالــة التــي 

تبيــع ميــاه الشــرب للمواطنيــن فــي الحســينية والمناطــق المحيطــة بهــا، تعبــئ مياههــا مــن 

منهــل مــاء ملــوث فــي منطقــة خربــة الــورد بريــف دمشــق.

ورغــم الشــكاوى المســتمرة التــي قدمهــا أهالــي المخيــم للجهــات المعنيــة والمختصــة إال 

ــة  ــل بلدي ــاء مــن قب ــن الكهرب ــم تحــل، فيمــا تذهــب الوعــود الخاصــة بتأمي أن تلــك المشــكلة ل

الحســينية واللجــان الشــعبية المواليــة للنظــام الســوري أدراج الريــاح بحســب وصــف األهالــي.



69فلسطينيو سورية .. آالم وآمال

كمــا باتــت المواصــالت مــن مخيــم الحســينية والعــودة إليــه إحــدى المشــاكل التــي ال يســتهان 

بهــا فــي حيــاة ســكانه اليوميــة، وأصبحــت مــن الهواجــس التــي تؤرقهــم والتــي تنعكــس ســلبًا 

علــى أوضاعهــم المعيشــية واالقتصاديــة، واشــتكى األهالــي مــن اســتغالل ســائقي الحافــالت 

الذيــن يقومــون برفــع أجــرة النقــل بحســب مزاجهــم، كمــا أنهــم يفرضــون خــط ســير الحافلــة بمــا 

يتوافــق مــع أهوائهــم، مــا يضطــر األهالــي إلــى أخــذ أكثــر مــن وســيلة مواصــالت للوصــول إلــى 

مــكان عملهــم مــا يشــكل عبئــًا ماديــًا عليهــم.

ومــع حلــول الشــتاء وجــد عــدد مــن أهالــي مخيــم الحســينية فــي النفايــات البالســتيكية بديــاًل عــن 

ــة الحصــول علــى الغــاز  وســائل التدفئــة المعتــادة، فــي ظــل انقطــاع مــادة المــازوت وصعوب

وارتفــاع ســعر المادتيــن فــي الســوق الحــرة أو الســوداء واســتغالل الباعــة لحاجــة الســكان، 

وارتفــاع ســعر الحطــب وعــدم قــدرة رب األســرة علــى شــرائه، حيــث يتــراوح كيلــو الحطــب بيــن 

600 إلــى 4000 ليــرة ســورية بحســب نوعــه، وتحتــاج األســرة إلــى حوالــي 1000 كيلــو غــرام كحــد 

أدنــى.

وعانــى األهالــي خــالل عــام 2021 صعوبــات فــي الحصــول علــى الخبــز مــن مخبــز الحســينية، حيــث 

ــن يرجــع  ــز، فــي حي ــى الخب ــع ســاعات تحــت الشــمس للحصــول عل ــر مــن أرب ــي أكث يقــف األهال

العديــد منهــم إلــى منزلــه بــال خبــز، وذلــك بســبب الضغــط الكبيــر عليــه فهــو يخــدم عــدة مناطــق 

محيطــة بالحســينية، وحّمــل األهالــي المخابــز المســؤولية والتــي تبيــع الخبــز للباعــة الذيــن 

يحتكرونــه ثــم يبيعونــه بأضعــاف ســعره مــن المخبــز.

الجانب التعليمي
ــردي أوضــاع أطفالهــم التعليميــة وســوء تحصيلهــم  اشــتكى ســكان مخيــم الحســينية مــن ت

ــدورات والنشــاطات  ــي بال العلمــي، نتيجــة اإلهمــال وعــدم االهتمــام بهــم، وعــدم تبليــغ األهال

ــة التــي تقــام فــي المــدارس، والتواصــل معهــم وســماع شــكواهم. التعليمي

ورصــدت مجموعــة العمــل ميدانيــًا معوقــات عديــدة، تعرقــل اســتمرار العمليــة التعليميــة 

لطــالب الجامعــات مــن أبنــاء مخيــم الحســينية، وكان الفقــر والعامــل االقتصــادي أهــم مؤثــر 

ســلبي قــد يصــل بهــم إلــى االنســحاب مــن العمليــة التعليميــة بالكامــل، أو تجميدهــا بشــكل 

جزئــي.
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ويعانــي الطــالب الفلســطينيين فــي مخيــم الحســينية مــن فقــر مدقــع، وال يســتطيع األهالــي 

تحمــل أعبــاء المواصــالت والمصــروف الشــخصي، والمصاريــف الجامعيــة كشــراء الكتــب 

والمحاضــرات، األمــر الــذي يدفــع الطالــب أو الطالبــة للعمــل خــالل دراســته لتأميــن مصاريفــه.

لوكالــة  والتابعــة  الحكوميــة  بالمــدارس  المعلميــن  عــدد  فــي  الكبيــر  النقــص  أدى  فــي حيــن 

األونــروا، النعكاســات ســلبية أثــرت علــى العمليــة التربويــة، والتــي تعــود ألســباب أبرزهــا هجــرة 

الكــوادر التعليميــة مــن المخيــم بعــد انــدالع الحــرب وتعــرض عــدد منهــم لالعتقــال علــى يــد 

قــوات النظــام الســوري، واختفائهــم قســريًا فــي الســجون، و التحــاق أعــداد منهــم مجبريــن 

بالخدمــة العســكرية فــي جيــش التحريــر الفلســطيني، وتدنــي األجــور، مــا دفــع العديــد مــن 

خريجــي الجامعــات والمؤهليــن عــن مهنــة التعليــم للبحــث عــن مهــن أخــرى للتكيــف مــع واقــع 

الحيــاة الصعــب، أو البحــث عــن عمــل مســائي يكــون رديفــًا للعمــل الصباحــي، فيمــا أخــذ الكثيــر 

مــن المدرســين إجــازات بــال راتــب لفتــرة طويلــة ألن طلــب االســتقالة يعرضهــم للمســاءلة 

ــة. األمني

المخيم في ظل كورونا
اســتمر فيــروس كورونــا بانتشــاره فــي مخيــم الحســينية عــام 2021، وُســجلت العشــرات مــن 

ــا، وفــي الشــهر الثالــث مــن عــام 2021 أغلقــت مدرســة بيــت  ــات جــراء كورون الوفيــات واإلصاب

جــاال للتعليــم األساســي التابعــة لوكالــة األونــروا فــي مخيــم الحســينية ثالثــة صفــوف دراســية 

بســبب وجــود إصابــات بفايــروس كورونــا )كوفيــد 19( مؤكــدة بيــن التالميــذ.

الوضع األمني

• اشــتكى أهالــي مخيــم الحســينية مــن تجــاوزات عناصــر حواجــز األمــن الســوري علــى مدخــل 

المخيــم، ومــا يقومــون بــه مــن إجــراءات التدقيــق علــى الداخليــن والخارجيــن مــن وإلــى المخيــم.

ووفقــًا لمصــادر مجموعــة العمــل فــإن تجــاوزات عناصــر الحاجــز األمنــي والمحســوبين عليهــم 

باتــت غيــر مقبولــة ومحــل اســتهجان وغضــب مــن قبــل األهالــي، وفــي حادثــة تدلــل علــى ذلــك 

ــة فــي المخيــم وشــراء احتياجاتهــم  ــى بعــض المحــال التجاري تقــوم تلــك العناصــر بالدخــول إل

دون دفــع ثمنهــا للبائــع.
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• فــرض عناصــر تلــك الحواجــز أتــاوات علــى أصحــاب الســرافيس وســيارات البضائــع التــي تريــد 

ــر معظــم ســائقي الحافــالت خــط ســيرهم مــن الحســينية إلــى  الدخــول إلــى المخيــم، حيــث غّي

منطقتــي الخربــة ونجهــا بســبب تصرفــات عناصــر الحاجــز المســتفزة، ممــا فاقــم مــن أزمــة 

المواصــالت فــي منطقــة الحســينية أكثــر ممــا هــي عليــه.

• يــوم 12 أيــار/ مايــو2021 كّلــف مندوبــو حــزب البعــث -الــذي يمســك بالســلطة منــذ ســتينيات 

ــات وشــعارات  ــم الحســينية بتعليــق الفت ــة فــي مخي القــرن الماضي-أصحــاب المحــال التجاري

داعمــة للرئيــس الســوري ولالنتخابــات الرئاســية، ونقلــت مصــادر خاصــة لمجموعــة العمــل، 

أن أصحــاب المحــالت التجاريــة فــي شــارع الســوق والشــوارع العامــة عّلقــت مجبــرة الالفتــات 

وعلــى حســابهم الشــخصي، خشــية المســاءلة أو المضايقــة األمنيــة مــن قبــل األجهــزة األمنيــة 

الســورية ومكتــب حــزب البعــث.

•اعتقلــت األجهــزة األمنيــة الســورية الجئــًا فلســطينيًا مــن أبنــاء مخيــم الحســينية مواليــد 1997 

– تتحفــظ مجموعــة العمــل عــن ذكــر اســمه-، يــوم 9/10/2021 خــالل مــروره علــى حاجــز العادليــة 

طريــق الكســوة بريــف دمشــق، دون معرفــة األســباب الحقيقيــة الكامنــة وراء اعتقالــه.



فلسطينيو سورية .. آالم وآمال 72

السرقات

ســجلت العديــد مــن حــوادث الســرقة فــي مخيــم الحســينية، وطالــت المســاجد والســيارات 

والمنــازل، حيــث ســرقت عصابــة كابــالت الكهربــاء الخارجيــة فــي شــارع جامــع »خليــل الرحمــن«، 

ــر االحترافيــة هــي التــي ســرقت  ــة األكث ــاه فــي شــارع العشــرة، والعصاب ــورات مي وســرقت مات

أكثــر مــن ســبع ســيارات، اتضــح فيمــا بعــد أنهــا كانــت تبــاع فــي مناطــق الســويداء وخربــة الــورد 

بمبالــغ زهيــدة، بمســاعدة عناصــر يحملــون هويــات أمنيــة أو عســكرية لتســهيل حركتهــم بيــن 

المناطــق، إضافــة للعديــد مــن ســرقات بطاريــات الســيارات، كل ذلــك وســط غيــاب للجهــات 

الرســمية واألمنيــة المعنيــة بحمايــة المخيــم.

ــن  ــي »زاهــر ب ــة مــن جامــع الصحاب ــاء القريب ــو األحي ــو 2021، اشــتكى قاطن ــار/ ماي وفــي شــهر أي

حــرام« فــي مخيــم الحســينية، مــن تعــرض مضخــات الميــاه والكابــالت الكهربائيــة الموصولــة 

بهــا الخاصــة بمنازلهــم للســرقة مــن قبــل عصابــة لصــوص مجهولــي الهويــة.

ــاًل ويقومــون بفكهــا وســرقتها لبيعهــا  ــي لي ــار الكهربائ ــة انقطــاع التي وتســتغل هــذه العصاب

الحقــًا كقطــع مســتعملة، وبيــع الكابــالت كمــواد نحــاس أوليــة، إضافــة إلــى أن الفقــر زاد مــن 

احتمــال جنــوح الشــباب نحــو الســرقة لتأميــن متطلبــات الحيــاة. 
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مخيم 
جرمانا

ازدادت األوضــاع االقتصاديــة والمعيشــية والخدميــة ســوءًا مقارنــة بالعــام الفائــت فــي مخيــم 

جرمانــا لالجئيــن الفلســطينيين بريــف دمشــق، وذلــك التســاع الفجــوة بيــن دخــل الفــرد وحجــم 

اإلنفــاق واســتغالل التجــار، وبســبب تــردي األوضــاع االقتصاديــة، حيــث حاولــت بعــض العائــالت 

مقايضــة مــا عندهــا مــن موجــودات للحصــول علــى الطعــام، األمــر الــذي دفــع أهالــي المخيــم 

لتوجيــه نــداءات للمغتربيــن لمســاعدة العائــالت الفقيــرة المعدومــة.

علــى الصعيــد الخدمــي، عانــى أهالــي مخيــم جرمانــا مــن شــح مــواد التدفئــة والتقنيــن الطويــل 

للتيــار الكهربائــي الــذي زاد مــن األعبــاء الماليــة، فــي ظــل انتشــار البطالــة وانعــدام المــوارد، مــا 

جعــل المخيــم فــي ظــالم دامــس بعــد رفــع ســاعات التقنيــن وتقليــص ســاعات التوصيــل.

واجهــة  جرمانــا  مخّيــم  وحــارات  منــازل  عــن  وانقطاعهــا  الميــاه  شــّح  مشــكلة  وتصــدرت 

االهتمامــات لســكانه الذيــن يجبــرون علــى شــراء الميــاه مــن الصهاريــج بأســعار مرتفعــة مــا 
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فاقــم مــن معاناتهــم وأزمتهــم المعيشــية واالقتصاديــة، كمــا اشــتكى ســكان المخّيــم مــن 

مشــكلة اختــالط الشــبكة الرئيســة للميــاه الصالحــة للشــرب بميــاه الصــرف الصّحــي، بســبب 

وجــود أعطــال فــي شــبكة الصــرف الصحــي وخطــوط الميــاه تحــت األرض، وعلــى الرغــم مــن 

إصــالح الفــرق الفنيــة لألونــروا خطــوط الصــرف الصحــي، إال أن المشــكلة مســتمرة.

• فــي شــهر تمــوز/ يوليــو 2021، اشــتكى أهالــي مخيــم جرمانــا مــن الروائــح المنبعثــة نتيجــة حــرق 

النفايــات فــي الحاويــات القريبــة مــن منــازل األهالــي، وأوضحــت مصــادر مجموعــة العمــل فــي 

المخيــم أن الحاويــات المتواجــدة أمــام مكتــب الصاعقــة ومناطــق مختلفــة مــن المخيــم يتــم 

إضــرام النــار فيهــا بهــدف التخلــص مــن القمامــة لتنبعث منهــا الروائــح الكريهــة المؤذيــة 

لألهالــي.

• اشــتكى أهالــي المخيــم مــن اســتغالل المخابــز والباعــة الجوالــة مــن أجــل حصولهــم علــى الخبز، 

وذكــر أحــد الالجئيــن لمجموعــة العمــل أن األهالي يجــدون صعوبة كبيرة في تحصيل الخبز نظرًا 

 لالزدحــام الكبيــر وانتشــار المحســوبيات والتجــاوزات علــى مــرأى اللجــان األمنية ومختــار المخيم.

ممــا يجبــر العائلــة علــى أخــذ الخبــز عبــر وســطاء مقابــل التنــازل عــن ربطــة خبــز أو أكثــر مــن 

المســتحقات التــي تخصصهــا الحكومــة للمواطــن عبــر البطاقــة الذكيــة، يضــاف إليهــا بيــع 

بعــض المخابــز مســتحقاتها مــن الطحيــن للمخابــز الخاصــة، ممــا يزيــد مــن معانــاة أبنــاء 

أزماتهــم. المخيــم والنازحيــن ويفاقــم 

ــح« بعــد تعرضــه  ــول/ ســبتمبر 2021، توفــي الشــاب الفلســطيني »أحمــد صال • فــي شــهر أيل

لحــادث ســير علــى أوتســتراد مطــار دمشــق الدولــي، وأوضحــت مصــادر مــن داخــل مخيــم جرمانــا 

ــى مطــار  ــوره الشــارع الرئيــس المــؤدي إل ــاء عب ــه ســيارة مســرعة أثن أن الشــاب أحمــد صدمت

دمشــق الدولــي، تــم نقلــه علــى إثرهــا إلــى المشــفى ليفــارق الحيــاة فيهــا.

• يــوم 4 تشــرين أول/ أكتوبــر 2021، طالــب أهالــي مخيــم جرمانــا بوضــع جســر لعبــور المشــاة أو 

مطبــات صناعيــة علــى طريــق مطــار دمشــق الدولــي، وأوضــح نشــطاء مــن أبنــاء المخيــم أن 

طريــق المطــار مــن جهــة القــزاز وبالعكــس يشــكل خطــرًا كبيــرًا علــى حيــاة األهالــي أثنــاء العبــور، 

لعــدم وجــود إشــارة مــرور واحــدة أو حتــى شــاخصات تنبــه لضــرورة تخفيــف الســرعة، وتنظــم 

ســير المركبــات، ودعــا النشــطاء جميــع المعنييــن بشــؤون المخيــم مخاطبــة محافظة دمشــق 

وريفهــا بشــكل رســمي ورفــع شــكوى، مطالبيــن الجميــع بالوقــوف أمــام مســؤولياتهم.
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الوضع األمني
شــهد مخيــم جرمانــا خــالل عــام 2021، فلتانــًا أمنيــًا وفوضــى فــي حفــظ األمــن واألمــان لألهالــي، 

وفــي بعــض األحيــان تــورط الجهــات األمنيــة -المســؤولة عــن المخيــم- فــي ترويــج المخــدرات 

وأعمــال الســرقة وغيرهــا، واتهــم أهالــي المخيــم تلــك الجهــات بالتقصيــر، وعــدم االكتــراث لمــا 

ــه األهالــي مــن خــوف نتيجــة تنامــي ظواهــر الســرقة والمخــدرات وخطــف األطفــال  يتعــرض ل

وفســاد المســؤولين.

كمــا ســجل اعتقــال وفقــدان عــدد مــن أبنــاء المخيــم، إضافــة إلــى التضييــق األمنــي مــن قبــل 

األجهــزة األمنيــة الســورية واللجــان المواليــة لهــا كمــا حصــل يــوم 17أيــار/ مايــو 2021، حيــث 

أجبــر عناصــر األمــن الســوري أصحــاب المحــال التجاريــة والســيارات فــي مخيــم جرمانــا بتعليــق 

الفتــات وشــعارات مســاندة وداعمــة للرئيــس الســوري الحالــي ولالنتخابــات الرئاســية.

انتشار السرقة 
انتشــرت ظاهــرة الســرقة فــي عــام 2021 فــي مخيــم جرمانــا بســبب ســوء األوضــاع المعيشــية 

وارتفــاع نســب البطالــة، وأوضــح نشــطاء أن ظاهــرة الظــالم شــجعت أصحــاب النفــوس 

الضعيفــة الســتغالل الفرصــة للســرقة أو القيــام بالتحــرش.

• يــوم 1آذار/ مــارس 2021، قــال ناشــطون فــي المخيــم إن خزانــات الكهربــاء تعرضــت لســرقة 

القطــع النحاســية »بــارات«، ممــا أدى إلــى عــدم وصــول الكهربــاء إلــى عــدد مــن أحيــاء المخيــم، 

وقــال أبنــاء المخيــم فــي رســائل لمجموعــة العمــل إن الســرقات تتــم فــي وضــح النهــار، وطالبوا 

ورش الصيانــة بإصــالح الخلــل وتزويــد الخزانــات بالبــارات مــن جديــد وإعــادة التغذيــة الكهربائيــة 

لألحيــاء التــي لحــق بهــا الضــرر وحمايتهــا مــن الســرقة.

• يــوم 28 آذار/ مــارس 2021، ألقــى األمــن الســوري القبــض علــى شــابين مــن ســكان حــي القريات 

فــي مدينــة جرمانــا فــي حالــة تلبــس وهمــا يقومــان بخلــع منــزل أحــد الالجئيــن الفلســطينيين، 

كمــا ضبطــت بحوزتهمــا مســروقات مــن منــازل فــي مخيــم جرمانــا. كمــا ألقــت اللجــان األمنيــة 

فــي مخيــم جرمانــا التابعــة للقيــادة العامــة القبــض علــى الشــاب )م – ح( مــن ســكان مخيــم 

جرمانــا بتهمــة الســرقة، وذلــك بعــد تقديــم بــالغ مــن أحــد األشــخاص ضــده بتهمــة دخولــه إلــى 

بنائــه وســرقة أدوات صحيــة.
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تعاطي وترويج المخدرات

الواقــع  تــردي  يعكــس  مــا  المخيــم  بيــن شــباب  المخــدرات  تعاطــي  انتشــرت ظاهــرة  كمــا 

المعيشــي واالجتماعــي، واتهــم أهالــي المخيــم عناصــر اللجــان األمنيــة المواليــة للنظــام فــي 

المخيــم بترويــج المخــدرات والتســتر علــى تجارهــا، وقــال الجئــون لمجموعــة العمــل إن عناصــر 

تــروج  الصاعقــة«  وقــوات  االنتفاضــة«  وفتــح  العامــة«  »القيــادة  لفصائــل  التابعــة  اللجــان 

الحشــيش ومــادة الهيرويــن ألبنــاء المخيــم، ويســتخدم المروجــون أطفــااًل لبيــع ممنوعاتهــم 

للشــباب الذيــن يقعــون فريســة تلــك المــواد المخــدرة التــي تفقــد الوعــي، األمــر الــذي ترافــق مــع 

كثــرة الســرقات والمشــاكل فــي المخيــم.

وطالــب الالجئــون الجهــات المعنيــة بمحاســبة المروجيــن وعناصــر اللجــان األمنيــة المســؤول 

تجــار  علــى  المتســترين  وكشــف  جرمانــا،  مخيــم  أبنــاء  مــن  العشــرات  خــراب  عــن  المباشــر 

المخــدرات وتقديمهــم إلــى العدالــة، ووضــع حــد لالنفــالت األمنــي الــذي بــات مبعــث قلــق وخوف 

يهــدد حياتهــم وحيــاة أطفالهــم.

خطف األطفال 
تنامــت ظاهــرة خطــف األطفــال فــي عمــوم ســورية بســبب تــردي الوضــع األمنــي والمعيشــي 

واألخالقــي، وُســجلت عــدة محــاوالت فاشــلة لخطــف األطفــال فــي مخيــم جرمانــا.

• فــي شــهر تمــوز/ يوليــو 2021، حــاول ثالثــة أشــخاص اختطــاف الطفــل »محمــد المصــري« 

بوضعــه فــي ســيارتهم قبــل أن يقفــز منهــا، حيــث كان المصــري فــي معهــده بمنطقــة الزاهــرة، 

واســتقل حافلــة ركاب إلــى جرمانــا وبعــد نزولــه منهــا شــعر الطفــل أن أحــدًا يالحقــه، وقبــل أن 

يتمكــن مــن الهــرب أمســك بــه أحــد األشــخاص وغطــى فمــه خــالل محاولتــه الصــراخ، ووضعــه 

فــي ســيارة وفيهــا شــخصان، ثــم شــاهده عــدد مــن شــباب المخيــم ولحقــوا الســيارة، خاللهــا 

فتــح الطفــل البــاب الخلفــي للســيارة بعــد ضربــه بأقدامــه وقفــز منهــا علــى الشــارع، ليصــاب 

برضــوض فــي جســده، وتــم نقلــه إلــى المشــفى للعــالج.
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• يــوم 6 تشــرين ثانــي/ نوفمبــر 2021، تعرضــت طفلــة لمحاولــة اختطــاف مــن قبــل شــخص 

مجهــول الهويــة عنــد الســاعة الســابعة مســاء فــي مخيــم جرمانــا، ليتمكــن مــن الفــرار بعــد أن 

قامــت الطفلــة بالصــراخ.

• فــي شــهر تشــرين ثانــي/ نوفمبــر 2021، أطلــق ناشــطون تحذيــرات ألهالــي مخيــم جرمانــا 

والمناطــق المحيطــة مــن عصابــات االختطــاف، وضــرورة أخذ الحيطة والحــذر وتوعية األطفال، 

وحــّث العائــالت علــى عــدم خــروج األطفــال وحدهــم ليــاًل.

الفساد والمحسوبيات
اشــتكى أهالي مخيم جرمانا لالجئين الفلســطينيين من فســاد بعض األشــخاص المســؤولين 

عــن المخيــم، وعــدم قدرتهــم على تلبية أبســط متطلبات األهالي، وتنامي ظاهرة المحســوبيات 

والواسطة.

ووفقــًا لمصــادر مجموعــة العمــل فــإن قاطنــي المخيــم يعانــون مــن أزمــات ال حصــر لهــا، وتأتــي 

علــى رأســها مشــكلة تأميــن رغيــف الخبــز التــي باتــت تؤرقهــم بعــد تخفيــض مخصصــات الخبــز 

للعائلــة الواحــدة، متهميــن مختــار المخيــم بعــدم االكتــراث والتنصــل مــن مســؤولياته فــي حــل 

أزماتهــم، وتأميــن الخبــز وتنظيــم توزيعــه.

• يــوم 11 شــباط/ فبرايــر 2021، اتهــم عــدد مــن الناشــطين »قــوات الصاعقــة« فــي مخيــم جرمانــا 

بالفســاد وســرقة المســاعدات اإلغاثيــة والعينيــة التــي تصــل إلــى مقرهــم لتوزيعهــا علــى أهالــي 

المخيم.

ووفقــًا للناشــطين فــإن عناصــر قــوات الصاعقــة قامــوا بســرقة عــدد مــن الســالت الغذائيــة 

المقدمــة مــن الهــالل األحمــر الفلســطيني والمخصصــة لتوزيعهــا علــى الحــاالت األكثــر عــوزًا، 

مشــيرين إلــى أن هــؤالء العناصــر تقاســموا تلــك المســاعدات فيمــا بينهــم دون وازع أخالقــي أو 

إنســاني أو النظــر بعيــن الرأفــة لألســر المســحوقة التــي ال تجــد قــوت يومهــا علــى حــد قولهــم.

• يوم 30 حزيران/ يونيو 2021، اشتكى أهالي مخيم جرمانا من وجود تالعب من قبل المشرفين 

ــروا، ويذكــر أحــد المراجعيــن فــي  ــة األون ــة المقدمــة مــن وكال ــع المســاعدات الغذائي علــى توزي

شــكواه، أن المشــرفين يوزعــون المســاعدات لمعارفهــم وأصدقائهــم أو النســاء بشــكل 

طبيعــي، ويماطلــون أليــام عديــدة فــي توزيعهــا لآلخريــن.
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• فــي شــهر آب/ أغســطس 2021، أشــار عــدد مــن الناشــطين واألهالــي إلــى أن مختــار المخيــم 

يمانــع ويرفــض التدخــل فــي موضــوع )تقديــم طلــب معتمــد( لحــل أزمــة الخبــز، بالرغــم مــن أن 

الجميــع طالبــه بالذهــاب إلــى بلديــة جرمانــا لتقديــم طلــب ولكنــه رفــض وبشــدة، قائــاًل )ال عالقــة 

لــي بالموضــوع ولســت متضــررًا مــن ذلــك، فمخصصاتــي مــن الخبــز تصلنــي إلــى بيتــي ألننــي 

حزبــي، أي مــن عناصــر حــزب البعــث العربــي االشــتراكي(.

ووفقــًا لرســائل وصلــت إلــى مجموعــة العمــل، يتصــرف مختــار المخيــم بعنجهيــة وبصــورة 

غيــر إنســانية معهــم، ويفــرض عليهــم مبالــغ إضافيــة علــى األوراق الرســمية التــي هــي بحاجــة 

للتصديــق منــه، مثــل تحديــده تســعيرة جديــدة للحصــول علــى ســند اإلقامــة بمبلــغ 5 آالف ليــرة 

ســورية، وهــذا مــاال طاقــة لألهالــي بــه، فــي حيــن يحصــل عليــه المنتســبون للحــزب مجانــًا.

فــرع  تعامــل  ســوء  مــن  جرمانــا  مخيــم  أهالــي  اشــتكى   ،2021 أغســطس  آب/  شــهر  فــي   •

شــركة الهــرم للحــواالت الماليــة الواقــع فــي ســاحة الرئيــس فــي مدينــة جرمانــا خــالل اســتالم 

مســاعدات »األونــروا«، وأشــار عــدد مــن الالجئيــن إلــى قيــام موظفــي البنــك بالتطــاول علــى 

النــاس وإهانتهــم ونعتهــم بكلمــات غيــر الئقــة إضافــة إلــى قيام أحــد حــراس البنــك بضــرب 

ســيدة كبيــرة فــي الســن علــى مــرأى ومســمع المراجعيــن والموظفيــن دون أن يحــرك أحدهــم 

ســاكن.

ــه مــن انتقــاص لكرامــة اإلنســان  ــة لمــا تمثل ــر األخالقي ووصــف نشــطاء هــذه التجــاوزات بغي

ومحاولــة إذاللــه، داعيــن إلــى محاســبة المتجاوزين لوضــع حــد لمثــل هــذه األفعــال الســيئة، 

فيمــا ذهــب آخــرون إلــى المطالبــة بإيقــاف التعامــل مــع بنــك الهــرم أو إيجــاد حلــول أخــرى تحفــظ 

كرامــة النــاس، كبطاقــة الصــراف اآللــي التــي تســتطيع مــن خاللهــا ســحب أموالــك دون الحاجــة 

للتعامــل مــع الموظفيــن.

• فــي شــهر تشــرين ثانــي/ نوفمبــر 2021، حجــزت لجنــة من مديريــة التجــارة وحمايــة المســتهلك 

فــي مخيــم جرمانــا ـ 95 كيســًا مــن الدقيــق مجهــول المصــدر زنــة الكيــس الواحــد 20 كغ، ُمعــدة 

لإلتجــار بهــا فــي الســوق الســوداء، وأوضحــت مصــادر مــن داخــل المخيــم أنــه تــم تســجيل أكثــر 

مــن مخالفــة تنوعــت بيــن عــدم اإلعــالن عــن األســعار، وعــدم تــداول الفواتيــر.
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انتشار ظاهرة الدراجات النارية
تنامــت خــالل عــام 2021، ظاهــرة قيــادة الدراجــات الناريــة بســرعة جنونيــة معرضــة حيــاة األهالــي 

للخطــر، وشــوهدت بشــكل ملحــوظ فــي شــوارع وأزقــة مخيــم جرمانــا، ممــا أثــار اســتياء ســكان 

المخيــم وولــد لديهــم حالــة مــن القلــق والخــوف علــى حياتهــم وحيــاة أطفالهــم.

ووفقــًا ألحــد األهالــي فــإن ملكيــة الدرجــات الناريــة تعــود لتجــار المخــدرات والحشــيش الذيــن 

هــم مــن عناصــر اللجــان األمنيــة التــي مــن المفتــرض أن تحمــي المخيــم، فــي حيــن نراهــا تعيــث 

فســادًا وتخريبــًا فــي المخيــم، كمــا اشــتكى األهالــي مــن انتشــار ظاهــرة تأجيــر الدّراجــات النارّيــة 

لألطفــال دون الســن القانونيــة وتنظيــم المســابقات فــي شــوارع وأزقــة المخيــم، ممــا يشــكل 

خطــرًا علــى حيــاة األطفــال وحيــاة المــارة، معبريــن عــن انزعاجهــم الشــديد مــن انتشــار ظاهــرة 

الدراجــات الناريــة التــي باتــت« كابوســًا مزعجــًا » يؤرقهــم. 

لهــذه  حــد  لوضــع  التحــرك  األمنيــة  والســلطات  المعنيــة  الجهــات  المخيــم  أهالــي  وطالــب 

الظاهــرة ووضــع حــد لالســتهتار والتســيب الحاصــل، ومحاســبة عناصــر اللجــان الشــعبية 

وتوقيــف كل مــن يــرّوع األهالــي عنــد حــده.

معتقلون ومفقودون

• فــي شــهر كانــون ثانــي/ ينايــر 2021، فقــد الطفــل الفلســطيني »عبــد الرحمــن نضــال أحمــد« 

مــن ســكان حــي أبــو نــوري فــي مخيــم جرمانــا فــي منطقــة قريبــة مــن العباســيين بعــد أن تبــع 

والدتــه خــالل ذهابهــا للعمــل، علمــًا أنــه فقــد والــده خــالل معــارك مخيــم اليرمــوك األخيــرة.

• يــوم 14شــباط/ فبرايــر 2021، اعتقــل األمــن الســوري أحــد أبنــاء مخيــم جرمانــا تتحفــظ مجموعة 

العمــل عــن ذكــر اســمه، بتهمــة تخلفــه عــن االلتحــاق بالخدمة العســكرية، ووفقًا لشــهود عيان 

مــن أهالــي المخيــم فــإن عناصــر فــرع األمــن العســكري داهمــوا مخيــم جرمانــا، وقامــوا باعتقــال 

الشــاب بحجــة تخلفــه عــن الخدمــة اإللزاميــة فــي جيــش التحريــر الفلســطيني، مشــيرين إلــى أن 

الشــاب تعــرض لإلهانــة والضــرب والشــتائم المخجلــة مــن قبــل عناصــر األمــن.
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• يــوم 22شــباط/ فبرايــر 2021، ُفقــد الالجــئ الفلســطيني »محمــد شــحادة إبراهيــم« مواليــد 

ــا بعــد خروجــه مــن مراســم تشــييع ودفــن جثمــان الالجــئ الفلســطيني  ١989 ابــن مخيــم جرمان

»عيســى ديــاب« فــي مقبــرة المخيــم، وقالــت عائلــة المفقــود: »إن ولدهــا محمــد مريــض ويعانــي 

مــن اضطرابــات عصبيــة، مناشــدة مــن يعــرف أي معلومــات عــن المفقــود تزويدهــا بهــا.

• فــي 18آذار/ مــارس 2021، أفــادت مصــادر لمجموعــة العمــل، بفقــدان الالجــئ الفلســطيني 

»وســيم أحمــد طعمــة« فــي منطقــة المــزة بدمشــق، وهــو مــن ســكان مخيــم جرمانــا، وذكــرت 

المصــادر للمجموعــة أن طعمــة موظــف فــي وكالــة األونــروا منــذ عــدة ســنوات ويحمــل بطاقــة 

خاصــة مــن الوكالــة الدوليــة.

2021، اعتقلــت دوريــة تابعــة لمخفــر جرمانــا وبرفقــة دوريــة لألمــن  12حزيــران/ يونيــو  يــوم   •

العســكري الالجــئ الفلســطيني »ريــاض شــحادة« أحــد نازحــي مخيــم اليرمــوك، وذلــك بعــد 

مداهمــة منزلــه الكائــن فــي حــارة القيطيــة بمخيــم جرمانــا، ولــم يتســّن لمجموعــة العمــل 

اعتقالــه. وراء  الحقيقــي  الســبب  معرفــة 

تجاوزات
خالــد  »شــادي  الفلســطيني  الالجــئ  مــوت  حادثــة  أثــارت   ،2021 مــارس  آذار/  شــهر  فــي   •

ســعيد« فــي أحــد مواقــع جيــش التحريــر الفلســطيني ســخطًا وغضبــًا بيــن أواســط الالجئيــن 

الفلســطينيين خاصــة فــي مخيــم جرمانــا، جــراء عــدم اكتــراث واهتمــام هيئــة األركان فــي جيــش 

التحريــر الفلســطيني بمصيــر عناصرهــا.

ووفقــًا لعــدد مــن الناشــطين أن »شــادي خالــد ســعيد« مواليــد عــام )2000( ابــن مخيــم جرمانــا 

الــذي يعانــي مــن أمــراض عديــدة، أصابتــه حالــة اختــالج )فقــدان وعــي( أثنــاء تأديتــه للخدمــة 

اإللزاميــة فــي مدينــة عــدرا العماليــة بريــف دمشــق، وســقط علــى إثرهــا علــى مدفــأة كهربائيــة 

ممــا أدى إلــى اشــتعال النــار بجســده ووفاتــه الحقــًا. 

• فــي شــهر أيــار/ مايــو 2021، أجبــر عناصــر األمــن الســوري أصحــاب المحــال التجاريــة والســيارات 

فــي مخيــم جرمانــا لالجئيــن الفلســطينيين بريــف دمشــق، بتعليــق الفتــات وشــعارات مســاندة 

وداعمــة للرئيــس الســوري الحالــي ولالنتخابــات الرئاســية.
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ونقلــت مصــادر خاصــة لـــ »مجموعــة العمــل«، أن أصحــاب المحــالت التجارية اضطروا وبشــكل 

إجبــاري تعليــق تلــك الالفتــات علــى حســابهم الشــخصي، خشــية المســاءلة أو المضايقــة 

األمنيــة مــن قبــل األجهــزة األمنيــة الســورية.

وأضافــت المصــادر الخاصــة أن دوريــات األمــن العســكري تجــول فــي مخيــم جرمانــا منــذ تاريــخ 

١١ أيــار/ مايــو الجــاري وتقــوم بتهديــد مــن ال يضــع صــورة أو الفتــة يعبــر فيهــا عــن تأييــده للرئيــس 

بشــار األســد، مشــيرًا إلــى أن قــوات األمــن تصطحــب معهــا شــخصين مــن أبنــاء المخيــم همــا 

)أ – ط( و«أبــو عبــدو تعفيــش«، وذلــك مــن أجــل ترهيــب األهالــي وتهديدهــم باالعتقــال إذا لــم 

يضعــوا صــورة أو الفتــة مســاندة ومؤيــدة للرئيــس الســوري.

الوضع التعليمي

يواجــه آالف الالجئيــن الفلســطينيين فــي مخيــم جرمانــا العديــد مــن األزمــات والصعوبــات، التــي 

انعكســت علــى حياتهــم االجتماعيــة والماديــة والتعليميــة، وتكشــف دراســة ميدانيــة لمجموعة 

العمــل عــن أهــم أســباب ظاهــرة التســرب المدرســي فــي المخيــم، وتمثلــت فــي الفقــر وفقــدان 

المعيــل والعنــف المدرســي.

أمــا عــن الفقــر، يعانــي غالبيــة الالجئيــن فــي مخيــم جرمانــا مــن الفقــر ممــا يجبــر العديــد مــن 

األســر علــى وقــف إرســال أبنائهــم إلــى المــدارس، وقالــت مصــادر ميدانيــة للمجموعــة مــن داخل 

المخيــم، إن أكثــر مــن 50 % مــن الطلبــة ال يرتــدون اللبــاس المدرســي، وعــدد منهــم يذهــب إلــى 

مدرســته بلبــاس وأحذيــة باليــة لعــدم قــدرة األهــل علــى شــراء حاجياتهــم المدرســية، األمــر الــذي 

أجبــر عــددًا مــن العائــالت علــى إخــراج أطفالهــم مــن المدرســة.

كمــا فقــد العشــرات مــن أطفــال مخيــم جرمانا كما عدد من المخيمات، آباءهم ألســباب الوفاة 

بشــكل طبيعــي أو بســبب الحــرب أو بســبب االختفــاء القســري فــي الســجون والمعتقــالت، 

وتنتقــل مهمــة إعالــة األســرة لــألخ األكبــر الــذي قــد ال يتجــاوز عمــره 15 ســنة، ويحمــل هــم أســرة 

يصعــب علــى كبيــر الســن تحمــل مســؤولياتها.

ــد لمدارســها فــي  ــروا عــن تشــكيل جدي ــة األون • فــي شــهر آب/ أغســطس 2021، أعلنــت وكال

مخيــم جرمانــا، األونــروا فــي المخيــم، وأوضحــت مصــادر مجموعــة العمــل أنــه ســيتم فصــل 

الذكــور عــن اإلنــاث فــي تجمــع مــدارس المخيــم »نحــف، عــارة، القديريــة، كفــر ســبت، الرامــة، 
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الكابــري( وفــق اآلتــي: مدرســة نحــف ســتضم اإلنــاث فقــط مــن الصفيــن األول والثانــي، مدرســة 

عــارة ســتضم الذكــور فقــط مــن الصفيــن األول والثانــي، مدرســة القديريــة ســتضم اإلناث فقط 

مــن الصــف الثالــث والرابــع والخامــس والســادس، مدرســة كفــر ســبت ســتضم الذكــور فقــط 

مــن الصــف الثالــث والرابــع والخامــس والســاس، مدرســة الكابــري ســتضم اإلنــاث فقــط مــن 

الصــف الســابع والثامــن والتاســع، مدرســة الرامــة ســتضم الذكــور فقــط مــن الصــف الســابع 

والثامــن والتاســع.

• يــوم 10تشــرين أول/ أكتوبــر 2021، 

دائــرة  مديــر  بيالغــر«  »مورتــز  زار 

التربية والتعليم باإلنابة في رئاســة 

األونــروا بعمــان، مدرســة الكابــري 

فــي مخيــم جرمانــا، وشــارك برفقــة 

»أمانيــا مايكل-إيبــي« مديــر شــؤون 

األونــروا فــي ســورية فــي احتفــاالت 

بيــوم  الفلســطينيات  الطالبــات 

المعلــم العالمــي.

وقــال أمانيــا خــالل لقائــه مــع الطالبــات »بعــد عــام ونصف من أزمــة كوفيد19-، يركــز يوم المعلم 

العالمــي علــى الدعــم الــذي يحتاجــه المعلمــون للمســاهمة بشــكل كامــل فــي عمليــة التعافــي 

تحــت شــعار »المعلمــون فــي صميــم تعافــي التعليــم«، واعتبــر التعليــم أساســيًا لمســاعدة 

أطفــال الالجئيــن الفلســطينيين علــى تحقيــق أحالمهــم مــن أجــل مســتقبل أفضــل.

ــا مبــادرة بعنــوان »جــوك علينــا  • يــوم 32 تشــرين ثانــي/ نوفمبــر 1202، ُأطلــق فــي مخيــم جرمان

والدراســة عليــك«، وذلــك بهــدف تحســين األجــواء الدراســية وتحفيز طالب الجامعــات والثالث 

الثانــوي )البكالوريــا(، علــى متابعــة تحصيلهــم الدراســي.

ووفقــًا للقائميــن علــى المبــادرة فــإن فكــرة المشــروع تهــدف إلــى تأميــن أجــواء دراســية مريحــة 

للطــالب الذيــن يعانون مــن عــدم قدرتهــم علــى متابعــة دراســتهم فــي منازلهــم، جــراء االنقطاع 

المســتمر للتيــار الكهربائــي الــذي انعكــس بشــكل مباشــر علــى تحصيلهــم العلمــي، مشــيرين 

إلــى أنهــم قامــوا بتجهيــز عــدد مــن القاعــات الدراســية التي تتوفــر فيها جميع مقومات الدراســة 

مــن مقاعــد وأجــواء هادئــة وإنــارة تجعلهــم أكثــر تركيــزًا فــي دراســتهم.
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الوضع الصحي والطبي

جائحــة  مــن  المتخــذة  الوقايــة  إجــراءات  مــن ضعــف  األهالــي  جرمانــا  أهالــي مخيــم  اشــتكى 

كورونــا فــي المخيــم والمــدارس، وعــدم اتخــاذ المــدارس خطــوات مهمــة فــي موضــوع النظافــة 

والتعقيــم للطــالب، مطالبيــن األونــروا ومــدراء المــدارس بتشــديد إجراءاتهــم الوقائيــة لمنــع 

ــا فــي المخيــم. انتشــار فيــروس كورون

وســجل مخيــم جرمانــا عشــرات الوفيــات واإلصابــات بفايــروس كورونــا، وأعلــن عــن وفــاة أكثــر 

مــن 40 شــخصًا معظمهــم مــن كبــار الســن منــذ بدايــة الجائحــة، وقالــت مصــادر مجموعــة 

العمــل أن غالبيــة حــاالت الوفــاة يتــم تشــخيصها علــى أنهــا جلطــة دماغيــة أو ذبحــة صدريــة، في 

الوقــت الــذي يفتقــر المخيــم وعياداتــه ســواء الخاصــة أو التابعــة لألونــروا الختبــارات الكشــف 

عــن فايــروس كورونــا، والتــي يرجــح إصابــة ووفــاة الكثيــر مــن أبنــاء المخيــم بســببه.

• فــي شــهر شــباط/ فبرايــر 2021، اشــتكى أهالــي مخيــم جرمانــا مــن ســوء معاملــة موظفــي 

مســتوصف »األونــروا« وعــدم القيــام بواجبهــم تجــاه أبنــاء المخيــم واحتــرام المهنــة التــي وجــدوا 

مــن أجلهــا.

• فــي شــهر آذار/ مــارس 2021، أعلنــت مدرســتا الرامــة وكفــر ســبت للتعليــم األساســي التابعــة 

لوكالــة األونــروا فــي مخيــم جرمانــا إغــالق الصفــوف الدراســية، وطالبــت األهالــي بعــدم إرســال 

التالميــذ حتــى نهايــة األســبوع، وذلــك لتنفيــذ صيانــة اضطراريــة.

هــذا اإلعــالن أثــار حالــة مــن الغضــب والســخط بيــن ســكان المخيــم، بعــد أن علمــوا أن اإلغــالق 

ليــس بســبب الصيانــة، وإنمــا جــاء نتيجــة إصابــة أحــد المدرســين بفيــروس كورونــا المســتجد، 

متهميــن إدارة المدرســة بالكــذب والمراوغــة وعــدم قــول الحقيقــة.

وطالــب أهالــي المخيــم إدارة المــدارس في المخيم، اإلعــالن والتصريح عن المصابين بفيروس 

كورونــا بيــن الطــالب والمعلميــن، وقــال ناشــطون فــي رســائل لمجموعــة العمل، عــدم اإلعالن 

هــو جريمــة بحــق أهالــي الطــالب والطالبــات وخاصة كبار الســن وأصحاب األمــراض المزمنة.

• فــي أواخــر شــهر آذار/ مــارس 2021، أفــادت مصــادر لمجموعــة العمــل أن المخيــم يفتقــد 

ألســطوانات األوكســجين األمــر الــذي يهــدد حيــاة المصابيــن بفيروس كورونــا، وأكدت المصادر 

لمجموعــة العمــل أن العديــد مــن العائــالت الفلســطينية لــم تســتطع تأميــن أســطوانات 
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األوكســجين  توليــد  أجهــزة  تأميــن  الجئــون  حــاول  فيمــا  بكورونــا،  لمصابيــن  األوكســجين 

وأســطوانات مــن خــارج المخيــم.

• اشــتكى أبنــاء المخيــم مــن صعوبــات كبيــرة مــن أجــل حصولهــم علــى الــدواء، حيــث افتقــدت 

صيدليــات المخيــم للعديــد منهــا، إضافــة إلــى بيعهــا أصنافــًا مــن الــدواء منتهــي الصالحيــة، 

ونتيجــة الرتفــاع أســعار الــدواء الــذي أثقــل الســكان؛ يتوجــه أبنــاء المخيــم إلــى المؤسســات 

والجمعيــات الخيريــة كجمعيــة »حفــظ النعمــة« للحصــول عليــه، أو يكتفــون باألعشــاب لتهدئة 

حــدة مرضهم. 

• فــي شــهر نيســان/ أبريــل 2021، أعــاد 

تأهيــل  الفلســطيني  التحريــر  جيــش 

مســتوصف »الشــهيد أحمــد أبــو عمــر« 

التابــع لــه فــي مخيم جرمانا، وتمت زيادة 

المســتوصف  فــي  العاملــة  العيــادات 

الــذي يقــدم خدماتــه لجميــع المواطنيــن 

بأجــور رمزيــة، وكان يضــم ثــالث عيــادات 

وداخليــة  أطفــال  عيــادة  تخصصيــة، 

وأســنان.

• اشــتكى أهالــي مخيــم جرمانــا مــن ســوء معاملــة موظفــي مســتوصف »األونروا« وعــدم القيام 

بواجبهــم تجــاه أبنــاء المخيــم، وتوقــف إجــراء التحاليــل الطبيــة فــي عيــادة مخيــم جرمانــا التابعــة 

لألونــروا، وكذلــك التحويــالت إلــى المشــافي إلجــراء عمــل جراحــي أو تنظيــر.

• في شــهر كانون أول/ ديســمبر 2021، باشــرت وزارة الصحة الســورية بالتعاون مع الفعاليات 

االجتماعيــة فــي مخّيــم جرمانــا حملــة تلقيــح ضــد فيــروس كورونــا، بعــد ارتفــاع نســبة اإلصابــات 

بجائحــة كوفيــد 19، وفــق البيانــات التــي أصدرتهــا وزارة الصحة الســورية.

وقــال أحــد الناشــطين إن جهــودًا حثيثــة بذلتهــا العديــد مــن المؤسســات ليصبــح اللقــاح متاحــًا 

داخــل المخيــم، بعــد تفشــي الفايــروس بشــكل كبيــر، فبــات بإمــكان أي الجــئ الحضــور إلــى 

مكتــب الصاعقــة مصحوبــًا بهويتــه الشــخصية أو صــورة عنهــا للحصــول علــى الجرعــة األولــى 

مــن اللقــاح.
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نشاطات وفعاليات

• فــي شــهر نيســان/ أبريــل تبــرع عــدد مــن أبنــاء مخيــم جرمانــا المهجريــن فــي هولنــدا بثمــن 

إذاعــة لمســجد الرحمــن فــي مخيــم جرمانــا، وذلــك بعــد أن نشــرت صفحات التواصــل االجتماعي 

)الفيــس بــوك( المعنيــة بنقــل أخبــار مخيــم جرمانــا شــكوى ســكانه مــن أن المســجد لــم يرفــع 

بــه أي آذان منــذ أيــام عديــدة، وذلــك بحجــة أن إذاعــة الجامــع معطلــة وتحتــاج إلــى صيانــة، 

واســتبدالها بإذاعــة جديــدة.

ــاء المخيــم المهجريــن فــي هولنــدا قامــوا بإرســال  ووفقــًا لمصــادر مجموعــة العمــل فــإن أبن

مبلــغ 400 ألــف ليــرة ســورية لشــراء إذاعــة جديــدة للجامــع، وذلــك فــي إطــار التكامــل والتكافــل 

االجتماعــي الــذي يســود بيــن أبنــاء مخيــم جرمانــا.

• خــالل شــهر نيســان/ أبريــل أيضــًا، بــادر أحــد أبنــاء مخيــم جرمانــا المغتربيــن فــي الخــارج بســداد 

ديــون عــدد مــن عائــالت المخيــم األشــد فقــرًا وعــوزًا، ووفقــًا لمصــادر مجموعــة العمــل فــإّن 

المغتــرب قــام بســداد دفتــر ديــون بقالتيــن األولــى فــي حــارة القيطيــة، والثانيــة فــي حــي التحريــر، 

منوهــًا إلــى أنــه قــام أيضــًا بدفــع إيجــار بيــت ألحــدى العائــالت المحتاجــة.

• يوم 13 أيار/مايو 2021، خرج أبناء مخيم جرمانا 

بمظاهــرة حاشــدة نصــرة ألهلهــم فــي مدينــة 

»اإلســرائيلي«  بالعــدوان  مندديــن  القــدس، 

علــى قطــاع غــزة، جــاب المشــاركون بالتظاهــرة 

حارات وأزقة المخيم حاملين أعالم فلســطين 

وهاتفيــن بعبــارات وطنيــة تــدل علــى المطالبــة 

ووقــف  عنــه،  والدفــاع  األقصــى  بتحريــر 

الحصــار  وفــك  غــزة  علــى قطــاع  االعتــداءات 

ــه، وعــدم ترحيــل العائــالت فــي حــي الشــيخ  عن

جــراح وعمــوم القــدس والقــرى الفلســطينية.



فلسطينيو سورية .. آالم وآمال 86

الفلســطينيين  الطــالب  لعشــرات  تكريــم  حفــل  أقيــم   ،2021 ســبتمبر  أيلــول/  شــهر  فــي   •

فــي مخيــم جرمانــا  والثانويــة  »التعليــم األساســي«  اإلعداديــة  الشــهادتين  فــي  المتفوقيــن 

لالجئيــن الفلســطينيين بريــف دمشــق، وضــّم الحفــل عشــرات الطلبــة مــن أبنــاء المخيمــات 

الفلســطينية فــي ســورية كافــة، كمــا شــارك فــي الحفــل ممثلــون عــن الفصائــل الفلســطينية 

والهيئــة العامــة لالجئيــن الفلســطينيين العــرب وحشــد مــن األهالــي.

أبنــاء مخيــم جرمانــا بمســيرات  العشــرات مــن  2021، شــارك  أيلــول/ ســبتمبر  • فــي شــهر 

ــرى الفلســـطينيين الســتة الذيــن اســتطاعوا الهــروب مــن قبضــة قــوات  تضامنيــة مــع األســ

ــلي فــي ســجن جلبــوع الواقــع فــي وادي هــارود، غربــي مدينــة بيســان، وهــو  االحتــالل اإلســـرائيـ

واحــد مــن عــدة ســجون يتــم منحهــا أعلــى مســتوى مــن األمــن.

قصص نجاح

• فــي شــهر كانــون ثانــي/ ينايــر 2021، احتفــى الشــاعر الفلســطيني »أحمــد دخيــل« بإصــدار ديوانــه 

الشــعري األول وباكــورة أعمالــه بعنــوان: »ملــح لهــذا البحــر«، ضــّم الديــوان الــذي يقــع فــي 104 

صفحــات مــن القطــع المتوســط وهــو مــن إصــدارات دار كنانــة للطباعــة والنشــر بدمشــق 

نحــو 25 قصيــدة تمّثــل تجربــة الشــاعر التــي تمتــد إلــى حوالــي 20 عامــًا شــارك خاللهــا بأمســيات 

شــعرية وأدبيــة عديــدة.

• يــوم 12 آذار/ مــارس حّقــق الشــاب الفلســطيني الســوري »محمــد نعيــم« المركــز األول فــي 

ــاء  ــادي الرشــيد الرياضــي لبن ــو ، التــي نظمهــا ن ــاء األجســام فــي وزن 65 كيل ــا لبن ــة جرمان بطول

األجســام، وهــو مــن أبنــاء مخيــم جرمانــا.

• يــوم 19تمــوز/ يوليــو 2021 أحــرز الفلســطيني رامــي هيثــم إســماعيل مــن أبنــاء مخيــم جرمانــا 

المركــز األّول فــي بطولــة الجمهوريــة لكمــال األجســام بــوزن 65 كــغ فــي البطولــة التــي أقيمــت 

فــي العاصمــة الســورية دمشــق.
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مخيم 
خان دنون

شــهد عــام 2021 ترديــًا كبيــرًا فــي األوضــاع المعيشــية واالقتصاديــة ألهالــي مخيــم خــان دنــون 

ــاة مرّكبــة جــراء الوضــع الخدمــي  لالجئيــن الفلســطينيين فــي ريــف دمشــق، إضافــة إلــى معان

الســيء المترافــق مــع إهمــال وتغافــل المســؤولين عــن المخيــم.

الواقع الخدمي

مــا يــزال يعانــي ســكان مخيــم خــان دنــون مــن ســوء الخدمــات األساســية وتفاقــم األزمــات، 

ونقــص فــي خدمــات الصحــة والطبابة، واســتمرار انقطــاع التيار الكهربائــي والمياه واالتصاالت 

لســاعات وفتــرات زمنيــة طويلــة، كمــا يعانــون مــن أزمــة فــي تأمين القبور، بســبب امتــالء مقبرة 

المخيــم حيــث بــدأ أهالــي المخيــم يدفنــون موتاهــم فــي الفراغــات الضيقــة بيــن القبــور.
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واشــتكى األهالــي مــن مشــكلة ارتفــاع أســعار الســلع األساســية والمــواد الغذائيــة والتموينيــة 

بأنواعهــا المختلفــة، إضافــة إلــى جشــع وطمــع التجــار وغيــاب الرقابــة والمحاســبة، مــا شــكل 

عبئــًا متزايــدًا علــى كاهــل أبنــاء المخّيــم الذيــن يعانــون مــن فقــر الحــال، كمــا اشــتكى أهالــي مخيــم 

خــان دنــون الغــالء الكبيــر فــي أســعار مــادة مــازوت التدفئــة مــع حلــول فصــل الشــتاء، ووصلــت 

أســعار مــادة المــازوت ألرقــام قياســية ال تتناســب ودخــل األهالــي. 

ويعتمــد بعــض األهالــي علــى الراتــب الشــهري مــن الوظائــف الحكوميــة والــذي ال يتجــاوز فــي 

أحســن حاالتــه 80 ألــف ليــرة ســورية أي أقــل مــن 30 دوالرًا، فيمــا يتجــاوز راتــب موظفــي القطــاع 

الخــاص عتبــة المئــة ألــف ليــرة بقليــل وهــذا ال يكفــي لشــراء 50 ليتــرًا مــن مــادة المــازوت.

ورصــدت مجموعــة العمــل فــي مخيــم خــان دنــون حجــم الفجــوة الكبيــرة بيــن دخــل الفــرد المنتــج 

ــى 800  ــاة التــي تصــل إل ــى 90 ألــف ليــرة ســورية شــهريًا ونفقــات الحي الــذي يتــراوح بيــن 50 إل

ألــف ليــرة بالحــد األدنــى.

وزاد مــن معانــاة األهالــي عــدم كفايــة كميــة الخبــز التــي يتــم تخصيصهــا مــن خــالل البطاقــة 

ــى  ــاء عل ــات تكفيهــا، بن ــى كمي ــر مــن العائــالت محرومــة مــن الحصــول عل ــت الكثي ــة، وبات الذكي

تعليمــات »شــركة تكامــل » التــي تســتثني الفلســطينيين دون 15 عامًا مــن مخصصــات الخبــز 

ــة. والمــواد التمويني

كمــا عانــى أهالــي المخيــم خاصــة الطــالب والموظفيــن مــن عــدم توفــر حافــالت النقــل )الميكــرو 

باصــات( التــي تقلهــم إلــى مــكان عملهــم ومدارســهم وجامعاتهــم، عــالوة علــى ذلــك عانــى 

األهالــي اســتغالل ســائقي الحافــالت الذيــن يرفعــون أجــرة النقــل بحســب مزاجهــم، كمــا أنهــم 

يفرضــون خــط ســير الحافلــة بمــا يتوافــق مــع أهوائهــم، مــا يضطــر األهالــي الــى أخــذ وســيلتين 

أو أكثــر للوصــول إلــى مــكان عملهــم مــا يشــكل عبئــًا ماديــًا ووقتــًا طويــاًل.

يــوم 17تشــرين أول/ أكتوبــر 2021، انفجــر منــزل أحــد أبنــاء مخيــم خــان دنــون بســبب انفجــار 

أســطوانة غــاز، مــا أدى إلــى وفــاة الالجــئ الفلســطيني »محمــد حســين موســى« متأثرًا بإصابته، 

وإصابــة زوج شــقيقته »ســمير صبحــي«.
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انتشار السرقات

اشــتكى أهالــي مخيــم خــان دنــون مــن انتشــار ظاهــرة الســرقة فــي المخيــم، األمــر الــذي يثيــر 

القلــق وعــدم األمــان بيــن األهالــي، حيــث طالــت ممتلــكات المواطنيــن، وحــّذر أهالــي المخيــم مــن 

اســتمرار تغافــل الجهــات األمنيــة المســؤولة عــن الظاهــرة.

وطالــب األهالــي الجهــات المعنيــة بالتخفيــف مــن أعبــاء الوضــع المعيشــي الســيء، الــذي 

يدفــع كثيــرًا مــن اللصــوص إلــى الســرقة، وبالــدور الفعــال للعائــالت فــي تربيــة أبنائهــا ومراقبــة 

ســلوكهم وأصدقائهــم.

فــي شــهر شــباط/ فبرايــر 2021، اتهــم ناشــطون الجهــات المعنيــة والمســؤولة عــن أمــن 

ــى أن ســرقة الكابــالت ال يســتطيع أن  ــاء، مشــيرة إل ــورط بســرقة كابــالت الكهرب ــم بالت المخي

يقــوم بهــا شــخص بمفــرده، بــل هنــاك عصابــة منظمــة داخــل المخيــم تقــوم بســرقة كابــالت 

ــى أن ســرقة  ــة مــن أشــخاص وجهــات لهــا ســطوتها فــي المخيــم، منوهــة إل ــاء محمي الكهرب

كابــالت الكهربــاء هــي قضيــة فســاد بامتيــاز ويجــب محاســبة المســؤولين عنهــا.

الواقع الصحي والطبي 

رصــدت مجموعــة العمــل ميدانيــًا تدنــي الوضــع الصحــي فــي المســتوصف الطبــي، وكشــفت 

حــاالت مــن التســيب واالســتهتار بحــق الالجئيــن الفلســطينيين فــي مخّيــم خــان دنــون، وعــدم 

احتــرام المراجعيــن والمرضــى، حيــث وصفــت مصــادر مجموعــة العمــل تعامــل الموظفيــن 

ــر  ــر اإلنســانية، واصفــة وضــع المســتوصف بغي ــر وغي ــي والتكب ــة والتعال ــي بعنجهي مــع األهال

الصحــي، خاصــة فــي ظــل التزاحــم الكبيــر للمراجعيــن وعــدم وجــود إجــراءات وقائيــة متخــذة 

ــا.  لمنــع تفشــي جائحــة كورون

قبــل  مــن  الالئــق  غيــر  التعامــل  مــن  أيضــًا  يعانــون  المخّيــم  أن ســكان  المصــادر  وأشــارت 

القائميــن علــى العيــادة الســنية فــي المســتوصف واســتخدامهم للمحســوبيات والواســطة، 

حيــث يعالجــون أصدقائهــم وأقاربهــم بالمــواد الطبيــة الســنية ذات الجــودة العاليــة، فيمــا 

يســتخدمون المــواد األقــل جــودة فــي معالجــة ومــداواة اآلخريــن.
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وأطلــق أهالــي مخّيــم خــان دنــون وعــدد مــن الناشــطين نــداء ناشــدوا خاللــه وكالــة الغــوث 

األونــروا وهيئــة الالجئيــن الفلســطينيين العــرب والجهــات المعنيــة للتدخــل التخــاذ اإلجــراءات 

الضروريــة لوضــع حــد للتصرفــات الســيئة التــي يقــوم بهــا موظفــو المســتوصف التابــع لألونروا 

بحقهــم، مشــددين علــى أن هنــاك عــددًا كبيــرًا مــن األمهــات واألطفــال تنقصهــم الخدمــات 

الالزمــة واالحتــرام باإلضافــة إلــى أوضاعهــم الصحيــة المتدهــورة وحاجتهــم الماســة للعــالج 

والــدواء غيــر المتوفــر فــي المســتوصف، محمليــن الوكالــة األمميــة المســؤولية الكاملــة عــن 

ــة التــي يمارســها هــؤالء الموظفــون. التصرفــات الالأخالقي

الواقع التعليمي
شــهدت العمليــة التعليميــة فــي مخيــم خــان دنــون تدهــورًا ملحوظــًا لتأثرهــا بتبعــات الحــرب 

علــى ســورية، وأظهــرت دراســات ميدانيــة لمجموعــة العمــل أن الكثافــة الســكانية بفعــل 

موجــات النــزوح واكتظــاظ المــدارس بالنازحيــن خــالل ســنوات الحــرب انعكــس ســلبًا علــى 

طــالب المخيــم.

وأشــار فريــق رصــد مجموعــة العمــل إلــى أن انتشــار فيــروس كورونــا زاد من صعوبــات العملية 

التعليميــة، وأدى إلــى تعطيــل المــدارس واللجــوء إلــى الفاقــد التعليمــي، األمــر الــذي شــكل 

ــروا، حيــث لجــأ  ــة الالجئيــن الفلســطينيين األون ــى الطــالب فــي مــدارس وكال ــرًا عل ضغطــًا كبي

الطــالب إلــى الدراســة عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي، وســط صعوبــات فــي الحصــول علــى 

الكهربــاء واألدوات التقنيــة.

العلمــي  التحصيــل  وشــهد 

ــم تحســنًا ملحوظــًا  فــي المخي

أواخــر العــام 2021 بعــد افتتــاح 

مراكــز ودورات تعليميــة، األمــر 

علــى  إيجابــًا  انعكــس  الــذي 

الطــالب. مســتوى 
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فعاليات ومبادرات

• يــوم 11 نيســان/ أبريــل 2021، بــادر عــدد مــن أبنــاء مخيــم خــان دنــون المغتربيــن فــي أوروبــا، إلــى 

جمــع مليــون ليــرة ســورية وتوزيعهــا عبــر ناشــطين علــى بعــض العائــالت األشــد عــوزًا داخــل 

مخيــم خــان دنــون، وأشــاد األهالــي بهــذه المبــادرة التــي تعــزز وتوطــد روح التكافــل االجتماعــي 

والتخفيــف مــن معاناتهــم فــي ظــل الظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي يعيشــونها حاليــًا.

• يوم 4 حزيران/ يونيو 2021، أطلقت رابطة فلســطين الطالبية مشــروعها التطوعي »بالعلم 

المقــاوم ننتصــر«، لنقــل طــالب المرحلــة الثانويــة بفروعهــا مــن المخيمــات الفلســطينية فــي 

ســورية إلــى مراكزهــم االمتحانيــة.

• فــي شــهر كانــون أول/ ديســمبر2021، شــارك العشــرات مــن أبنــاء مخيــم خــان دنــون بمســيرة 

فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي، وقالــت مصــادر  الفلســـطينيين  تضامنيــة مــع األســـرى 

مجموعــة العمــل إن المســيرة جابــت شــوارع المخيــم، بمشــاركة حشــد مــن فصائــل العمــل 

الوطنــي الفلســطيني، ووجهــاء وفعاليــات شــبابية مــن أهالــي مخيــم خــان دنــون، ورفعــت فيهــا 

أعــالم فلســطين، وصــور لألســرى فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي، وأطلــق المشــاركون 

هتافــات تنــدد باالحتــالل، وتدعــو  إلــى إطــالق ســراح األســرى اإلدارييــن.

الثانــي/  تشــرين   18 يــوم   •

نوفمبــر 2021، أقامت وكالة 

األونــروا تحــت شــعار »معــًا 

فعاليــة  أجمــل«  غــدًا  نحــو 

اليــوم  بمناســبة  توعويــة 

العنــف  لمكافحــة  الدولــي 

فــي  اإللكترونــي،  والتنّمــر 

مدرســة أريحــا بمخيــم خــان 

دمشــق. بريــف  دنــون 
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نجاحات
• يــوم 16 آذار/ مــارس 2021، حققــت الطفلــة الســورية »لونــا فــادي محمــد« )11 عامــًا( ابنــة 

مخيــم خــان دنــون المركــز الثانــي تحــت ١٢ ســنة، فــي بطولــة محافظــة ريــف دمشــق للشــطرنج 

ــا فــي ريــف دمشــق. ــة تشــيللو بمنطقــة جرمان للناشــئين والصغــار التــي أقيمــت فــي صال

• فــي أيلــول/ ســبتمبر 2021، أحــرز الطفــل الفلســطيني »وســام بــالل عبــد المطلــب«، مــن 

أبنــاء مخيــم خــان دنــون بريــف دمشــق المركــز الثانــي فــي مســابقة الحســاب الذهنــي اإللكترونــي 

ــي عــن المركــز األول. ومكّعــب الروبيــك، علــى مســتوى ســورية، بفــارق 4 ثوان
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مخيم
السيدة زينب

اليــزال يعانــي ســكان مخيــم الســيدة زينــب فــي ريــف دمشــق مــن أزمــات اقتصاديــة زادت 

مــن التكاليــف المرهقــة علــى العائلــة الفلســطينية، مــع ضعــف اإلمكانيــات والمــوارد الماليــة 

وانتشــار البطالــة، ممــا دفــع البعــض للســفر خارجــًا أو العمــل ضمــن اللجان الشــعبية الموالية 

للجيــش الســوري.

ويعيــش معظــم ســكان المخيــم فــي فقــر ُمْدِقع، بســبب الغالء المّطرد في األســعار، وفقدان 

ســبل كســب العيــش، وارتفــاع معــدالت التضخــم وتناقــص قيمــة الليــرة الســورية، فــي ظــل 

عجــز المســتوى الفلســطيني الرســمي، ممثــاًل بمنظمــة التحريــر الفلســطينية، والفصائــل 

الفلســطينية، عــن القيــام بــدور فاعــل، عــداك عــن تراجــع حــاد فــي خدمــات »األونــروا«، الجهــة 

الدوليــة المســؤولة عــن الالجئيــن.
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الواقع الخدمي 
مــن أبــرز المشــكالت التــي تواجههــا العائــالت فــي المخيــم الحصــول علــى الميــاه التــي تنقطــع 

ــاه، ممــا  ــات المي ــي تغــذي مضّخ ــة والت ــرات طويل ــاء لفت عــن منازلهــم بســبب انقطــاع الكهرب

يجبــر الســكان علــى شــراء المــاء وتعبئــة خزاناتهــم مــن الصهاريــج أســبوعيًا بأســعار مرتفعــة، 

ووصــل ســعر خــزان المــاء إلــى 12 ألــف ليــرة ســورية بحســب أحــد أبنــاء المخيــم، األمــر الــذي 

يفاقــم معاناتهــم فــي ظــل ضعــف مواردهــم الماليــة وغــالء األســعار.

وفــي شــهر شــباط\ فبرايــر 2021، أصيــب عــدد مــن أهالــي مخيــم الســيدة زينــب بحــاالت تســمم، 

وإقيــاء  إســهال  عــوارض  تخللتهــا  الشــرب،  بميــاه  الصحــي  الصــرف  ميــاه  اختــالط  بســبب 

شــديدين، بســبب اســتخدامهم مياهــًا ملوثــة، حيــث تلقــى بعضهــم العــالج فــي العيــادات 

والمســتوصفات القريبــة مــن المخيــم.

واشــتكى الالجئــون مــن أزمــة مواصــالت حــادة بيــن مخيمهــم ومدينة الســيدة زينــب والعاصمة، 

حيــث يعانــي الموظفــون والطــالب والعمــال كل يــوم صباحــًا للوصــول إلــى أعمالهــم، وناشــد 

أبنــاء المخيــم المعنييــن بتزويــد المدينــة ومخيمهــا بحافــالت نقــل حكوميــة، تعمــل ذهابــًا وإيابــًا 

للمســاهمة بحــل مشــكلة االزدحــام نظــرًا لكثافــة الســكان فــي المدينــة والمخيــم.

 ،2021 يونيــو  حزيــران\  شــهر  فــي 

الســيدة  مخيــم  أهالــي  اشــتكى 

مقبــرة  تعــرض  مــن  زينــب 

المســتمر  للتخريــب  الشــهداء 

والعبــث بالقبــور، ورمــي النفايــات 

األطفــال،  قبــل  مــن  بداخلهــا 

بحســب  أســبابها  وتعــود 

إلــى  المخيــم،  فــي  ناشــطين 

المعنييــن  قبــل  مــن  اإلهمــال 

مفتوحــة، المقبــرة  وكــون 

وطالــب األهالــي البلديــة المعنيــة بترميــم ســور المقبــرة، ووضــع أســالك فــوق الســور المحيــط 

بهــا لمنــع دخــول األطفــال وغيرهــم، وتخصــص أيــام محــددة للزيــارة.
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الواقع التعليمي

يعانــي الطــالب الفلســطينيون فــي مــدارس األونــروا عمومــًا ومدرســة بيــت جبريــن علــى وجــه 

الخصــوص فــي مخيــم الســيدة زينــب مــن البــرد القــارس، بســبب عــدم وجــود مــواد التدفئــة فــي 

مدارســهم، حيــث أكــد أهالــي الطلبــة وعــدد مــن الناشــطين، أن المدافــئ فــي الصفــوف فارغــة 

مــن مــادة »المــازوت«، وأن أبناءهــم فــي حالــة يصعــب عليهــم إكمــال دراســتهم بســبب موجــة 

البــرد وتدنــي درجــات الحــرارة، بينمــا فــي غرفــة اإلدارة تكــون المدفئــة علــى أوجهــا.

واتهــم أهالــي طــالب مدرســة بيــت جبريــن إدارة المدرســة بعــدم االهتمــام واالكتــراث بصحــة 

أوالدهــم، وذلــك مــن خــالل عــدم إيقــاد أّي مدفــأة فــي الصفــوف للطــالب بذريعــة عــدم وجــود مــا 

يكفــي مــن مــادة المــازوت إال القليــل منــه الــذي يوفرونــه إلشــعال مولــد الكهربــاء، مشــيرين 

إلــى أن هــذا عــذر أقبــح مــن ذنــب علــى حــد تعبيرهــم، متســائلين هــل أوالدنــا الذيــن يدرســون فــي 

مــدارس األونــروا )جســد بــال روح( ال يشــعرون بالبــرد.   

ــروا، هــي ضمــن برنامــج المســتحقات  وقــال ناشــطو المخيــم »إن مــدارس التعليــم فــي األون

المقدمــة للبرامــج التعليميــة، إلــى جانــب تأميــن الكتــب والقرطاســية، وتســاءلوا »هــل مــن 

ــة للطــالب، أم أن إدارة  ــروا عــن مخصصــات التدفئ الممكــن أن تغفــل إدارة التعليــم فــي األون

المدرســة تقــوم بشــراء مــواد التدفئــة فقــط لــإلدارة، وإن كان هنــاك مخصصــات حســب لســان 

أحــد مدرســي األونــروا فأيــن مــواد التدفئــة فــي المــدارس!!«

الواقع األمني
• فــي شــهر أيــار/ مايــو 2021، فرضــت الفرقــة الرابعــة التابعــة للنظــام الســوري أتــاوات علــى 

دخــول ســيارات األهالــي إلــى منطقــة الســيدة زينــب ومخيمهــا الفلســطيني بريــف دمشــق، 

وذلــك بعــد أن تســلمت الحواجــز المحيطــة بالمنطقــة مــن المجموعــات الشــيعية التــي كانــت 

مســؤولة عنهــا.

ورفعــت الفرقــة ســواتر ترابيــة داخــل البلــدة والمخيــم وعلــى أطرافــه، وفرضــت أتاواتهــا وفــق 

حجــم المركبــة الداخلــة، فالمركبــات الصغيــرة يدفــع صاحبهــا 5 آالف ليــرة ســورية، والكبيــرة 

كســيارات الشــحن مبلــغ 50 ألــف ليــرة، األمــر الــذي انعكــس ســلبًا علــى حيــاة األهالــي وقيــدت 
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ــة  ــى رفــع أســعارها وخاصــة فــي المحــالت التجاري ــع عل حركتهــم، كمــا أجبــرت أصحــاب البضائ

ــرة. الصغي

• مــع بدايــة شــهر حزيــران/ يونيــو 2021، خّففــت األجهــزة األمنيــة الســورية مــن إجراءاتهــا فــي 

منطقــة الســيدة زينــب والبلــدات المحيطــة بهــا فــي ريــف دمشــق، وذكــر شــهود عيــان أن قــوات 

النظــام أزالــت الســواتر الترابيــة التــي رفعتهــا قبــل نحــو شــهرين بيــن مدينــة الســيدة زينــب 

ومخيمهــا والبحدليــة وحجيــرة واألماكــن المجــاورة، مــع إمكانيــة المــرور لألشــخاص والحــاالت 

اإلســعافية فقــط، وأشــار الناشــطون أن الطرقــات ســتفتح تدريجيــًا بنــاء علــى توجيهــات األمن 

الســوري.

فوضى السالح 	

اشــتكى أهالــي مخيــم الســيدة زينــب مــن إطــالق الرصــاص بشــكل يومــي وألســباب مختلفــة، 

األمــر الــذي يســبب حالــة مــن الهلــع والرعــب بيــن أبنــاء المخيــم، حيــث باتــت تتنــوع أصــوات 

بيــن احتفــاالت باألعــراس أو تشــييع ضحايــا، وقــد تكــون فــي بعــض األحيــان  النــار  إطــالق 

اشــتباكات داخليــة بيــن الميليشــيات العاملــة فــي تلــك المناطــق، كمــا حــدث ســابقًا بيــن عناصــر 

مــن الفرقــة الرابعــة وآخريــن مــن أحــد األفــرع األمنيــة.

انتشار السرقات 	

اشــتكى أهالــي مخيــم الســيدة زينــب مــن الفلتــان األمنــي الــذي ظهــر جليــًا مــع تعــدد محــاوالت 

الســرقة والنشــل واالعتــداء بالضــرب مــن قبــل أشــخاص ملثميــن ومجهولــي الهويــة.

فقــد شــهد المخيــم عمليــات ســرقة شــبه يوميــة للكابــالت الكهربائيــة والدرجــات الهوائيــة 

والناريــة وتطــورت لتشــمل ترويــع المدنييــن مــن خالل تهديدهم بالســالح في محاولة لســلبهم 

أموالهــم وأجهزتهــم الجوالــة.
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مشاريع ومبادرات

ــة  ــم الســيدة زينــب ثالث ــري« فــي مخي ــة العمــل الخي ــو 2021، نفــّذت »لجن ــار/ ماي • فــي شــهر أي

مشــاريع خدميــة مــن شــأنها أن تخفــف معانــاة األهالــي، وتتضمــن المشــاريع بحســب مصــادر 

مجموعــة العمــل، تركيــب ألــواح طاقــة شمســية لمركــز األحــوال المدنيــة -النفــوس التابعــة 

للهيئــة العامــة لالجئيــن الفلســطينيين العــرب، وتركيــب خــزان للمــاء وصنابيــر فــي مقبــرة 

المخيــم وكراســي لجلــوس الزائريــن.

وقــال أهالــي المخيــم إنــه أصبــح بإمكانهــم اســتخراج أي وثيقــة مــن مركــز النفــوس طيلــة فتــرة 

الــدوام الرســمي، وحتــى أثنــاء انقطــاع الكهربــاء بفضــل مشــروع الطاقــة الشمســية الــذي تــم 

ــدة  ــة المول ــة علــى صيان ــم، كمــا عملــت اللجن ــة داخــل المخي تركيبهــا فــي مركــز األحــوال المدني

الكهربائيــة لخــزان الميــاه الرئيــس فــي المخيــم.

ــة« بمشــروعها الطبــي  ــة القــدس الخيري ــر 2021، قامــت »جمعي ــي/ نوفمب ــوم 9 تشــرين ثان • ي

المجانــي لألهالــي فــي مخيــم الســيدة زينــب، واســتمر ثالثــة أيــام، وشــملت تخصصــات الداخليــة 

والنســائية واألطفــال، فيمــا أعلنــت الجمعيــة أنهــا قدمــت العــالج لـــ ٢9١ مريضــًا فــي يومهــا 

ــًا، للتخفيــف مــن أوضاعهــم المعيشــية الصعبــة. األول وقدمــت الــدواء مجان
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مخيم 
الرمدان

ــم  ــى أحــوال ســكان مخي ــة، عل انعكســت أحــداث الصــراع فــي ســوريا خــالل الســنوات الماضي

الرمــدان لالجئيــن الفلســطينيين فــي ريــف دمشــق، شــأنهم شــأن باقي المخيمــات والتجمعات 

الفلســطينية، وعانــى أهالــي مخيــم الرمــدان خــالل عــام 2021 مــن أزمــات معيشــية وترديــًا فــي 

الواقــع الخدمــي.

الواقع المعيشي والخدمي

يعانــي أهالــي مخيــم الرمــدان مــن أزمــات معيشــية حــادة، أهمهــا غــالء األســعار وانتشــار جائحــة 

كورونــا والبطالــة وشــح المــواد الغذائيــة واألدويــة والمحروقــات.

كما اشتكى سكان المخيم من أزمة المياه وعدم توفرها مما دفع بعض الناشطين ووجهاء 

المخيــم إلطــالق نــداء طالبــوا فيــه وكالــة األونــروا، والهيئــة العامــة لالجئيــن الفلســطينيين 

التدخــل مــن أجــل حــل هــذه األزمــة.
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وناشــد أهالــي مخيــم الرمــدان الهيئــة العامــة لالجئيــن الفلســطينيين العــرب، توفيــر الماء لســد 

حاجاتهــم األساســية وتشــغيل بئــر مــاء معطلــة فــي المخيــم، وتوضــح المناشــدة التــي وصلــت 

إلــى مجموعــة العمــل أن المخيــم يضــم ثــالث آبــار مــاء، والبئــران اللــذان يمــدان النــاس بالمــاء 

ال يكفيــان لســد حاجتهــم.

الواقع الصحي

عانــى أهالــي مخيــم الرمــدان مــن ضعــف الخدمــات الصحيــة فــي ظــل تفشــي فيــروس كورونــا 

كوفيــد 19، وضعــف إجــراءات الحمايــة والوقايــة مــن المــرض، وبحســب مصــادر مجموعــة 

العمــل يفتقــد المخيــم للمشــافي والصيدليــات وللعيــادات الطبيــة الخاصــة.

ويلجــأ أبنــاء المخيــم إلــى المناطــق المجــاورة للحصــول علــى العــالج فــي الحــاالت اإلســعافية، 

وكالــة  ومركــز  العــرب  الفلســطينيين  لالجئيــن  العامــة  الهيئــة  مســتوصف  الكتفــاء  وذلــك 

ــروا يقــدم العــالج  ــدواء والعــالج البســيط، وكان مســتوصف األون ــم ال ــروا الصحــي بتقدي األون

ــدوام يومــي. ــم ب ــم تعييــن ممرضــة مــن ســكان المخي ــل أن يت ــاء فقــط قب ــوم الثالث ي

كمــا يتوجــه األهالــي لمشــافي مدينــة دمشــق فــي الحــاالت الطارئــة اإلســعافية المســتعصية 

كغســيل الكلــى والســرطانات والعمليــات الجراحيــة، ويمثــل الضغــط الشــرياني والســكري 

والكلــى والربــو أمراضــًا مزمنــة لســكان مخيــم الرمــدان.

ويطالــب أهالــي المخيــم باتخــاذ إجــراءات حمايــة ووقايــة إضافيــة مــن فيــروس كورونــا، محذريــن 

مــن التهــاون واإلهمــال بشــأن الحفــاظ علــى الصحــة، وضــرورة التعقيم الدائــم للمرافق العامة 

والشخصية.

مبادرات وإنجازات

افتتحــت وكالــة األونــروا مســتوصفها فــي مخيــم الرمــدان، وذلــك بعــد إغــالق طويــل، حيــث 

يفتــح طيلــة أيــام األســبوع الســتقبال المرضــى، باإلضافــة إلــى عيــادة ســنية متنقلــة ضمــن 

ســيارة تأتــي ليوميــن فــي األســبوع وســيارة أخــرى تختــص بالتحاليــل الطبيــة تــزور المخيــم مــرة 

أســبوعيًا.
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مخيم
درعـــــا

أبــرز حــدث متعلــق بمخيــم درعــا لالجئيــن الفلســطينيين جنــوب ســورية عــام 2021 تعــرض 

المخيــم للحصــار بتاريــخ 24 حزيــران مــن قبــل قــوات النظــام الســوري خالل العملية العســكرية 

التــي نفذتهــا الفرقــة الرابعــة للســيطرة علــى أحيــاء فــي مدينــة درعــا ومــا ســببته مــن أوضــاع 

مأســاوية، وكارثيــة طالــت المدنييــن.

الواقع األمني 
المعارضــة  فــي  الســابق  القيــادي  مجموعــة  اســتهدفت   2021 ينايــر  الثانــي/  كانــون   6 يــوم 

الســوري منــازل مخيــم درعــا  للنظــام  المواليــة  بالكســم  الملقــب  المســالمة«  »مصطفــى 

الســكان. بيــن  الخــوف  أثــار  مــا  المرتفعــة منهــا،  الرصــاص وخاصــة  بطلقــات 
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أرخــى التوتــر األمنــي الــذي شــهدته مدينــة درعــا والحصــار الــذي فرضتــه قــوات النظــام الســوري 

منــذ 24/ حزيران2021علــى المدينــة بظاللــه الثقيلــة علــى ســكان درعــا البلــد وحــي طريــق الســد 

ومخيــم درعــا لالجئيــن الفلســطينيين، وأدى إلــى نــزوح حوالــي 500 عائلــة جــراء انعــدام مقومــات 

الحيــاة وأوضاعهــم اإلنســانية التــي وصفــت بالكارثيــة نتيجــة انقطــاع المــاء والكهربــاء لفتــرات 

زمنيــة طويلــة، وفقــدان الكثيــر مــن المــواد األساســية وارتفــاع أســعارها، والنقــص الحــاد فــي 

المــواد الطبيــة، وصعوبــة التنقــل والحركــة وعــدم تمكنهــم مــن الخــروج إلــى أعملهــم لتأميــن 

قــوت أطفالهــم.

تأميــن  فــي  كبيــرة  أوضــاع وصعوبــات  مــن  المخيــم تشــكو  فــي  المقيمــة  العائــالت  فباتــت 

الحاجــات األساســية، كمــادة الخبــز والمــاء الصالــح للشــرب، والمحروقــات لصنــع الطعــام، 

حيــث ال وجــود لمحــال تجاريــة أو مــواد مباعــة فــي المخيــم، باإلضافــة إلــى عــدم توفــر مواصــالت 

لنقلهــم مــن وإلــى خــارج المخيــم لشــراء الحاجــات األوليــة.

ــدأت قــوات النظــام  ــه ب ــة إلي ــى المخيــم وإغــالق كافــة الطــرق المؤدي ــاق عل ومــع تضييــق الخن

الســوري باســتهداف منــازل المدنييــن فــي المخيــم باألســلحة المتوســطة، وقالــت مصادرنــا 

إن قــوات النظــام المتمركــزة فــي حاجــز »المحكمــة« و«المصــرف الزراعــي« ومبنــى الوســيم، 

فتحــت نيــران رشاشــاتها علــى المنــازل فــي ســاعة متأخــرة مــن الليــل.

بإدخــال  لتقــوم  المعنيــة  الجهــات  إلــى  اســتغاثة  نــداء  درعــا  مخيــم  أهالــي  بعدهــا  ليطلــق 

المســاعدات الغذائيــة والطبيــة وتوفيــر الخبــز والوقــود لتشــغيل المولــدات، واســتخراج ميــاه 

الشــرب مــن اآلبــار بنحــو عاجــل، كمــا طالبــوا بفتــح ممــر آمــن لحركــة دخولهــم وخروجهــم مــن 

المخيــم وإليــه.

ومــع االســتهداف والقصــف لمنــازل المدنييــن بــدأت العائــالت الفلســطينية بالنــزوح مــن 

المخيــم، خوفــًا مــن عمــل عســكري لقــوات النظــام الســوري فــي المنطقــة، وذلــك مــع اســتمرار 

دفــع النظــام الســوري بتعزيــزات عســكرية حــول المناطــق المحاصــرة فــي درعــا، حيــث يعيــش 

المحاصــرون فــي مناطــق درعــا البلــد ومخيــم درعــا وحــّي طريــق الســد حالــة الخــوف والترقــب.

ونقلــت مصــادر ميدانيــة أن النظــام دفــع بقــوات عســكرية وأســلحة ودبابــات وعربــات مجنــزرة 

إلــى المنطقــة، وذلــك علــى الرغــم مــن إعــالن محافــظ درعــا اللــواء مــروان شــربك، تحقيــق تقــدم 

فــي المباحثــات مــع لجــان التفــاوض فــي درعــا دون اتفــاق نهائــي بيــن الطرفيــن، ويقضــي االتفاق 

المبدئــي بتســليم األهالــي عــدد مــن األســلحة الخفيفــة وتســوية أوضــاع المطلوبيــن للنظــام 
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وإنشــاء نقــاط عســكرية فــي درعــا البلــد وحــّي طريــق الســد.

• يــوم 10 تمــوز/ يوليــو 2021، أفــادت مصــادر مجموعــة العمــل نقــاًل عــن مصــادر طبيــة فــي درعــا 

البلــد ومخيــم درعــا بــأن الحصــار الــذي تفرضــه قــوات النظــام الســوري بدعــم روســي، يهــدد حيــاة 

المرضــى فــي المنطقــة بســبب تــردي القطــاع الطبــي وضعــف الخدمــات الصحيــة، وأن تأثيــرات 

الحصــار المســتمر منــذ أكثــر مــن 15 يومــًا بــدأت تظهــر علــى حيــاة الســكان، وخاصــة المرضــى 

واألطفــال وكبــار الســن والنســاء الحوامــل.

وقــال المصــادر إن عــدة أنــواع مــن األدويــة انقطعــت مــن المنطقــة كأدويــة مرضــى الســرطان، 

كمــا ال تتوفــر معــدات طبيــة لغســيل الكلــى، وتشــير المصــادر الطبيــة إلــى أن المشــكلة األكبــر 

هــي المخاطــر التــي تهــدد النســاء الحوامــل، حيــث ال يوجــد فــي المنطقــة إال قابلــة قانونيــة 

واحــدة فقــط، وال تتوفــر لديهــا المعــدات والتجهيــزات الطبيــة المطلوبــة، إضافــة إلــى عــدم 

وجــود حواضــن لألطفــال الخــّدج، أو مراكــز طبيــة مؤهلــة.

• يــوم 20 آب/ أغســطس 2021، أفــادت مصــادر مجموعــة العمــل بــأن الفرقــة الرابعــة التابعــة 

للنظــام الســوري واصلــت قصفهــا ألحيــاء درعــا المحاصــرة، درعــا البلــد وحــّي طريــق الســد 

ومخيــم درعــا، وســجل ســقوط قذائــف الهــاون والدبابــات دون ورود إصابــات بشــرية، كمــا 

دارت اشــتباكات عنيفــة بيــن قــوات النظــام ومســحلي المعارضــة علــى عــدة محــاور مــن األحيــاء 

المحاصــرة.

• يــوم 28أب/ أغســطس 2021، شــّنت قــوات النظــام الســوري والمجموعــات المواليــة لهــا 

قصفــًا صاروخيــًا عنيفــًا، اســتهدف مناطــق درعــا البلــد وحــّي طريــق الســد ومخيــم درعــا لالجئيــن 

الفلســطينيين فــي درعــا جنــوب ســورية.

وقالــت مصــادر مجموعــة العمــل إن أكثــر مــن 60 صاروخــًا مــن نــوع »جــوالن« و«فيــل« أطلقــت 

مــن قبــل الفرقــة الرابعــة التابعــة للنظــام علــى األحيــاء المحاصــرة، وإن عــددًا منهــا ســقط علــى 

مخيــم درعــا ممــا أدى إلــى إصابــة طفلــة مــن أبنــاء المخيــم وخلــف دمــارًا واســعًا فــي منــازل 

المدنييــن فــي األحيــاء المحاصــرة.

وأضافــت المصــادر بــأن القصــف ترافــق مــع اشــتباكات عنيفــة جــرت بيــن مســلحين محلييــن 

مــن المعارضــة وقــوات النظــام الســوري، بعــد محاولــة األخيــر اقتحــام المنطقــة، فيمــا وردت 

أنبــاء عــن خــروج عــدد قليــل مــن العائــالت المحاصــرة مــن حاجــز المخابــرات الجويــة باتجــاه درعــا 

المحطــة وأغلــق بعــد ســاعتين.
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• يــوم 5 أيلــول/ ســبتمبر 2021، شــنت قــوات النظــام الســوري قصفــًا بالصواريــخ علــى أحيــاء 

درعــا -درعــا البلــد وحــّي طريــق الســد ومخيــم درعــا، حيــث أطلقــت عشــرات الصواريــخ مــن نــوع 

»جــوالن« و«فيــل« مــن قبــل الفرقــة الرابعــة التابعــة للنظــام علــى األحيــاء المحاصــرة، وإن 

عــددًا منهــا ســقط علــى مخيــم درعــا، مــا خّلــف دمــارًا واســعًا فــي منــازل المدنييــن فــي األحيــاء 

المحاصــرة، فيمــا تــواردت أنبــاء عــن وقــوع جرحــى بيــن المدنييــن.

أبــرم اتفــاق بيــن قــوات النظــام الســوري ولجنــة التفــاوض   ،2021 23 أيلول/ســبتمبر  يــوم   •

المحســوبة علــى المعارضــة الســورية، يقضــي بفــك الحصــار عــن أحيــاء درعــا والمخيم، وســحب 

ــل تســليم أســلحة خفيفــة ومتوســطة للنظــام الســوري وتســوية  الحواجــز العســكرية، مقاب

أوضــاع عــدد مــن أبنــاء المنطقــة وعلــى ضــوء هــذا االتفــاق تــم فتــح جميــع الطــرق مــن وإلــى 

مخيــم درعــا بالكامــل وتمــت إزالــة جميــع الحواجــز التــي أقامتهــا قــوات النظــام الســوري خــالل 

الفتــرة الماضيــة.

كمــا ُأزيلــت الحواجــز التــي أطبقــت الحصــار علــى مخيــم درعــا بشــكل كامــل ومــن أبرزهــا حاجــز 

الصناعيــة المعــروف بحاجــز المحكمــة الجديــدة، وحواجــز، الوســيم، والمصــرف الزراعــي، وســوق 

ــق الســرايا،  ــة درويــش مــن جهــة ســاحة بصــرى، وفتــح طري ــم فتــح حاجــز بناي الهــال، كذلــك ت

وجميــع الطــرق التــي تــؤدي إلــى درعــا المحطــة، مــع إخــالء كافــة نقــاط الجيــش واألمــن بالكامــل.

وفــور فــك الحصــار عــن المخيــم عــادت عشــرات العائــالت إلــى منازلهــا مــن خــالل معبــر الســرايا 

بيــن درعــا البلــد ومركــز مدينــة درعــا، فــي حيــن انســحبت قــوات النظــام الســوري بشــكل كامــل 

مــن المناطــق الشــرقية والجنوبيــة الشــرقية وأبقــت علــى حواجزهــا العســكرية قــرب ســد درعــا 

وأطــراف حــي الســد، كذلــك أبقــت علــى بعــض النقــاط فــي المحــور الجنوبــي الغربــي للمدينــة.

• يــوم 13 نيســان/ أبريــل 2021، اغتــال مســلحون مجهولــون الالجــئ الفلســطيني »ســامي عدنان 

عمــر« فــي مخيــم درعا. 

• يــوم 15 نيســان/ أبريــل 2021، شــهد مخيــم درعــا توتــرًا كبيــرًا بعــد مقتــل الالجــئ الفلســطيني 

»ســامي عمــر«، حيــث هــددت عائلتــه باالنتقــام مــن قتلتــه، وقــام أفــراد العائلــة بإغــالق الطــرق 

التــي تربــط مخيــم درعــا بالمدينــة، وذكــرت مصــادر ميدانيــة لمجموعــة العمــل أن عائلــة القتيــل 

هاجمــت مقــرًا ســابقًا للمعارضــة قــرب حديقــة الشــهداء، وســمع تبــادل إطــالق أعيــرة ناريــة، 

فــي حيــن حــذر نشــطاء فــي درعــا مــن انــزالق األوضــاع إلــى مــا هــو أســوأ.
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• يــوم 23 كانــون أول/ ديســمبر 2021، دارت اشــتباكات باألســلحة الخفيفــة والمتوســطة علــى 

أطــراف مخيــم درعــا بيــن مســلحين محلييــن تابعيــن لـــ »مؤيــد الحرفــوش« مــن طــرف و«أبــو 

شــالش« أحــد أعضــاء اللجــان المركزيــة فــي درعــا البلــد مــن طــرف آخــر.

وأوضحــت مصادرنــا أن االشــتباكات جــاءت علــى خلفيــة اختطــاف أحــد أبنــاء مخيم درعــا للنازحين 

الســوريين وظهــوره فــي فيديــو يعتــرف خاللــه بمشــاركته مــع »مؤيــد الحرفــوش« باغتيــال 

العديــد مــن أبنــاء درعــا.

وقــال الُمختَطــف خــالل الفيديــو أن أحــد أفــراد مجموعــة االغتيــال فلســطيني مــن مخيــم درعــا، 

كذلــك أحــد مــن تــم اغتيالهــم وهــو »ســامي المصــري« فلســطيني مــن أبنــاء المخيــم.

• يــوم 31 كانــون ثانــي/ نوفمبــر 2021، حّمــل أهالــي مخيــم درعــا المدعــو »مؤيــد حرفــوش« وأخيــه 

محمــد المســؤولية الكاملــة عــن عمليــات الخطــف واالغتيــال التــي اســتهدفت أبناءهــم طيلــة 

أشــهر الســنة، وذكــر بيــان عائــالت الضحايــا أن الحرفــوش قــام بالعديــد مــن األفعــال الُمشــينة 

ومــن بينهــا اغتصــاب فتــاة بكــر واالعتــداء علــى طفــل قاصــر.

ــاع  ووصــف بيــان األهالــي الحرفــوش ومجموعــة االغتيــاالت والخطــف التــي تعمــل معــه بُقطَّ

الطــرق وُتجــار المخــدرات الذيــن اســتغلوا اســم الديــن والثــورة لتحقيــق مصالحهم الشــخصية.

تصريحات حول القصف والحصار
• فــي 31 شــهر آب/ أغســطس 2021، أعربــت وكالــة األونــروا عــن قلقهــا البالــغ حيــال األضــرار 

التــي تعرضــت لهــا منشــآتها نتيجــة للنــزاع المســلح جنــوب ســورية، وأشــار أمانيــا مايكل-إيبيــي 

مديــر شــؤون األونــروا فــي ســورية فــي بيــان أصــدره إلــى أنــه فــي ليلــة 27 آب 2021، وقــع انفجــار 

فــي حــي طريــق الســد بمدينــة درعــا بالقــرب مــن مخيــم درعــا لالجئيــن ومــدارس األونــروا.

أدت الصدمــة الناتجــة عــن ذلــك إلــى إلحــاق أضــرار بمدرســتين تابعتيــن لألونــروا )مدرســتي 

كارم(.  وعيــن  الصفصــاف 

واشــتملت األضــرار علــى تحطــم النوافــذ واألبــواب ووقــوع أضــرار هيكليــة لجــدار محيــط. كمــا أن 

وكالــة الغــوث كانــت قــد قامــت بإعــادة تأهيــل المبانــي المدرســية بالكامــل فــي شــباط 2020، 

بعــد أن تضــررت بشــكل كبيــر فــي النــزاع المســلح فــي عــام 2012، 



105فلسطينيو سورية .. آالم وآمال

هــذا  وقــوع  وقــت  وفــي 

هنــاك  كانــت  االنفجــار، 

أعمــال ترميــم مســتمرة فــي 

ــة  ــي المدرســية المتبقي المبان

نفــس  مــن  آخــر  قســم  فــي 

لــدى  يكــن  لــم  المجمــع. 

المنطقــة  فــي  األطفــال 

بشــكل  تعمــل  مدرســة 

صحيــح لمــدة ثمانــي ســنوات 

.2020 شــباط  قبــل 

ودعــا إيبيــي طرفــي الصــراع فــي ســورية إلــى حمايــة المرافــق التعليميــة، وأن تظــل مــالذًا آمًنــا 

للطــالب للتعلــم وبنــاء مســتقبلهم، حيــث يجــب أن يشــعروا باألمــان والتحــرر مــن ضغــوط 

النــزاع المســلح المســتمر، ويجــب حمايــة الحــق فــي التعليــم فــي كافــة األوقــات.

بيان لمجموعة العمل 	

اعتبــرت مجموعــة العمــل أن مــا يجــري فــي مخيــم درعــا والمناطــق المحاصــرة مــن قطــع 

ــاة، جريمــة  ــة وفقــدان مقومــات الحي ــة واإلغاثي ــاء واإلمــدادات الطبي الطعــام والمــاء والكهرب

بحــق اإلنســانية تســتوجب التحــرك الســريع والجــاد فــي ســبيل إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه وفعــل 

مــا يلــزم للحفــاظ علــى حيــاة المدنييــن.

وطالبــت الســلطات الســورية باعتبارهــا دولــة مضيفــة لالجئيــن الفلســطينيين التحــرك فــورًا 

لفــك الحصــار عــن مخيــم درعــا، والتوصــل إلــى حــل يجنــب الفلســطينيين والمحاصريــن التهجيــر 

ووقــوع المزيــد مــن الدمــاء، وفتــح الطــرق للمحاصريــن وإدخــال المــواد الغذائيــة والطبيــة 

وإخــراج الحــاالت الطبيــة.

كمــا دعــت الســلطة الفلســطينية ومنظمــة التحريــر وجامعــة الــدول العربيــة للتدخــل العاجــل 

لــدى األطــراف المعنيــة بالصــراع لتوفيــر الحمايــة المطلوبــة للفلســطينيين باعتبارهــم الجئيــن 

بانتظــار العــودة إلــى ديارهــم.
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وتناشــد المجتمــع الدولــي المتمثــل باألونــروا والمنظمــات الدوليــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة 

ومجلــس حقــوق اإلنســان للعمــل الجــدي والفاعــل لرفــع الحصــار عــن مخيــم درعــا وتأميــن بيئــة 

آمنــة لألهالــي وتســهيل عــودة النازحيــن عــن المخيمــات إلــى بيوتهــم.

بيان لوكالة األونروا  	

يــوم 16 آب\ أغســطس 2021، عّبــرت األونــروا 

 30,000 البالــغ علــى حيــاة حوالــي  عــن قلقهــا 

الجــئ مــن الفلســطينيين المســجلين لديها في 

جنــوب ســوريا، والــذي يقيــم حوالــي ثلثهــم فــي 

مخيــم درعــا الــذي تعــرض لدمــار واســع النطــاق 

نتيجــة »األعمــال العدائيــة« التــي تعرضــت لهــا 

المنطقــة.

وأشــارت وكالــة الغــوث إلــى أن القصــف العنيــف واالشــتباكات المســتمرة منــذ 29 تمــوز فــي 

ــر مــن نصــف العائــالت التــي كانــت تقطــن داخــل المخيــم،  ــزوح أكث ــى ن درعــا ومحيطهــا أدت إل

فيمــا تعيــش العائــالت التــي بقيــت ظروفــًا إنســانية مزريــة، مــع ورود تقاريــر تفيــد بــأن معظــم 

مخــزون األدويــة واألغذيــة، بمــا فــي ذلــك الخبــز، قــد نفــد منــذ إغــالق معبــر الســرايا اإلنســاني 

الرئيــس فــي 12 آب أمــام حركــة المركبــات والمشــاة، وبحســب مــا ورد أيضــًا، انقطعــت الميــاه 

والكهربــاء تمامــًا داخــل المخيــم.

وأردفــت الوكالــة األمميــة فــي بيانهــا أن االشــتباكات المتزايــدة فــي غــرب درعــا أثــرت علــى 

الالجئيــن الذيــن يعيشــون هنــاك وعملــت علــى الحــد مــن وصولهــم إلــى خدمــات األونــروا، ال 

ســيما مــع إغــالق عيــادة األونــروا الصحيــة فــي المزيريــب منــذ األول مــن آب.

كمــا دعــت األونــروا أطــراف النــزاع إلــى ضمــان وصــول المســاعدات اإلنســانية إلــى المنطقــة 

دون عوائــق، بمــا فــي ذلــك الوصــول إلــى خدماتهــا، مشــددة علــى ضــرورة فتــح معبــر الســرايا 

الــذي تــم إغالقــه منــذ 29 تمــوز، والســماح لالجئيــن بالوصــول إلــى الخدمــات األساســية.
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انتشار المخدرات

بــدأت بالتفشــي بشــكل كبيــر فــي المخيــم، بيــن فئــات الشــباب  ظاهــرة الحبــوب المخــدرة 

واألطفــال خاصــة خــالل عــام 2021، ويرجــح نشــطاء أن يكــون الســبب فــي ذلــك ســوء األوضــاع 

االقتصاديــة، وتــردي األحــوال المعيشــية، وعــدم مبــاالة بعــض األهالــي، محذريــن مــن التســاهل 

فــي منــع انتشــارها داخــل وخــارج المخيــم.

وتواجــه اليــوم شــريحة مــن الشــباب واألطفــال فــي مخيــم درعــا خطــر اإلدمــان، وســط غيــاب 

الحســيب والرقيــب مــن قبــل الجهــات المعنيــة، األمــر الــذي يهــدد حيــاة ومســتقبل الشــباب 

والعائــالت علــى حــٍد ســواء.

انتشار السرقات

شــهدت معظــم مــدن وبلــدات محافظــة درعــا بشــكل عــام ومخيــم درعــا بشــكل خــاص، حــاالت 

ســرقة وســطو مســلح بشــكل يومــي، حيــث تتنــوع تلــك الســرقات وتطــال منــازل المخيــم 

جميعهــا دون التفريــق بيــن أســرة ميســورة الحــال وأخــرى فقيــرة.

ووفقــًا لمصــادر مجموعــة العمــل فــي مخيــم درعــا فــإّن تلــك الســرقات غالبــًا مــا تتــم مــن قبــل 

مجموعــة مــن اللصــوص ومتعاطــي الحشــيش والحبــوب المخــدرة، الذيــن ال هــمَّ لهــم ســوى 

ــال وازع أخالقــي أو  ــوا عليهــا وجعلتهــم ب ــي أدمن ــن المــال مــن أجــل شــراء تلــك المــواد الت تأمي

ضميــر.

وتســتهدف الســرقات بحســب مصادر مجموعة العمل المنازل والمحال التجارية والمولدات 

ومواتيــر ميــاه دون رادع أو رقيــب أو حســيب، منوهــًا أنــه تــم التعــرف فــي وقــت ســابق علــى 

عــدد مــن اللصــوص، إال أنــه تــم التكتــم علــى أســمائهم وعــدم معاقبتهــم، ممــا تــرك حالــة مــن 

االســتياء الكبيــر بيــن األهالــي الذيــن باتــوا ال َيأمنــون علــى ممتلكاتهــم ومنازلهــم مــن الســرقة 

والســطو.

• يــوم 12 أيــار/ مايــو 2021، ســطت مجموعــة مســلحة مكونــة مــن 5 أفــراد علــى منــزل إحــدى 

الالجئــات فــي مخيــم درعــا، وســرقوا محتويــات منزلهــا علــى مــرأى األهالــي، وعندمــا حــاول عــدد 
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مــن ســكان المخيــم منعهــم مــن الســرقة، قامــت المجموعــة المســلحة باالعتــداء عليهــم، 

وتهديــد كل مــن ينشــر أو يتكلــم بأســماء أفــراد العصابــة المعروفة لســكان المخيــم بتعاطيها 

المخــدرات وغيرهــا.

• يــوم 21أيــار/ مايــو 2021، تعرضــت صيدليــة الشــفاء فــي مخيــم درعــا للســرقة مــن طــرف 

لصــوص مجهوليــن، حيــث اقتحمــوا الصيدليــة ليــاًل وســرقوا بعــض األدويــة المخــدرة التــي ال 

يمكــن صرفهــا إال بموجــب وصفــة طبيــة، كمــا ســرقوا مبلغــًا مــن المــال.

مفقودون ومفرج عنهم
• يــوم 19نيســان/ أبريــل 2021، أفرجــت األجهــزة األمنيــة الســورية عــن الالجــئ الفلســطيني »عمر 

محمــد مهــاوش« مواليــد 1993 مــن أبنــاء مخيــم خــان درعــا بعــد اعتقــال ألكثــر مــن ســنتين 

ونصــف. 

• يــوم 27 نيســان/ أبريــل 2021، أطلقــت قــوات النظــام الســوري فــي درعــا ســراح الممــرض 

ــد  ــل القــوات المتمركــزة عن ــه مــن قب الفلســطيني »محمــود خضــر« بعــد ســاعات مــن اعتقال

ســاحة 16 تشــرين، )ســاحة الحريــة( وذكــرت مصــادر ميدانيــة، أنــه بعــد انتشــار نبــأ اعتقــال خضــر، 

توجــه محتجــون مــن أهالــي مخيــم درعــا إلــى الحواجــز األمنيــة المحيطــة بالمخيــم، ومــن حــّي 

الحماديــن -طريــق الســد إلــى درعــا المحطــة واحتجــزوا الدوريــة المؤلفــة مــن مــالزم وعنصريــن 

إلطــالق ســراح المعتقــل.

ــي، أطلقــت قــوات النظــام ســراح  وتحــت الضغــط الشــعبي وخوفــًا مــن تدهــور الوضــع األمن

محمــود خضــر، علــى إثرهــا خرجــت مظاهــرة حاشــدة فــي مخيــم درعــا فرحــًا الســتقباله، وهــو 

شــقيق اإلعالمــي طــارق الــذي قضــى بقصــف قــوات النظــام خــالل أحــداث الحــرب.

• يــوم 20 تمــوز/ يوليــو 2021، أعلــن عــن فقــدان الالجــئ الفلســطيني »محمــد عيســى خالــد 

فالحــة« مواليــد )1984( مــن أبنــاء مخيــم درعــا أثنــاء خروجــه مــن المخيــم يــوم 15 تمــوز/ يوليــو 

الجــاري، وحتــى اللحظــة لــم تــرد أي معلومــات عنــه.

• يــوم 24 تمــوز/ يوليــو 2021، أفــادت مصــادر مجموعــة العمــل بفقــدان الالجــئ الفلســطيني 

»وليــد حســين حســين« منــذ أكثــر مــن 10 أيــام، خــالل توجهــه مــن منطقــة شــمال الخــط باتجــاه 

منطقــة البانورامــا فــي درعــا جنــوب ســورية.
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الواقع المعيشي والخدمي

عانــى أهالــي مخيــم درعــا أوضاعــًا إنســانية ومعيشــية قاســية وكارثيــة، خاصــة بعــد الحصــار 

الكامــل الــذي فرضتــه قــوات النظــام الســوري فــي حزيــران 2021، بســبب التدهــور األمنــي الــذي 

شــهدته مدينــة درعــا.

ووفًقــا لمصــادر مجموعــة العمــل، فــإن العائــالت المقيمــة فــي المخيــم تشــكو مــن صعوبــات 

ــح للشــرب، والمحروقــات  ــز والمــاء الصال ــن الحاجــات األساســية، كمــادة الخب ــرة فــي تأمي كبي

لصنــع الطعــام، حيــث ال وجــود لمحــال تجاريــة أو مــواد مباعــة فــي المخيــم، باإلضافــة إلــى عــدم 

توفــر مواصــالت لنقلهــم مــن وإلــى خــارج المخيــم لشــراء الحاجــات األوليــة.

• يــوم 9آب/ أغســطس 2021، اشــتكى أهالــي مخيــم درعــا مــن أزمــة فــي تأميــن رغيــف الخبــز، 

وعــدم اســتطاعة األســرة الحصــول علــى الكميــة الكافيــة منــه، بســبب الحصــار المفــروض علــى 

المخيــم ودرعــا البلــد وطريــق الســد مــن قبــل قــوات النظــام منــذ أكثــر مــن 47 يومــًا، مــا أدى إلــى 

نفــاد مــادة الطحيــن وتوقــف األفــران عــن العمــل.

• يــوم 5 كانــون أول/ ديســمبر 2021، قــال أبنــاء مخيــم درعــا إنهــم يواجهــون صعوبــات كبيــرة فــي 

تأميــن مــواد التدفئــة »المــازوت«، بســبب غالئهــا وعــدم قــدرة غالبيــة الســكان لفقــر حالهــم، 

وتوضــح مصــادر مجموعــة العمــل بــأن تخصيــص 100 لتــر مــازوت للتدفئــة عــن طريــق الحكومة 

ال يكفــي العائــالت، وليــس لديهــم القــدرة علــى شــرائه مــن الســوق الســوداء، حيــث يبلــغ ســعر 

لتــر المــازوت الواحــد 3 آالف ليــرة ســورية.

• يــوم 14آب/ أغســطس2021، وجــه أهالــي المخيــم انتقــادات حــادة لوكالــة »األونــروا« بســبب 

عــدم اكتراثهــا بمعاناتهــم وتقديــم المعونــات اإلغاثيــة لهــم، وتنصلهــا وتهربهــا مــن مــد يــد 

العــون لهــم، متهميــن كافــة الجهــات المعنيــة وعلــى رأســهم الوكالة و«الهيئــة العامة لالجئين 

الفلســطينيين العــرب« بالتقصيــر واإلهمــال فــي تقديــم الخدمــات األساســية للمخيــم، واألســر 

النازحــة عنــه.

ووفقــًا لمصــادر مجموعــة العمــل فــإّن مكتــب األونــروا فــي المخيــم رفــض مســاعدة األهالــي 

رغــم وجــود مــواد إغاثيــة وعينيــة لديــه، ولــم يقــدم أي مســاعدة ُتذكــر لهــم، مشــيرة إلــى أن وكالــة 

الغــوث قامــت بإغــالق مكتبها فــي المخيــم، وافتتحــت لهــا مركــًزا فــي حــي الكاشــف فــي مركــز 

محافظــة درعــا.
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• يــوم 3 تشــرين أول/ أكتوبــر 2021، اشــتكى الالجئــون الفلســطينيون فــي محافظــة درعــا مــن 

ســوء معاملــة شــركة الهــرم التــي يتلقــون مــن خاللهــا المســاعدات الماليــة الُمقدمة مــن وكالة 

غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين »أونــروا«.

إعادة التأهيل والترميم
• يــوم 1حزيــران/ يونيــو 2021 دخلــت لجنــة تابعــة لوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين 

)األونــروا(، إلــى مخيــم درعــا لتقييــم األضــرار ومســح األبنيــة والمنــازل األكثــر دمــارًا فــي منطقــة 

المخيــم الجنوبــي، وتســجيل البيــوت األقــل تضــررًا مــن أجــل ترميمهــا وإعــادة إصالحهــا.

قدمــت   2021 يونيــو  حزيــران/   12 يــوم   •

العامــة  والهيئــة  األونــروا  وكالــة  مــن  كل 

لالجئيــن الفلســطينيين وعودهمــا ألهالــي 

مخيــم درعــا، بإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة 

ــاه  للمخيــم وحــل مشــاكله المتعلقــة بالمي

ذلــك  جــاء  الصحــي،  والصــرف  والكهربــاء 

خــالل اجتمــاع مديــر وكالــة األونــروا ومديــر 

أهالــي  مــن  وفــد  مــع  الالجئيــن  مؤسســة 

المخيــم.

وأكــدت األونــروا خــالل االجتمــاع أنهــا ستســتكمل بنــاء مدرســة طبريــا وتوســع صفوفهــا، 

وبنــاء ملعــب  أســبوعًا،   40 خــالل  لتشــغيله  المخيــم  بتأهيــل مســتوصف  العمــل  وســتبدأ 

للرياضــة وحديقــة مــكان مدرســة الصفصــاف التــي هدمــت خــالل الحــرب، واالســتمرار بــدورات 

تقويــة لطــالب الصــف الثالــث اإلعــدادي »التاســع« فــي المخيــم وخارجــه.

األهالــي  لحاجــة  الصحــي  للصــرف  خطيــن  باســتبدال  لالجئيــن  العامــة  الهيئــة  ووافقــت 

الميــاه واســتبدال شــبكاتها، ومعالجــة موضــوع  المســتعجلة، ووعــدت بمتابعــة مشــكلة 

األونــروا. وكالــة  مــع  بالتعــاون  المخيــم  مــن  األنقــاض  إزالــة  علــى  والعمــل  الكهربــاء، 
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الواقع الطبي

واجــه أهالــي مخيــم درعــا إهمــااًل صحيــًا منــذ عودتهــم إلــى المخيــم فالمســتوصف الوحيــد لــم 

تتــم إعــادة تأهيلــه إال فــي أواخــر العــام 2021، مــا اضطــر األهالــي للعــالج فــي المســتوصف التابــع 

للحكومــة فــي حــي الكاشــف فــي مدينــة درعــا، األمــر الــذي شــكل مشــقة كبيــرة خاصــة لكبــار 

الســن، وأصحــاب األمــراض المزمنــة لبعــده عــن المخيــم.

وأوضحــت مصــادر مجموعــة العمــل أن أهالــي المخيــم بحاجــة ماســة إلــى أدوات التعقيــم 

وســالت صحيــة، وإلــى لجــان ومشــرفين متخصصيــن لتوعيــة األهالــي بطــرق الوقايــة والعــالج، 

إضافــة إلــى نقطــة طبيــة وســيارة إســعاف داخــل المخيــم.

وعلــى صعيــد كورونــا ســجل إصابــة عشــرات الالجئيــن مــن أبنــاء مخيــم درعــا بفيــروس كورونــا، 

وأن المصابيــن حجــروا أنفســهم فــي المنــزل ويقومــون بعــالج أنفســهم علــى نفقتهم الخاصة، 

علــى الرغــم مــن التكلفــة العاليــة للعــالج وغــالء أســعار األدويــة.

وقالــت مصــاد المجموعــة إن ناشــطي المخيــم دعــوا األهالــي إلــى اتخــاذ إجــراءات الوقاية حفاظًا 

علــى ســالمتهم، وشــددوا علــى أخــذ الحيطــة والحــذر، وضــرورة معاملــة بعضهــم البعــض علــى 

أنهــم مصابــون بفيــروس كورونــا خوفــًا مــن انتشــاره.

الواقع التعليمي 
ــة مــن أبنــاء مخيــم درعــا وطريــق الســد جنــوب  ــة والثانوي اشــتكى طــالب الشــهادتين اإلعدادي

ســورية، مــن ُبعــد مراكزهــم االمتحانيــة عــن مناطــق ســكنهم، وقــال أبنــاء المخيــم إن أجــور 

المواصــالت مرتفعــة والعديــد منهــم ال يمتلــك القــدرة الماليــة لتغطيتهــا.

األونــروا  ووكالــة  الفلســطينيين«  لالجئيــن  العامــة  »الهيئــة  المخيــم،  فــي  ناشــطون  ودعــا 

أجــور  تغطيــة  أو  االمتحانيــة،  مراكــز  إلــى  الطــالب  لنقــل  حافــالت  لتأميــن  الخيــر،  وأصحــاب 

المواصــالت للتخفيــف مــن معانــاة العائــالت التــي تعانــي أصــاًل مــن أوضــاع معيشــية صعبــة، 

وتــردي فــي خدمــات المخيــم مــن كهربــاء ومــاء، وخلــوه مــن مســتوصفات طبيــة.
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ورغــم تــردي أوضاعهم، حققت خالل عام 2021 

مدرســة »كفــر كنــا« للتعليــم االبتدائــي التابعــة 

لوكالــة األونــروا فــي مخيــم درعــا، نســبة نجــاح 

%100 فــي نتائــج امتحانــات التعليــم األساســي 

»التاسع«،

فيمــا أعلنــت األونــروا في تشــرين أول\ نوفمبر 

مدرســتي  تأهيــل  وإعــادة  ترميــم  عــن   ،2021

الطبــي  والمســتوصف  والصفصــاف  طبريــا 

فــي المخيــم، مــن أجــل إعــادة العمــل بهــم.

مبادرات وزيارات

• يــوم 17نيســان/ أبريــل 2021، وزعــت »حملــة الخيــر« المدعومــة مــن مهاجريــن مغتربيــن، )1150( 

ربطــة خبــز علــى أهالــي المخيــم، وشــمل التوزيــع العائــالت الفلســطينية وغيرهــا القاطنــة فــي 

المخيم.

• يــوم 21 نيســان/ أبريــل 2021، وزعــت جمعيــة الهــالل األحمــر العربــي الســوري ســالت غذائيــة 

علــى العائــالت الفلســطينية فــي مخيــم درعــا، وذلــك ضمــن برنامجهــا ومشــروعها اإلغاثــي 

الــذي يشــمل العائــالت األكثــر عــوزًا وفقــرًا.

وتفيــد مصــادر مجموعــة العمــل أن أكثــر مــن 600 عائلــة فلســطينية تتواجــد ضمــن أحيــاء 

المخيــم اســتفادت مــن المســاعدة التــي قدمهــا الهــالل األحمــر الســوري، فــي حيــن لــم تســتفد 

العائــالت النازحــة عــن المخيــم مــن هــذه المســاعدات.

ــن كارم  ــروا مدرســتي الصفصــاف وعي ــة األون ــول/ ســبتمبر زار وفــد مــن وكال • أواخــر شــهر أيل

لالطمئنــان علــى أحــوال الطــالب، وســير عمــل منشــآت األونــروا، بعــد رفع الحصار الــذي فرضته 

قــوات النظــام الســوري عــن المخيــم.
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ــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين  ــر شــؤون وكال تــرأس الوفــد مدي

»أونــروا« فــي ســورية »أمانيــا مايــكل إيبــي« ورافقــه »أنــس خليفــة« مديــر مؤسســة الالجئيــن 

فــي المخيــم و »أســعد حســين« القائــم بأعمــال مديــر المنطقــة الجنوبيــة.

نجاحات

حقــق الشــاب الفلســطيني »محمــد عمــاد ضميــري« الميداليــة الذهبيــة فــي بطولــة الجمهورية 

بســوريا فــي لعبــة الكاراتيــه المقامــة فــي مدينــة حمــاة، حيــث تفوق على أقرانه من فئة األشــبال 

بــوزن 56 كــغ، وهــو مــن أبنــاء مخيــم درعا.
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مخيم 
حندرات

أوضحــت مصــادر مجموعــة 

العمــل أن مخيــم حنــدرات )عيــن التــل( لالجئيــن الفلســطينيين فــي مدينــة حلــب شــمال ســورية 

تقطنــه حوالــي 150 عائلــة، 70 ٪ منهــم مــن األســر الفلســطينية، و30 ٪ مــن العائــالت الســورية، 

وينقســم المخيــم إلــى ثالثــة أقســام، األول منطقــة المشــروع الجديــد ويقطنهــا 30 عائلــة، 

القســم الثانــي منطقــة الجبــل، أمــا الثالــث فهــي منطقــة المخيــم القديــم التــي يســكنهما حوالي 

120 عائلــة.

تعيــش العائــالت الفلســطينية المتواجــدة فــي مخيــم حنــدرات حالــة إنســانية مزريــة تحــت 

وطــأة الفقــر المدقــع، النعكاســات الحــرب فــي ســورية علــى الوضــع االقتصــادي، وضعــف 

المــوارد الماليــة وارتفــاع أســعار المــواد وفقدانهــا مــن األســواق، وارتفــاع نســبة البطالــة بعــد 

تفشــي فايــروس كورونــا.
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مساعدات إغاثية
وزعــت جمعيــة »الهــالل األحمــر الفلســطيني« فــي شــهر أيلــول/ ســبتمبر2021، َســلَّات غذائيــة 

علــى العائــالت المتواجــدة فــي المخيــم، بدعــم مــن الهــالل األحمــر الســوري.

وزعــت »منظمــة التحريــر الفلســطينية« فــي شــهر تشــرين أول/ أكتوبــر 2021، مبلــغ 200 ألــف 

ليــرة ســورية كمســاعدة أوليــة علــى العائــالت العائــدة إلــى مخيــم حنــدرات.

الواقع الخدمي
لــم يشــهد المخيــم تحســنًا ملحوظــًا علــى مســتوى إعادة تأهيــل المنازل والمؤسســات والبنية 

التحتيــة، باســتثناء الميــاه التــي أعــاد الصليــب األحمــر تأهيــل مضختهــا لتزويــد األهالــي، وتحــاول 

عــدد مــن العائــالت الفلســطينية ترميــم منازلهــم علــى نفقاتهــم الخاصــة.

ممــا  الكهربــاء،  وفقــدان  األساســية  الخدمــات  تأميــن  عــدم  مــن  المخيــم  واشــتكى ســكان 

انعكــس ســلبًا عليهــم وجعــل الكثيــر مــن ســكانه النازحيــن عنــه يتــرددون فــي العــودة إليــه، 

وجــدد أهالــي مخيــم حنــدرات )عيــن التــل( وناشــطون فلســطينيون مطالبتهــم كافــة الجهــات 

المعنيــة ووكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين )األونــروا( بإعــادة إعمــار مخيمهــم 

وعودتهــم إلــى منازلهــم التــي أجبــروا علــى النــزوح منهــا، يــوم 27 نيســان/ أبريــل 2013 إثــر تعرضــه 

لقصــف النظــام الســوري وســيطرة المعارضــة الســورية المســلحة.

واتهــم أهالــي مخيــم حنــدرات )عيــن التــل( وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين 

)األونــروا( بالتقصيــر فــي تحمــل مســؤولياتها تجاههم، وتغافلها عــن ملف تأهيل البنى التحتية 

وإعــادة إعمــار مخيمهــم الــذي دمــرت حوالــي %90 مــن مبانيــه وحاراتــه، بســبب المعــارك التــي 

اندلعــت فيــه، واســتهدافه مــن قبــل قــوات النظــام الســوري بالصواريــخ والبراميــل المتفجــرة.

ويحــاول األهالــي بشــكل تدريجــي ترميــم منازلهــم المتضــررة علــى نفقاتهــم الخاصــة، إال أنهــم 

يجــدون صعوبــات كبيــرة فــي تأميــن مــواد البنــاء الرتفــاع األســعار، والمواصــالت الرابطــة بيــن 

المخيــم ومدينــة حلــب.
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مخلفات الحرب
يشــكل انتشــار األلغــام والقنابــل العنقوديــة، التــي خلفتهــا الحــرب بيــن قــوات النظــام الســوري 

والمعارضــة خطــرًا حقيقيــًا علــى أهالــي المخيــم وتهديــدًا دائمــًا لهــم وألطفالهــم الذيــن ال 

يدركــون مــدى الخطــر الناتــج عــن العبــث بهــا، فقــد قضــى طفــل مــن أبنــاء المنطقــة فــي الشــهر 

الثامــن مــن عــام 2019 أثنــاء لعبــه فــي أحــد أحيــاء المخيــم، كمــا توفــي الطفــل الفلســطيني 

ــة  ــه جــراء انفجــار قنبل ــرًا بإصابت ــول/ ســبتمبر 2021، متأث »محمــد بســام مرعــي« فــي شــهر أيل

عنقوديــة مــن مخلفــات الحــرب فــي المخيــم، وأصيــب فــي االنفجــار مجموعــة مــن األطفــال أثنــاء 

لعبهــم فــي إحــدى حــارات المخيــم. 

وأعربــت وكالــة األونــروا فــي بيــان لهــا يــوم 2 أيلــول/ ســبتمبر 2021 عــن شــعورها بالصدمــة 

والحــزن جــراء الحــادث المأســاوي والعنيــف الــذي تعــرض لــه أطفــال مــن أبنــاء مخيــم حنــدرات 

أثنــاء قيامهــم باللعــب، وقالــت األونــروا إنهــا تعــود وتســلط الضــوء علــى خطــر المتفجــرات مــن 

مخلفــات الحــرب علــى المدنييــن وعلــى الحاجــة الملحــة لوضــع عالمــات علــى هــذه المتفجــرات 

مــن مخلفــات الحــرب وتطهيرهــا أو تدميرهــا أو إزالتهــا مــن المناطــق التــي ســوف يعــود إليهــا 

النــاس.

الواقع الصحي

يشــكو أهالــي مخيــم حنــدرات مــن خلــو مخيمهم مــن مركز صحي يقدم العــالج لهم، ويضطرون 

للعــالج فــي مناطــق خــارج المخيــم، إضافــة إلــى وجــود إهمــال فــي متابعــة أوضاعهــم الصحيــة 

خاصــة مــع انتشــار فيــروس كورونــا، حيــث أصيــب عــدد مــن أبنــاء المخيــم.

الفلســطينيين األونــروا  الالجئيــن  أعلنــت وكالــة غــوث وتشــغيل   ،2021 أيــار/ مايــو   4 يــوم   •

فــي ســوريا عــن تعاقدهــا مــع عــدد مــن المشــافي فــي مدينــة حلــب، بهــدف تقديــم الخدمــات 

الطبيــة المتنوعــة لالجئيــن الفلســطينيين فــي المنطقــة الشــمالية فــي حلــب، والتــي تشــمل 

فلســطينيي مدينــة حلــب ومخيمــي النيــرب وحنــدرات.

والمشــافي هــي مشــفى فاعــور، مشــفى الشــهباء، مشــفى المارتينــي، مشــفى أمــراض وجراحــة 

القلــب الجامعــي )مشــفى الباســل الجامعــي(، مشــفى الهــالل األحمــر الســوري لألطفال.
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وقالــت الوكالــة إنهــا ســتعوض الفواتيــر الطبيــة للمريــض بنســبة تصــل إلــى ٪75، وكذلــك 

التحاليــل الطبيــة بنســبة تتــراوح بيــن 90 إلــى 95 ٪ فقــط فــي المشــافي ومراكــز التحاليــل 

المتعاقــد معهــا اعتبــارًا مــن 15 حزيــران/ يونيــو 2021 ، باســتثناء بعــض الحــاالت الخاصــة التــي 

ال يمكــن إجراؤهــا فــي المشــافي المتعاقــدة، موضحــًا أنــه فــي هــذه الحالــة ال بــد للمريــض أخــذ 

موافقــة مســبقة مــن رئيــس القســم الطبــي.

الواقع التعليمي
يفتقــد طــالب مخيــم حنــدرات ألماكــن للدراســة فــي مخيمهــم بعــد دمــار المــدارس الثــالث التــي 

كانــت تضــم مئــات الطلبــة، فخــالل العــام الدراســي 2014-2013 نقلــت وكالــة األونــروا »مدرســة 

ــة  ــاء مدرســة ميخائيــل كشــور فــي مدين ــى بن ــدرات إل ــم حن ــن« التابعــة لهــا فــي مخي ناصــر الدي

حلــب، وتتنــاوب المدرســتان الــدوام، فتكــون الفتــرة الصباحيــة لمدرســة ميخائيــل كشــور التابعة 

لمديريــة التربيــة، والمســائية لمدرســة ناصــر الديــن التابعــة لألونــروا.

ــدرات،  ــم حن ــن فــي مخي ــة الفلســطينيين المقيمي ــن تجمعــًا للطلب ــر مدرســة ناصــر الدي وتعتب

والنازحيــن منــه، ولفلســطينيي مدينــة حلــب، ويبلــغ عــدد الطــالب فــي مدرســة ناصــر الديــن 

حوالــي 450 طالبــًا وطالبــة، وعــدد المدرســين مــن مختلــف االختصاصــات الجامعيــة 13 ُمدّرســًا.

وخصصــت األونــروا باصــات لنقــل جميــع الطــالب القاطنيــن فــي مخيــم حنــدرات بشــكل مجانــي 

إلــى مدرســة ناصــر الديــن التابعــة لهــا فــي حلــب، فــي حيــن اســتثنت مــن ذلــك الطــالب المقيمين 

فــي المناطــق األخــرى كالجابريــة والميــدان والســريان، ممــا حملهــم أعبــاء اقتصاديــة كبيــرة، 

وأثقــل كاهــل عائالتهــم نتيجــة أوضاعهــم الماديــة الصعبــة، حيــث تقــدر تكلفــة المواصــالت 

الشــهرية لــكل طالــب مــا بيــن 15 إلــى 20 ألــف ليــرة ســورية.

فيمــا أظهــرت نتائــج الشــهادة اإلعداديــة فــي حلــب أن نســبة نجــاح الطــالب الفلســطينيين 

فــي مدرســة »ناصــر الديــن )ميخائيــل كشــور( البديلــة التابعــة لمخيــم حنــدرات بلغــت %98، كمــا 

ســجل تخــرج عــدد مــن أبنــاء مخيــم حنــدرات مــن كليــة الطــب البشــري فــي جامعــة حلــب بتفــّوق، 

وذلــك ضمــن تخريــج دفعــة مــن طلبــة الكلّيــة للعــام 2021، هــم »أمينــة محمــود طــه«، »هبــة هللا 

عبــد الرحيــم قيســي«، و«مجــد مصطفــى عبــاس«.
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زيارات ووعود

• يــوم 16تمــوز/ يوليــو 2021، زار وفــد برئاســة مديــر المؤسســة العامــة لالجئيــن الفلســطينيين 

العــرب »علــي مصطفــى« مخيــم حنــدرات لالطــالع علــى أوضاعــه، ووعــد مصطفــى خــالل الزيــارة 

بتعجيــل آليــة العمــل إلعــادة الحيــاة إلــى المخيــم مــن خــالل اإلســراع فــي إعــادة ترميــم المدرســة 

شــبكتي  تأهيــل  إعــادة  علــى  والعمــل  لوكالة »األونــروا«  التابعيــن  الصحــي  والمســتوصف 

الكهربــاء والهاتــف.

• يــوم 19 آب/ أغســطس 2021 زار نائــب المديــر العــام لوكالــة األونــروا »برافوال ميشــرا« مخيمي 

النيــرب وحنــدرات، لالطــالع علــى ســير العمــل إلعــادة تأهيــل مدرســة مخيــم حنــدرات لتكــون 

جاهــزة مــع افتتــاح العــام الدراســي 2022.

ــا مايــكل  ــروا فــي ســورية »أماني ــر شــؤون األون ــر 2021، زار مدي • أواخــر شــهر كانــون الثانــي/ يناي

إيبيــي« مخيــم حنــدرات والتقــى مــع مديــر المنطقــة الشــمالية ومديــرة مؤسســة الالجئيــن فــي 

حلــب »إيمــار زينــة« وممثليــن عــن أهالــي مخيــم حنــدرات، تنــاول االجتمــاع، توزيــع إعانــة ماليــة 

بدايــة العــام القــادم علــى قســمين القســم األول األكثــر عــوزًا )112500( ليــرة ســورية، و)82500( 

ل.س لباقــي العائــالت، إضافــة إلــى توزيــع ســلة غذائيــة لــكل العائــالت.

• خالل شهر تشرين أول/ أكتوبر 2021، 

زار وفــد مــن الهيئــة العامــة لالجئيــن 

الفلســطينيين العــرب ووكالــة غــوث 

الفلســطينيين  الالجئيــن  وتشــغيل 

بهــدف  حنــدرات،  مخيــم  »أونــروا« 

البــدء بترميــم 250 منــزاًل قابــاًل للســكن 

المدرســة  بنــاء  فــي  والمباشــرة 

المــرأة  ومركــز  الوكالــة  ومســتوصف 

لألونــروا. التابعيــن 
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مبادرات ومشاريع
أعلنــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر فــي ســورية فــي شــهر كانــون الثانــي/ ينايــر 2021، أن أكثــر 

مــن 25 ألــف شــخص مــن ســكان أربــع قــرى فــي حنــدرات، بمــن فيهــم أهالــي مخيــم حنــدرات 

يســتطيعون الحصــول علــى الميــاه الصالحــة للشــرب، وذلــك بعــد إعــادة تأهيــل مضخــة الميــاه 

فــي المخيــم وتزويدهــا بمولــدة كهربائيــة، وتأهيــل إمــدادات الميــاه التــي تضــررت بســبب الحــرب.

بــدأت ورش الصيانــة فــي شــهر أيــار/ مايــو 2021، بإزالــة الــركام وترحيــل أنقــاض مدرســة الزيــب 

ومركــز المــرأة التابعيــن لوكالــة األونــروا فــي مخيــم حنــدرات، وذلــك ضمــن خطتهــا إلعــادة إعمــار 

وتأهيــل منشــآتها فــي المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية فــي ســورية.

أبرمــت وكالــة األونــروا عقــدًا مــع شــركة محمــد الســعيد التابعــة لقائــد لــواء القــدس ومحمــد 

التايــه للتجــارة والبنــاء لتنفيــذ عمليــة إزالــة الــركام واألنقــاض مــن المبنييــن التابعيــن للوكالــة، 

والتــي تشــمل تكســير وإزالــة العناصــر المتصدعــة مــن المبنييــن، وإزالــة األنقــاض والــركام مــن 

موقــع العمــل وترحيلهــا إلــى المطامــر النظاميــة.
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مخيم 
النيرب

شــهد مخيــم النيــرب لالجئيــن الفلســطينيين فــي حلــب هجــرة العشــرات مــن أبنائــه خــالل 

العــام 2021 نتيجــة األوضــاع االقتصاديــة والمعيشــية الكارثيــة فــي ســورية، ووفقــًا الســتطالع 

آراء أجرتــه مجموعــة العمــل فــي مخيــم النيــرب تبيــن أن جميــع العائــالت تفضــل الهجــرة مــن 

ســورية، واصفيــن الحيــاة فيهــا بأنهــا لــم تعــد تطــاق ومســتحيلة نتيجــة عــدم توفــر متطلبــات 

ــاة األساســية. الحي

ــر مــن 50  ــر بيالروســيا، لوحــظ مغــادرة أكث ــا عب ــى أوروب ــد إل ــق وصــول جدي ومــع اكتشــاف طري

شــخصًا مــن شــباب المخيــم إلــى بيالروســيا، فــي محاولــة للوصــول إلــى دول اللجــوء األوروبــي.

وفــي شــهر كانــون أول/ ديســمبر 2021، عــاد إلــى مخيــم النيــرب 10 الجئيــن فلســطينيين كانــوا 

عالقيــن بيــن الحــدود البيالروســية والبولنديــة، وذلــك بعد أن وضعتهم الســلطات البيالروســية 

أمــام خيــاري الترحيــل إلــى ســوريا أو البقــاء فــي الغابــة علــى الحــدود فــي البــرد القــارس وتســاقط 

الثلــوج فــي ظــل عــدم وجــود أي مســاعدات لطالبــي اللجــوء.
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الواقع الخدمي والمعيشي
ــرب لهــذا العــام، هــي مشــكلة انقطــاع  ــم الني ــي مخي ــي واجهــت أهال ــرز المشــكالت الت لعــل أب

التيــار الكهربائــي بشــكل مســتمر، حيــث أصبحــت حديــث الســاعة بالنســبة لهــم خاصــة فــي 

كيفيــة إيجــاد بديــل مناســب يخلصهــم مــن الظلمــة الدائمــة، ويغنيهــم عــن كهربــاء الدولــة 

ــدات »األمبيــرات« الحــل البديــل والرئيــس إلنــارة منازلهــم ومحالهــم التِّجاريــة. فكانــت مولِّ

• شــهد مخيــم النيــرب العديــد مــن الحرائــق التــي ضربت منازل األهالي بســبب »ماس كهربائي« 

ووجــود عيــوب فــي األســالك الكهربائيــة، كمــا يلعــب تالصــق البيــوت وضيــق الشــوارع والحــارات 

دورًا كبيــرًا فــي االنتقــال الســريع فــي الحرائــق إلــى منــازل أخرى.

• اشــتكى األهالــي مــن عــدم توافــر مــادة الغــاز المنزلــي، بســبب تأخــر الحصــص المخصصــة 

للمخيــم، ووفقــًا ألحــد ســكان المخيــم »أصبــح تأميــن أســطوانة غــاز صعبــًا ونــادرًا، فيمــا ارتفــع 

ســعر أســطوانة الغــاز فــي الســوق الســوداء إلــى 45 ألــف ليــرة ســورية«.

كاإلنترنــت  األساســية  بالخدمــات  المتعلقــة  المشــكالت  مــن  العديــد  األهالــي  واجــه   •

والمواصــالت، واالرتفــاع الجنونــي ألســعار الســلع األساســية والمــواد الغذائيــة والتموينيــة 

بأنواعهــا المختلفــة، إضافــة إلــى جشــع وطمــع التجــار وغيــاب الرقابــة والمحاســبة، مــا يشــكل 

عبئــًا متزايــدًا علــى كاهــل أبنــاء المخّيــم الذيــن يعانــون مــن فقــر الحــال.

• مــع فصــل الشــتاء وجــد األهالــي صعوبــة تأميــن مــواد التدفئــة التــي تقيهم برد الشــتاء بســبب 

االنخفــاض الحــاد فــي المخصصــات الحكوميــة مــن المحروقــات التــي ال تتجــاوز حصــة األســرة 

مــن مــادة المــازوت عبــر البطاقــة الذكيــة الـــ 50 ليتــر، إضافــة لتأخــر تســليمها، وانقطــاع مــادة 

المــازوت، وصعوبــة الحصــول علــى الغــاز وارتفــاع ســعر المادتيــن بالســوق الحــرة أو الســوداء 

واســتغالل الباعة لحاجة الســكان، وارتفاع ســعر الحطب وعدم قدرة رب األســرة على شــرائه.

• تضاف إلى ذلك، معاناة األهالي في تأمين رغيف الخبز ورداءة جودته، إذ اشــتكى أهالي مخيم 

النيــرب مــن رداءة نوعيــة رغيــف الخبــز وقلــة النظافــة وتدنــي وانخفــاض جودتــه ومواصفاتــه فــي 

أفــران مخيمهم.

• اشــتكى أهالــي مخيــم النيــرب مــن جشــع ســائقي الحافــالت وقيامهــم برفــع أجــرة النقــل ثالثــة 

أضعــاف عــن تســعيرتها الرســمية دون حســيب أو رقيــب، واســتهتارهم فــي نقــل الــركاب مــن 

وإلــى مخيــم النيــرب.
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• فــي شــهر تمــوز/ يوليــو2021، اشــتكى الالجئــون الفلســطينيون فــي حلــب عامــة ومخيمــي 

النيــرب وحنــدرات خاصــة -الذيــن تصلهــم رســائل الســتالم المســاعدات النقديــة المقدمــة مــن 

وكالــة األونــروا- مــن ســوء معاملــة إدارة وموظفــي بنــك بيمــو فــرع العزيزيــة فــي حلــب معهــم.

الواقع الصحي
• فــي شــهر آذار/ مــارس 2021، أعلــن »مركــز تــداوي« الخيــري المجانــي الطبــي فــي مقــر لــواء 

القــدس حالــة الطــوارئ فــي مخيــم النيــرب، وذلــك بعــد إثبــات الفحوصــات إصابــة عــدد كبيــر مــن 

طــالب المــدارس فــي المخيــم بفايــروس كورونــا المســتجد.

• أعلنــت وكالــة األونــروا، عــن تجديــد تعاقدهــا مــع مشــفىي فاعــور الواقــع بجانــب مدرســة 

»دمشــق« فــي منطقــة التلفــون الهوائــي، ومشــفى المارتينــي للعمليــات الجراحيــة بأنواعهــا 

والمعاينــات، بهــدف تقديــم خدمــات طبيــة لالجئيــن الفلســطينيين فــي المنطقــة الشــمالية 

فــي حلــب.

• خــالل شــهر أيــار/ مايــو 2021، أعلنــت مصــادر طبيــة لمجموعــة العمــل، عــن وفــاة 15 الجئــًا 

فلســطينيًا مــن أبنــاء مخيــم النيــرب وإصابــة مــا يقــارب 700 شــخص آخريــن منــذ بــدء انتشــار 

فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد 19(، فــي حيــن كشــفت مصــادر طبيــة عــن إصابة 12 شــخصًا 

مــن أبنــاء مخيــم النيــرب بمتحــور »دلتــا بلــس« مــن فيــروس كورونــا.

• فــي شــهر تشــرين أول/ أكتوبــر 2021 ُســّجلت فــي مخيــم النيــرب حالتــا وفــاة جديدتــان لالجئيــن 

فلســطينيين جــّراء إصابتهمــا بفايــروس كورونــا المســتجد.
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ــرب، منهــا  ــم الني ــرة داخــل مــدارس مخي • لوحــظ انتشــار الكثير مــن الظواهــر الســيئة والخطي

ظاهــرة العنــف وهــروب الطــالب مــن مدارســهم بشــكل عــام، وفــي مدرســة عكا للذكــور التابعة 

لوكالــة األونــروا بشــكل خــاص، بســبب فتــرة الــدوام الطويلــة.

وأشــارت مصــادر مجموعــة العمــل إلــى أن مدرســة عــكا ويافــا اإلعداديتيــن فــي مخيــم النيــرب 

همــا الوحيدتــان فــي ســورية التــي فــرض عليهمــا الــدوام مــن قبــل رئيــس قســم التعليــم 

فــي وكالــة األونــروا محمــد وليــد رافــع، بموافقــة مديــر المنطقــة الدكتــور محمــد شــريح، رغــم 

اعتــراض الــكادر التعليمــي فــي كال المدرســتين.

ــادة ســاعات الــدوام، مــا أحــدث فجــوة  ــاد ظاهــرة العنــف بيــن الطــالب بســبب زي • لوحــظ ازدي

كبيــرة بيــن الطــالب والمدرســين أبرزهــا ظهــور الملــل عنــد الطــالب، وأن آخــر حصتيــن مــن 

الصعــب ضبــط الغرفــة الصفيــة كــون المعلــم أصبــح منهــكًا وغيــر قــادر علــى العطــاء.

• واجــه طــالب مخيــم النيــرب صعوبــات كبيــرة بســبب كورونــا، وتســجيل العديــد مــن اإلصابــات 

ــكادر التدريســي والطــالب، وإغــالق الصفــوف الدراســية التــي صاحبــت انتشــار  فــي صفــوف ال

الفيــروس، إضافــة إلــى ســوء الوضــع المعيشــي لألهالــي.

الطــالب  أحــد  إصابــة  بعــد  األونــروا شــعبة صفيــة،  لوكالــة  التابعــة  عــكا  أغلقــت مدرســة   •

بفيــروس كورونــا، كمــا أغلقــت مدرســة الدامــون التابعــة لألونــروا صفيــن دراســيين، بعــد التأكــد 

مــن وجــود حــاالت إيجابيــة مصابــة بفايــروس كورونــا بيــن طــالب الشــعبة األولــى مــن الصــف 

الثانــي االبتدائــي، وطــالب الشــعبة الثانيــة مــن الصــف الرابــع االبتدائــي، كمــا قامــت المدرســة 

ــد 19 المســتجد. بحجــر معلمــة بســبب إصابتهــا بكوفي

• يــوم 9 آذار/ مــارس 2021، أعلــن مركــز تــداوي الخيــري المجانــي التابــع للــواء القــدس حالــة 

الطــوارئ بعــد إثبــات الفحوصــات إصابــة عــدد كبيــر مــن طــالب المــدارس في المخيــم بفايروس 

كورونــا المســتجد.

• اشــتكى طــالب الجامعــات مــن أبنــاء مخيــم النيــرب مــن ارتفــاع أجــور المواصــالت بيــن المخيــم 

باألســعار  بالتالعــب  العامــة  الحافــالت  ســائقي  الطــالب  مــن  عــدد  واتهــم  حلــب،  ومدينــة 

الــركاب. واســتغالل 

الواقع التعليمي
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وطالــب الطــالب التدخــل لــدى الســلطات والجهــات المعنيــة مــن أجــل حــل أزمــة المواصــالت 

ووضــع حــد الســتغالل الســائقين لهــم، وضبــط أجــور النقــل تخفيفــًا لمعاناتهــم وأوضاعهــم 

الصعبــة.

• يــوم 31 أيــار/ مايــو 2021، توافــد قرابــة 1500 طالــب مــن أبنــاء مخيــم النيــرب إلــى مراكزهــم 

لتقديــم امتحانــات الثانويــة العامــة بفرعيهــا األدبــي والعلمــي.

• أظهــرت نســبة نجــاح الطــالب الفلســطينيين فــي مخيــم النيــرب بحلــب أنهــا تجــاوزت 96%، 

ففــي مدرســة يافــا لإلنــاث بمخيــم النيــرب كانــت نســبة النجــاح %97، وفــي مدرســة عــكا للبنيــن 

بالمخيــم %96، وبحســب هــذه النتائــج تكــون المنطقــة الشــمالية »حلــب« هــي األولــى علــى 

ترتيــب مــدارس األونــروا فــي ســورية.

• تخــرج 5 طــالب مــن أبنــاء مخيــم النيــرب لالجئيــن الفلســطينيين، مــن كلّيــة الطــب البشــري فــي 

جامعــة حلــب، بتفــّوق، وذلــك ضمــن تخريــج دفعــة مــن طلبــة الكلّيــة للعــام 2021.

• فــي شــهر أيلــول/ ســبتمبر 2021، بــدأت وكالــة األونــروا بتشــكيل جديــد لمدارســها فــي مخيــم 

النيــرب، حيــث يفصــل الذكــور عــن اإلنــاث فــي مــدارس المخيــم )غــزة، الدامــون، جنيــن، المغــار، 

يافــا، عــكا(.

الواقع األمني
انتشار السرقة والخطف 	

انتشــرت فــي مخيــم النيــرب خــالل هــذا العــام ظاهــرة الســرقات وتنوعــت بيــن ســرقة أمــوال 

ومصــاغ مــن الذهــب، ومولــدات وعــدادات كهربــاء ومضخــات مــاء مــن منــازل أهالــي المخيــم، 

ممــا زاد اإلحســاس بعــدم األمــان واالســتقرار، واســتطاعت نقطــة الضابطــة المتواجــدة فــي 

المخيــم وبالتعــاون مــع األهالــي رصــد شــوارع ومداخــل الحــارات بكاميــرات مراقبــة، أفضــت 

لتحديــد هويــة بعــض اللصــوص.

مــن  عــدد  قفــز  حيــث  مجهوليــن،  قبــل  مــن  مســلح  لســطو  النيــرب«  »مدرســة  وتعرضــت 

المســلحين مــن الســور الخلفــي للمدرســة المجــاور للبســاتين لنهــب محتوياتهــا، وأوضــح مديــر 

المدرســة أن العصابــة المســلحة قامــت بســرقة جرتــي غــاز ومكيــف وبــراد ومجســم وجهــاز 

كمبيوتــر وبعــض الوســائل التعليميــة.
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وتطــورت حــوادث الســرقة إلــى الخطــف بقصــد االبتــزاز حيــث أفــادت مصــادر أن مجموعــة »لــواء 

القــدس« المواليــة للنظــام تتبــع طريقــة جديــدة للحصــول علــى األمــوال بمســاعدة أفــرع أمنيــة 

وعناصــر تابعــة لتلــك األجهــزة، حيــث اختطفــت الجئيــن فلســطينيين مــن مخيــم النيــرب ممــن 

لهــم أقربــاء فــي المهجــر، البتــزاز عائالتهــم ودفــع فديــة إلطــالق ســراحهم.

انتشار المخدرات 	

تزايــد انتشــار الحبــوب ومــادة »الحشــيش المخــدر« وتعاطيهمــا فــي مخيــم النيــرب، إذ أصبحــت 

بمتنــاول غالبيــة شــرائح المجتمــع بمــا فيهــم الشــباب واألطفــال، حيــث يشــاهد قســم كبيــر 

منهــم يتعاطــون الحشــيش بعــد إفــراغ الســيجارة مــن الدخــان وتعبئتهــا بمــادة الحشــيش، 

وبــات البيــع جهــرًا دون تدخــل الجهــات األمنيــة.

ولعبــت أمــور عــدة فــي توجــه العديــد من الشــباب للمخدرات، أبرزها ســوء األوضــاع االقتصادية 

المــادة  وصــول  ســهولة  عــن  فضــاًل  المعيشــية  األحــوال  وتــردي  البطالــة  معــدل  وارتفــاع 

وترويجهــا وأســعارها »المقبولــة، تراخــي الرقابــة األمنيــة فــي الدرجــة األولــى وغيــاب دور األهالــي 

التــي يعتبــر مــن أبــرز األســباب لتغلغــل هــذه الظاهــرة الدخيلــة علــى مخيــم النيــرب، والتــي تهــدد 

جيــاًل بأكملــه.

وحــول مصــدر المــواد المخــدرة وطريقــة وصولهــا إلــى يــد الشــباب واألطفــال تشــير أصابــع 

االتهــام إلــى »لــواء القــدس« المدعــوم مــن قبــل روســيا حاليــًا وإيــران ســابقًا، الــذي يقــوم 

بالترويــج للحشــيش والمخــدرات وتوزيعهــا داخــل المخيــم، باالعتمــاد علــى األطفــال وبعــض 

األشــخاص ضعــاف النفــوس وعديمــي األخــالق بهــدف الكســب المــادي.

أتاوات الفرقة الرابعة 	

فــرض عناصــر مــن الفرقــة الرابعــة فــي شــهر تشــرين أول/ نوفمبــر 2021، مبالــغ ماليــة )أتــاوات( 

علــى تجــار الجملــة وأهالــي مدينــة حلــب ومخيــم النيــرب عبــر فــرض مبالــغ ماليــة علــى الســائقين 

ــى  ــة حت ــغ مالي ــي مبال ــى األهال ــاث، كمــا أنهــم يفرضــون عل ــة أو أث ــع غذائي ــون بضائ ممــن يحمل

علــى األمتعــة الشــخصية، ومــا يحملونــه مــن أغــراض خاصــة )آلــة طباعــة، أجهــزة كهربائيــة، 

محروقــات(.



فلسطينيو سورية .. آالم وآمال 126

اعتقاالت ومفرج عنهم 

• فــي الشــهر الســادس، أفرجــت األجهــزة األمنيــة الســورية عــن الالجــئ الفلســطيني »هاشــم 

أبــو الحســن« مــن أبنــاء مخيــم النيــرب، بعــد اعتقــال دام 4 ســنوات.

• فــي الشــهر الثامــن، اعتقلــت مجموعــة مــن »لــواء القــدس« التابــع للنظــام الســوري فــي 

مخيــم النيــرب الشــاب »أحمــد علــي معيــاري« بتهمــة االتجــار بالحشــيش والمخــدرات، وذلــك 

علــى الرغــم مــن الســمعة الطيبــة والســيرة الحســنة للشــاب.

• يوم 19 تشــرين أول/ أكتوبر اعتقلت األجهزة األمنية الســورية الجئين فلســطينيين – تتحفظ 

مجموعــة العمــل عــن ذكــر أســمائهم -مــن أبنــاء مخيــم النيــرب، حيــث اعتقلــوا فــي فــرع الهجــرة 

والجــوازات أثنــاء اســتخراجهما وثيقة الســفر.

لواء القدس يشيع قتاله 	

انتشــال  بعــد  عناصــره  مــن  ضحيــة   46 الســوري  للنظــام  الموالــي  القــدس«  »لــواء  شــّيع 

جثامينهــم مــن تحــت أنقــاض مبانــي دوار الماليــة بحــي الزهــراء فــي حلــب، كانــوا قــد قتلــوا بتاريــخ 

3 أيــار/ مايــو 2016، إثــر تفجيــر نفــق فــي حــي جمعيــة الزهــراء غــرب مدينــة حلــب، ومــن بيــن القتلــى 

اثنيــن مــن الالجئيــن الفلســطينيين هــم »محمــد رضــا ســمارة« مــن مخيــم النيــرب، والشــاب 

»إبراهيــم أحمــد علــي« مــن مخيــم حنــدرات فــي حلــب، ودفنــا فــي مخيمــي النيــرب وحنــدرات.

زيارات ولقاءات
أجــرى المديــر العــام للهيئــة العامــة لالجئيــن 

ــارة  الفلســطينيين العــرب علــي مصطفــى، زي

الســبت  يــوم  حلــب  فــي  النيــرب  مخيــم  إلــى 

علــى  االطــالع  بهــدف   ،2021 يوليــو  آب/   10

أوضــاع الالجئيــن الفلســطينيين واالســتماع 

الخدمــات  وواقــع  ومعاناتهــم،  لمشــاكلهم 

المخيــم. داخــل  األساســية 
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نجاحات

نــال الالعــب الفلســطيني »محمــد وليــد أبــو خالــد« مــن أبنــاء مخيــم النيــرب، المركــز الثانــي فــي 

بطولــة الجمهوريــة بســورية.

حصــل األســتاذ الفلســطيني »خالــد ســمارة« أحــد أبنــاء مخيــم النيــرب علــى المرتبــة الثالثــة فــي 

اختصــاص مــادة المعلوماتيــة، فــي مســابقة إنتــاج المواقــف التعليميــة الداعمــة للمناهــج 

المطــورة علــى مســتوى ســورية للموســم الثالــث.
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مخيم
العائدين حمص

الواقع الخدمي والمعيشي
مــن  العــام،  هــذا  فــي مدينــة حمــص  الفلســطينيين  لالجئيــن  العائديــن  أهالــي مخيــم  عانــى 

أزمــة الكهربــاء واســتمرار انقطاعهــا لفتــرات زمنيــة طويلــة، كمــا اشــتكى الالجئــون مــن أزمــة 

مواصــالت خانقــة، بســبب قلــة وســائل النقــل العامــة، ومــا زاد مــن تفاقــم هــذه األزمــة قيــام 

الســلطات الســورية برفــع أســعار المحروقــات، مــا أثــر ســلبًا علــى الموظفيــن والطــالب.

فحولــت أزمــة المواصــالت الخانقــة وشــجع وابتــزاز ســائقي الســرافيس رحلــة األهالــي اليوميــة 

إلــى كابــوس، وأرهقتهــم ماديــًا ونفســيًا، حيــث لــم يقتصــر تأثيرهــا علــى الوضــع المعيشــي فقــط 

بــل انســحب ذلــك التأثيــر علــى كافــة القطاعــات األخــرى.
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الجانب التعليمي
اشــتكى طــالب المــدارس والجامعــات مــن أزمــة المواصــالت، حيــث يخرجــون مــن منازلهــم كل 

يــوم مثقليــن بهمــوم كيفيــة الوصــول إلــى جامعتهــم، ويضطــرون لالنتظــار ألكثــر مــن ســاعة أو 

ســاعتين يوميــًا فــي الطريــق، للوصــول إلــى وجهتهــم المقصــودة، وكثيــرًا مــا يضطــرون لدفــع 

أكثــر مــن األجــرة المخصصــة.

نجاحات
• حققــت طالبــات فلســطينيات مــن مدرســة الرملــة التابعــة لألونــروا فــي مخيــم حمــص المراكز 

األولــى فــي بطولــة العالــم للحســاب الذهنــي الدوليــة التــي شــارك فيهــا 388 فتــى وفتــاة آخريــن 

مــن 44 دولــة بمــا فيهــا ســوريا.

• حقــق الطفــل الفلســطيني »عبــد الرحمــن رامــز الخولــي« المركــز األول فــي بطولــة الكيــك 

بوكســينغ وحــاز لقــب بطولــة الجمهوريــة العربيــة الســورية عــن فئــة الناشــئين.

• حقــق الطفــل الفلســطيني »شــادي شــريدي« المركــز الثانــي فــي بطولــة قــوة الرمــي والدفــاع 

عــن النفــس عــن وزن 55-50 كلــغ ضمــن تصفيــات بطولــة الجمهوريــة العربيــة الســورية لفئــة 

الناشــئين.

زيارات ولقاءات
• فــي شــهر آب/ أغســطس 2021، قــام مديــر شــؤون وكالــة 

األونــروا فــي ســورية »أمانيــا مايكل-إيبــي«، بزيــارة إلى مخيم 

العائديــن لالطــالع علــى أوضــاع الالجئيــن الفلســطينيين، 

جائحــة  خــالل  واجهتهــم  التــي  التحديــات  علــى  وللوقــوف 

كورونــا. 

الســفير  زار   ،2021 أكتوبــر  أول/  9كانــون  الخميــس  يــوم   •

مخيــم  الرفاعــي«  »ســمير  دمشــق  فــي  الفلســطيني 

المخيــم  أبنــاء  أحــوال  لتفقــد  حمــص،  بمدينــة  العائديــن 

األهالــي. احتياجــات  علــى  واالطــالع 
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مخيم 
العائدين في 

حماة

الواقع المعيشي والخدمي 

اشــتكى ســكان مخيــم العائديــن فــي حمــاة، مــن أوضاع إنســانية ومعيشــية غاية فــي الصعوبة، 

بعــد فقــدان العديــد مــن أبنائهــم أعمالهــم خــالل ســنوات الصــراع الدائــر فــي ســوريا، وازدادت 

البطالــة مؤخــرًا مــع اإلجــراءات االحترازيــة لمنــع تفشــي فايــروس كورونــا كوفيــد 19.

كمــا اشــتكى الالجئــون الفلســطينيون فــي المخيــم، مــن أزمــة مواصــالت حــادة وقلــة عــدد 

الحافــالت التــي تخــدم المدينــة والمناطــق المجــاورة لهــا، حيــث بــات التنقــل مشــكلة حقيقيــة 

بالنســبة ألبنــاء المخيــم الذيــن يضطــرون لالنتظــار ســاعات طويلة للوصول إلــى مكان عملهم.
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أزمــة المواصــالت لــم يقتصــر تأثيرهــا علــى الوضــع المعاشــي فقــط بــل انســحب ذلــك التأثيــر 

علــى كافــة القطاعــات األخــرى وخاصــة التعليميــة منهــا، ومــا تركــه مــن أثــر ســلبي علــى طــالب 

الجامعــات الذيــن يخرجــون مــن منازلهــم كل يوم مثقلين بهموم كيفية الوصول إلى جامعتهم.

كمــا ازدادت معانــاة أهالــي مخيــم العائديــن بســبب رداءة مــادة الخبــز المــوزع لهــم وكميتــه 

القليلــة التــي ال تكفــي العائــالت، إضافــة إلــى ســوء التوزيــع ومعتمــدي الخبــز فــي المخيــم.

نجاحات
حصــل العــب كــرة القــدم الفلســطيني »عــدي 

رضــوان حســون« مــن مواليــد حمــاة 1994، علــى 

لقــب هــداف الــدوري الســوري الممتــاز للشــباب 

لموســم 2021-2020، برصيــد لعــب 25 مبــاراة، 

وهــو هــداف فريــق الطليعــة برصيــد 21 هدفــًا 

محققــًا، وأكثــر مــن ســاهم بأهــداف الفريــق بـــ 

26 هدفــًا محققــًا، وثانــي أفضــل صانــع أهــداف 

بالفريــق، وهــو مــن النجــوم الصاعــدة فــي لعبــة 

كــرة القــدم فــي ســورية.
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مخيم 
الرمل 

االجتماعــي  الوضــع  ســوء  بســبب  الالذقيــة  فــي  الرمــل  مخيــم  أهالــي  معانــاة  اســتمرت 

والمعيشــي نتيجــة غــالء األســعار الجنونــي، وانهيــار الليــرة أمــام الــدوالر، وفقــدان جــزء كبيــر 

منهــم لعملــه بســبب الحــرب فــي ســورية، وانتشــار جائحــة كورونــا )كوفيــد 19(، وباتــت معظــم 

العائــالت تعيــش تحــت خــط الفقــر، ممــا فاقــم مــن معاناتهــا وجعلهــا تعتمــد بشــكل رئيــس 

فــي معيشــتها علــى المســاعدات اإلغاثيــة التــي تقدمهــا وكالــة »األونــروا«.

كمــا عانــى ســكان المخيــم مــن تــردي الخدمــات األساســية والبنــى التحتيــة فيــه مــن طبابــة 

واســتمرار انقطــاع التيــار الكهربائــي والميــاه واالتصــاالت لســاعات وفتــرات زمنيــة طويلــة، 

وأزمــة مواصــالت خانقــة نتيجــة عــدم تأميــن وســائط النقــل مــن وإلــى المخيــم، حيــث بــات التنقــل 

مــن المخيــم والعــودة إليــه واســتغالل أصحــاب الحافــالت )الســرافيس( أحــد المشــاكل التــي 

ال يســتهان بهــا فــي حيــاة ســكانه.
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يــوم 20 كانــون األول/ ديســمبر 2021، ضربــت عاصفــة مطريــة ســواحل شــرق المتوســط ممــا 

أدى إلــى غــرق حــارات وأزقــة ومــدارس فــي مخيــم الرمــل بســبب األمطــار الغزيــرة التــي هطلــت 

ــة وانســداد شــبكة الصــرف الصحــي نتيجــة عــدم  ــى التحتي ــك البن ــى المنطقــة، بســبب تهال عل

صيانتهــا بشــكل دوري.

كمــا تســببت العاصفــة بانقطــاع التيــار الكهربائــي ألكثــر مــن ســبعة أيــام بســبب األعطــال 

الكبيــرة التــي ســببتها، حيــث أدى التأخيــر فــي إصــالح األعطــال إلــى موجــة تذمــر كبيــرة مــن أهالــي 

المخيــم فهــم يعيشــون ظروفــًا معيشــية صعبــة إزاء غــالء أســعار المحروقــات وعــدم القــدرة 

علــى تأميــن وســائل تدفئــة فــي ظــل األجــواء البــاردة.

ــاء المخيــم  ــروا بالقيــام بمســؤولياتها تجــاه أبن ــة األون طالــب األهالــي الجهــات المعنيــة ووكال

وصيانــة وإعــادة تأهيــل كافــة البنــى التحتيــة، مبديــن تخوفهــم مــن غــرق منازلهــم جــراء اســتمرار 

العاصفــة المطريــة.

الواقع الصحي
بعــد ارتفــاع معــدل اإلصابــات بفايــروس كورونــا فــي محافظــة الالذقيــة، أطلــق نشــطاء مــن 

أبنــاء مخيــم الرمــل نــداء عاجــاًل لتوعيــة األهالــي بأهميــة ارتــداء الكمامــة، واتخــاذ اإلجــراءات 

الوقائيــة الالزمــة حيــث ارتفــع عــدد اإلصابــات بشــكل واضــح فــي المخيــم، لعــدم التــزام األهالــي 

باإلجــراءات االحترازيــة الخاصــة بكورونــا، فلــم تتوقــف المناســبات التــي يتجمــع مــن خاللهــا 

النــاس، ولــم يعــد يرتــدي أحــد الكمامــة فــي األماكــن العامــة، وانتفــت كل مظاهــر الخــوف مــن 

انتشــار الفايــروس.

واشــتكى أهالــي مخيــم الرمــل مــن ســوء معاملــة موظفــي مســتوصف »األونــروا« فــي حــي 

القــدس، ووصفوهــم بعــدم احتــرام المهنــة التــي وجــدوا مــن أجلهــا، وذلــك بعــد أن قامــت 

موظفتــان مــن »األونــروا« بإهانــة ســيدة مريضــة قاربــت الســتين عامــًا فــور وصولهــا إلــى بــاب 

العيــادة.
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ثانيًا: 

الالجئون الفلسطينيون

في التجمعات الفلسطينية 
والمناطق السورية
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البلــدات  	 إلــى  الفلســطينيون  النازحــون  أواًل: 

دمشــق جنــوب  ســحم  بيــت  يلــدا،  ببيــال،  الثــالث، 

فــي  	 الفلســطينيون  والنازحــون  الالجئــون  ثانيــًا: 

ريــف دمشــق  الفلســطينية ومناطــق  التجمعــات 

ثالثــًا: الالجئــون الفلســطينيون فــي التجمعــات  	

الفلســطينية ومناطــق جنــوب ســورية

الشــمال  	 إلــى  الفلســطينيون  النازحــون  رابعــًا: 

ي الســور
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النازحون الفلسطينيون
إلى البلدات الثالث

، ببيال، يلدا، بيت سحم جنوب دمشق
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الجانب المعيشي 
يعيــش فــي بلــدات جنــوب دمشــق )يلــدا -ببيــال – بيــت ســحم( أكثــر مــن 5 آالف الجــئ فلســطيني 

غالبيتهــم نزحــوا مــن مخيــم اليرمــوك قبيــل دخــول تنظيــم داعــش إلــى المخيــم عــام 2015، 

والحملــة العســكرية التــي شــنتها قــوات النظــام الســوري والروســي عــام 2018 علــى مخيــم 

اليرمــوك.

القصــف  بســبب  مخيماتهــا  عــن  نزحــت  التــي  الفلســطينية  العائــالت  مــن  المئــات  تعانــي 

والحصــار إلــى ريــف بلــدات جنــوب دمشــق )يلــدا – ببيــال – بيــت ســحم -ســيدي مقــداد( مــن أزمــات 

اقتصاديــة متفاقمــة، بســبب انتشــار البطالــة بينهــم، وعــدم وجــود مــكان يلجــؤون إليــه خاصــة 

فــي ظــل االرتفــاع الكبيــر فــي اإليجــارات إضافــة إلــى الشــروط الكثيــرة التــي يفرضهــا أصحــاب 

المنــازل علــى األهالــي.

الجانب التعليمي 
شــهدت العمليــة التعليميــة انتكاســة فــي مناطــق جنــوب دمشــق نتيجــة األحــداث التــي وقعــت 

خاصــة فــي مخيــم اليرمــوك الــذي عانــى ويــالت الحصــار والحــرب، وتدميــر البنيــة التحتيــة عامــًة 

والتعليميــة بشــكل خــاص.

فــي شــهر أيلــول/ ســبتمبر 2021، اشــتكى النازحــون الفلســطينيون فــي بلــدة يلــدا مــن إهمــال 

كبيــر فــي مــدارس األونــروا مــن كافــة النواحــي مــع بــدء العــام الدراســي 2022-2021، وقالــت 

ــد مــن الطــالب اشــتكوا إلــى أهاليهــم عــدم  مصــادر مجموعــة العمــل فــي المنطقــة إن العدي

وجــود معلميــن داخــل الغــرف الصفيــة باإلضافــة لعــدم اســتالمهم الكتــب المدرســية دون 

تحديــد اإلدارة موعــدًا رســميًا لتســليمها.

وناشــد األهالــي مديريــة التربيــة التابعــة لوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين أونــروا 

بالتحــرك لرفــد المــدارس بمعلميــن وكتــب مدرســية ليتابــع التالميــذ مناهجهــم التعليميــة 

حســب الوقت المحــدد لهــا، ودون تأخيــر خاصــة أن المناهــج باتــت كبيــرة وال يــكاد الفصــل األول 

يكفــي الســتكمالها.
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الجانب األمني
يشــكو النازحــون الفلســطينيون فــي بلــدات جنــوب دمشــق )يلــدا – بيــت ســحم – ببيــال -ســيدي 

مقــداد( مــن تحــول تلــك البلــدات إلــى ســجن كبيــر بالنســبة لهــم، بســبب التضييــق األمنــي الــذي 

تفرضــه األجهــزة األمنيــة الســورية وحمــالت االعتقــاالت التــي تشــنها بيــن الفينــة واألخــرى.

كمــا اشــتكوا مــن ابتــزاز حواجــز النظــام الســوري وأجهزتــه األمنيــة، إذ تشــهد المنطقــة بيــن 

الحيــن واآلخــر حمــالت اعتقــال تســتهدف المطلوبيــن لألجهــزة األمنيــة وللخدمــة العســكرية 

اإلجباريــة.

• يــوم 9 شــباط/ فبرايــر 2021 اعتقلــت األجهــزة األمنيــة الســورية الجئــًا فلســطينيًا مــن »عائلــة 

دربــاس« أحــد أبنــاء مخيــم اليرمــوك النازحيــن فــي بلــدة يلــدا، وذلــك علــى خلفيــة تقديمــه شــكوى 

شــفهية لمحافــظ ريــف دمشــق أثنــاء زيارتــه منطقــة جنــوب دمشــق، تحــدث فيهــا عــن ســوء 

األوضــاع المعيشــية والخدمــات والبنــى التحتيــة، وإهمــال المجلــس البلــدي فــي تقديــم خدماتــه 

ألهــل المنطقــة.

• فــي شــهر آب/ أغســطس 2021، اعتقلــت األجهــزة األمنيــة الســورية 3 الجئيــن فلســطينيين 

مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك فــي حملــة أمنيــة شــنتها علــى بلــدة يلــدا.

متابعات 

• يــوم 22 كانــون ثانــي/ ينايــر 2021، وصلــت إلــى مجموعــة العمــل شــكوى تفيــد، بــأن وكالــة 

مــن  المهجريــن  الفلســطينيين  الالجئيــن  األونــروا وزعــت مســاعدات غذائيــة فاســدة علــى 

مخيــم اليرمــوك إلــى بلــدات جنــوب دمشــق، حيــث امتــألت المــواد الغذائيــة بمخلفــات الفئــران 

والجــرذان، مــا شــكل صدمــة للمهجريــن ونقمــة علــى الموزعيــن.

• يــوم 2 أيــار/ مايــو 2021، وزع »المؤتمــر الشــعبي لفلســطينيي الخــارج« بالتعــاون مع مؤسســة 

مهجــة القــدس مســاعدات غذائيــة علــى حوالــي 600 عائلــة مــن ســكان مخيــم اليرمــوك النازحين 

فــي بلــدة يلــدا المجــاورة للمخيم.
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• فــي شــهر تمــوز/ يوليــو 2021، افتتحــت جمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني -ســوريا بالتعــاون 

مــع الصليــب األحمــر الدنماركــي مركــز التدريــب المهنــي فــي بلــدة يلــدا، وذلــك فــي إطــار العمــل 

الفلســطينية  للعائــالت  خدماتهــا  وتقديــم  المعــوزة،  واألســر  المجتمــع  لدعــم  المشــترك 

المقيمــة فــي تلــك المنطقــة، والنازحيــن إليهــا مــن مخيــم اليرمــوك.

• يــوم 26 تشــرين ثانــي/ نوفمبــر 2021، انطلقــت فــي يلــدا فعاليــات حملــة »كفايــة« لمناهضــة 

العنــف ضــد المــرأة وذلــك فــي مركــز دعــم المــرأة التابــع للهــالل األحمــر الفلســطيني، وبدعــم 

مــن الصليــب األحمــر الســويدي، وهدفــت الحملــة حســب منظميهــا للقضــاء علــى العنــف 

ــز المســاواة مــع الرجــل فــي الحقــوق والواجبــات،  االجتماعــي ضــد المــرأة، والعمــل علــى تعزي

ــر اإليجابــي علــى المــدى البعيــد. بهــدف التغيي

• يــوم 30 تشــرين ثانــي/ نوفمبــر 2021، أطلــق فــي بلــدة يلــدا حملــة خيريــة طبيــة لعــدة أيــام، 

نظمتهــا جمعيــة القــدس الخيريــة الفلســطينية، بهــدف مســاعدة األهالــي وتقديــم الخدمــات 

الطبيــة المجانيــة لهــم والتخفيــف مــن العــبء المــادي عليهــم، قدمــت خاللهــا الفحوصــات 

الطبيــة واألدويــة الالزمــة للعــالج مجانــًا فــي كل مــن االختصاصــات التاليــة: العيــادة النســائية، 

ــادة العامــة. ــادة األطفــال، العي عي
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الالجئون والنازحون 
الفلسطينيون

في التجمعات الفلسطينية ومناطق ريف 
دمشق
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جوبر
ال تــزال قــوات النظــام الســوري تمنــع أهالــي حــي جوبــر الدمشــقي مــن الدخــول إليــه إال لدقائــق 

معــدودة ومأجــورة، وذلــك رغــم مضــي 4 ســنوات علــى تهجيــر النظــام ألهالــي الحــي، فيمــا 

يقصــد األهالــي ضبــاط النظــام وعناصــره المســؤولين عــن المنطقــة لتســهيل دخولهــم وتفقد 

منازلهــم، حيــث ال تتجــاوز مــدة ذلــك الدخــول 10 دقائــق، مقابــل مبالــغ ماليــة تتــراوح بيــن 10 إلــى 

15 ألــف ليــرة ســورية.

فــي شــهر أيــار/ مايــو 2021، اتخــذ مجلــس محافظــة دمشــق فــي الســلطة الســورية، قــرارًا 

»غيــر ُمعلــن« يقضــي بمنــع عــودة أهالــي حــي جوبــر الدمشــقي ومــن بينهــم عشــرات العائــالت 

الفلســطينية، ووفقــًا لناشــطين ســوريين، اُتخــذ القــرار بعــد اكتشــاف األنفــاق »الطابقيــة« 

التــي أنشــأتها فصائــل المعارضــة فــي المنطقــة، أثنــاء المعــارك التــي دارت فيهــا قبــل اتفــاق 

التســوية القاضــي بتهجيــر الفصائــل ورافضــي التســوية نحــو الشــمال الســوري، وأن عمليــات 

البحــث الــتي أجرتهــا القــوات الروســية عبــر أجهــزة وخرائــط وتقنيــات حديثــة صّنفــت المنطقــة 

»غيــر صالحــة للســكن«، حتــى فــي حــال تدميــر األنفــاق أو ردمهــا، كونهــا أّثــرت بشــكل كبيــر علــى 

أساســات األبنيــة الســكنية.

قدسيا
تعانــي حوالــي )6( آالف عائلــة فلســطينية أزمــات اقتصاديــة خانقــة، بســبب اضطرارهــا للنــزوح 

عــن مخيــم اليرمــوك إلــى منطقــة قدســيا بريــف دمشــق نتيجــة الحصــار الخانــق الــذي فرضــه 

النظــام الســوري علــى المخيــم والقصــف المكثــف الــذي طالــه مــن جهــة، ودخــول المجموعــات 

المســلحة ومــن ثــم تنظيــم داعــش اإلرهابــي إليــه مــن جهــة أخــرى.

كمــا تشــكو تلــك العائــالت مــن ظــروف إنســانية قاســية نتيجــة ارتفــاع التكاليــف المعيشــية 

ــازل مــن  ــة مــن جهــة، واســتغالل بعــض أصحــاب المن ــازل وانتشــار البطال مــن إيجــارات المن

جهــة أخــرى الذيــن رفعــوا إيجــارات المنــازل بشــكل كبيــر، دون مراعــاة أوضاعهــم الكارثيــة وعــدم 

توفــر دخــل ثابــت يقتاتــون منــه.



فلسطينيو سورية .. آالم وآمال 142

فــي شــهر نيســان/ أبريــل 2021 وزعــت مؤسســة مهجــة القــدس فــي ســوريا 200 وجبــة إفطــار 

علــى العائــالت الفلســطينية النازحــة فــي منطقــة قدســيا، وذلــك بهــدف التخفيــف مــن األعبــاء 

االقتصاديــة عليهــم ومــد يــد العــون والمســاعدة لهــم.

فــي شــهر آب/ أغســطس 2021 وزعــت الهيئــة الخيريــة إلغاثــة الشــعب الفلســطيني حقائــب 

مدرســية وقرطاســية علــى الطــالب الفلســطينيين األيتــام المكفوليــن والمســجلين والطــالب 

األشــد حاجــة المســجلين ضمــن قوائمهــا فــي منطقــة قدســيا بريــف دمشــق، وذلــك تزامنــًا مــع 

موعــد بــدء العــام الدراســي الجديــد 2021/2022م.

صحنايا
تعــد منطقــة صحنايــا فــي ريــف دمشــق واحــدة مــن المناطــق التي لجأ إليها عشــرات اآلالف من 

النازحيــن الســوريين والفلســطينيين مــن مناطــق جنــوب دمشــق، والغوطــة الغربيــة، ودرعــا 

وريفهــا، وصــواًل إلــى المناطــق الشــرقية مــن ســوريا فــي ديــر الــزور والبوكمــال وأريافهمــا.

وعانــى الفلســطينيون النازحــون مــرارة التهجيــر بشــكل كبيــر، واضطــروا للســكن فــي ظــروف 

ــى الهيــكل فــي  ــد أقــارب أو معــارف لهــم، أو فــي بيــوت عل ــة، ســواء عن ــة وقاســية للغاي صعب

ــة الصعبــة. ــان، نتيجــة ألوضاعهــم المادي بعــض األحي

وتتواصــل معانــاة الفلســطينيين علــى ُصُعــٍد عــدة، فهــم يكتــوون بنــار إيجارات المنــازل العالية، 

وانقطــاع الكهربــاء، وأزمــة المحروقــات، وأزمــات المواصــالت، وأزمــة انقطــاع الميــاه لفتــرات 

طويلــة، عــدا عــن األزمــة االقتصاديــة وغــالء األســعار الفاحــش وتــردي األوضــاع المعيشــية إلــى 

مســتويات كارثيــة.

وتقــدم األونــروا منــذ بدايــة موجــات النــزوح المســاعدات اإلنســانية مــن خــالل مركــز لتوزيــع 

النازحيــن  إلــى  باإلضافــة  المنطقــة  فــي  المتواجديــن  يخــدم  والغذائيــة،  اإلغاثيــة  المعونــات 

والكســوة. جديــدة عرطــوز  فــي منطقــة  الفلســطينيين 
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الالجئون الفلسطينيون
في التجمعات الفلسطينية ومناطق جنوب 

سورية

يقيــم الالجئــون والنازحــون الفلســطينيون فــي تجمعــات المزيريــب وجّليــن بريــف درعــا الغربــي، 

وتقيــم مئــات العائــالت الفلســطينية فــي قــرى منطقــة حــوران جنــوب ســورية )جاســم، داعــل، 

كفــر ناســج، الشــيخ مســكين، صمــاد، اليــادودة، تســيل، تــل شــهاب...(.
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تجمع المزيريب

يعيــش فــي تجمــع المزيريــب بريــف درعــا الغربــي قرابــة )1700( عائلــة فلســطينية يضــاف لهــم 

مئــات العائــالت الفلســطينية النازحــة عــن مخيــم درعــا.

الوضع األمني
فاقــم التوتــر األمنــي بيــن قــوات النظــام الســوري ومجموعاتــه المواليــة وعناصــر المعارضــة فــي 

درعــا جنــوب ســورية، معانــاة الالجئيــن الفلســطينيين القاطنيــن فــي بلــدة المزيريــب بريــف درعــا 

الغربــي، وزاد مــن مأســاتهم اإلنســانية الحصــار الــذي فرضــه النظــام الســوري علــى العديــد 

مــن بلــدات درعــا، والــذي أدى إلــى نقــص فــي المــواد الغذائيــة والطبيــة، ونقــص كبيــر فــي تأميــن 

االحتياجــات األساســية.
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وشــهد تجمــع المزيريــب فــي عــام 2021 ســقوط 3 قذائــف هــاون مصدرهــا قــوات النظــام، فيمــا 

اندلعــت اشــتباكات عنيفــة بيــن قــوات النظــام ومســلحين ســابقين مــن المعارضــة، فــي محيط 

بنــاء الــري والطريــق الواصــل بيــن بلدتــي اليــادودة والمزيريــب.

واســتخدمت قــوات الفرقــة الرابعــة التابعــة للنظــام خــالل االشــتباكات األســلحة المتوســطة 

وقذائــف الهــاون والدبابــات، كمــا اســتقدمت قــوات إضافيــة إلــى المنطقــة وأغلقــت الحواجــز 

العســكرية، بعــد وقــوع قتلــى وجرحــى فــي قواتهــا.

عمليات االغتيال  	

ــد مــن حــوادث القتــل واالغتيــاالت والخطــف طالــت عــددًا مــن  شــهدت بلــدة المزيريــب العدي

ــؤرق ســكان البلــدة نتيجــة تكررهــا  الســوريين والالجئيــن الفلســطينيين، حتــى باتــت هاجســًا ي

بشــكل كبيــر.

واتهــم ناشــطون النظــام الســوري بقتــل قيــادات وعناصــر ســابقة فــي المعارضــة المســلحة، 

جنــوب ســورية علــى الرغــم مــن إجــراء مصالحــات وإعطــاء تعهــدات لهــم مــن قبــل الضامــن 

الروســي، وقــال أحــد أبنــاء المنطقــة »إّن جنــوب ســورية والمزيريــب شــهدت عشــرات عمليــات 

االغتيــال خــالل ســيطرة المعارضــة وطالــت الجئيــن فلســطينيين، ويبــدو أنهــا لــن تتوقــف فــي 

ظــل ســيطرة قــوات النظــام الســوري«.

• يــوم 1حزيــران/ يونيــو 2021، اغتــال مجهولــون الالجــئ الفلســطيني »فــؤاد علــي التــالوي« فــي 

بلــدة المزيريــب.

ــال مســلحون »جهــاد منصــور الحســين« الملقــب  ــر 2021، اغت • فــي شــهر تشــرين أول/ اكتوب

»أبــو شــادي« ليــاًل، وكان جهــاد قــد حصــل علــى بطاقــة تســوية ومصالحــة بعــد أن عمــل ســابقًا 

مــع فصائــل محليــة تابعــة للمعارضــة الســورية فــي محافظــة درعــا.

• يــوم 27 كانــون أول/ ديســمبر 2021، قضــى الالجــئ الفلســطيني »إيــاد بكــر« متأثــرًا بجراحــه التــي 

أصيــب بهــا نتيجــة تفجيــر عبــوة ناســفة أمــام منزلــه فــي بلــدة المزيريــب، وكان عضــوًا فــي لجنــة 

ــدًا عســكريًا فــي فصيــل  ــة وُقبيــل ســيطرة النظــام علــى محافظــة درعــا كان قائ درعــا المركزي

»جيــش المعتــز باللــه«.
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اعتقاالت 	

يــوم 4 نيســان/ أبريــل 2021، اعتقــل عناصــر حاجــز بلــدة منكــت الحطــب التابــع للمخابــرات 

الجويــة الســورية الالجئــة الفلســطينية »روان عصــام رســتم« بعــد عودتهــا مــن زيــارة زوجهــا 

المعتقــل فــي الســجون الســورية، وهــي مــن أبنــاء مدينــة درعــا جنــوب ســورية وتقطــن حاليــًا 

ــد  ــة الســورية عنهــا بعــد تهدي ــي أفرجــت األجهــزة األمني ــوم التال ــب، وفــي الي ــدة المزيري فــي بل

اللجنــة المركزيــة التابعــة للمعارضــة بالتصعيــد.

المصالحات وتسوية األوضاع 	

أجــرى عشــرات الالجئيــن الفلســطينيين فــي المزيريــب بريــف درعــا، تســويات مــع قــوات النظــام 

الســوري فــي مركــز التســوية، الــذي أنشــئ فــي المجلــس البلــدي فــي البلــدة بعــد اتفــاق بيــن 

اللجــان المركزيــة فــي المنطقــة الغربيــة واللجــان األمنيــة التابعــة للنظــام بإشــراف روســي.

وكانــت قــوات النظــام الســوري قــد دخلــت برفقــة الشــرطة العســكرية الروســية إلــى بلــدة 

ومنشــقين  للنظــام  والمطلوبيــن  للمقاتليــن  تســويات  إلجــراء  مركــزًا  وأنشــأت  المزيريــب، 

كان  الــذي  الســالح  وتســليم  واالحتياطيــة،  اإللزاميــة  العســكرية  الخدمــة  عــن  ومتخلفيــن 

بحوزتهــم، كمــا وضعــت حواجــز ونقــاط عســكرية علــى مداخــل البلــدة.

الوضع الصحي 
قـال الجئـون فلسـطينيون فـي المزيريـب جنـوب سـورية إن الوضـع الصحـي فـي البلـدة يمـر 

بمرحلـة صعبـة، حيـث تشـهد البلـدة كمـا في مناطق عديدة في محافظـة درعا ارتفاعًا ملحوظًا 

فـي أعـداد اإلصابـات والوفيـات بكوفيـد -19كورونـا، خاصـة بيـن كبـار السـن.

واشتكى الالجئون من نقص حاد في أسطوانات األوكسجين وعدد األسّرة في المشافي والمراكز 

الطبيـة، وطالبـوا المؤسسـات اإلغاثيـة ووكالـة األونـروا بالمسـاهمة فـي تأميـن أسـطوانات 

 األوكسـجين لمصابـي فيـروس كورونـا، نظرًا الرتفاع أسـعارها والنقـص الحكومي في تأمينها.

وحـذرت مصـادر طبيـة فـي محافظـة درعـا مـن االسـتهتار بالوبـاء وإقامـة التجمعـات واألفـراح 

أو مجالـس العـزاء، ودعـوا األهالـي إلـى االلتـزام بالمعاييـر الصحيـة، ولبـس الكمامـات وااللتـزام 

بالتباعـد االجتماعـي، وأخـذ اللقـاح، مـا يقلـل مـن انتشـار المـرض.
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الوضع الخدمي

يعانــي ســكان بلــدة المزيريــب والالجئــون الفلســطينيون فيهــا، مــن نقــص حــاد فــي الميــاه 

بســبب ضعــف ضــخ الميــاه للمنطقــة مــن قبــل شــركة اليرمــوك، مــا يضطــر الســكان لشــراء 

المــاء ويزيــد مــن تكاليــف معيشــتهم، وناشــدوا مديــر مكتــب اليرمــوك لحــل المشــكلة التــي 

تتكــرر ســنويًا.

متابعات

يــوم 29كانــون ثانــي/ ينايــر 2021، نفــذ عشــرات المدنييــن فــي بلــدة »المزيريــب« بريــف درعــا 

الغربــي، وقفــة احتجاجيــة تنديــدًا بمحــاوالت الســلطات الســورية شــّن حملــة عســكرية فــي 

ــر  المنطقــة، رفــع المحتجــون الفتــات ُكتــب فيهــا عبــارات »ال للحــرب، ال تدعــوا أســلحتكم ُتدّم

أرضنــا وحقولنــا«، وذلــك رفضــًا للتهديــدات الروســية باســتخدام الطيــران، وتهديــدات ضبــاط 

اللجنــة األمنيــة والفرقــة الرابعــة بشــن حملــة عســكرية علــى عــدة مناطــق فــي ريــف درعــا 

الغربــي، إذا لــم يتــم تنفيــذ مطالبهــم القاضيــة بتســليم 6 أشــخاص وترحيلهــم باتجــاه الشــمال 

الســوري.

ســورية،  جنــوب  المزيريــب  بحيــرة  وتتعــرض 

الفلســطينيين  الالجئيــن  آالف  تغــذي  التــي 

األمــر  للجفــاف،  الســوريين  والمواطنيــن 

الميــاه  نقــص  جــراء  يفاقــم معاناتهــم  الــذي 

وازديــاد صعوبــة الحصــول عليهــا، كمــا يعانــي 

الســكان مــن اســتغالل أصحــاب هــذه اآلبــار، 

حيــث يتحكمــون بأســعار وأجــور تعبئــة الميــاه، 

البحيــرة  لجفــاف  الرئيــس  الســبب  ويعــود 

إلــى حفــر اآلبــار غيــر المرخــص لهــا عشــوائيًا، 

إلــى  إضافــة  البحيــرة  مــن  الميــاه  واســتجرار 

الموســمي. جفافهــا 
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فــي شــهر آذار/ مــارس 2021، قضــى الالجــئ الفلســطيني »رأفــت أميــن الصبيحــي« بطلــق نــاري 

طائــش خــالل إطــالق كثيــف للرصــاص فــي حفــل زواج ببلــدة المزيريــب، وهــو والــد ألربعــة 

أطفــال.

فــي شــهر حزيــران/ يونيــو 2021، نظــم العشــرات مــن أهالــي المزيريــب، وقفــة احتجاجيــة تطالــب 

النظــام الســوري والقــوات الروســية برفــع الحصــار الــذي فرضــه النظــام علــى درعــا البلــد علــى 

ــات »ال  ــي الفت ــي للطلــب الروســي بتســليم الســالح الفــردي، ورفــع األهال ــة رفــض األهال خلفي

لحصــار أهلنــا فــي درعــا البلــد« وأعلنــوا تضامنهــم مــع المحاصريــن.
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تجمع جلين

تعيــش بلــدة وتجمــع جليــن فــي منطقــة حــوض اليرمــوك فــي ريــف درعــا الغربــي وتبعــد عــن 

مركــز مدينــة درعــا 52 كــم، ويقطــن التجمــع حوالــي 5 آالف عائلــة معظمهــم مــن منطقة شــمال 

فلســطين )الــدواره - الصالحيــة – العبيســية - الســبارجه – المواســه - وبعــض العائــالت مــن 

الضفــة وغــزة(، ويواجهــون أوضاعــًا إنســانية صعبــة، نتيجــة شــح المســاعدات اإلغاثيــة وعــدم 

توفــر مــورد مالــي وانتشــار البطالــة بينهــم.

أمــا مــن الجانــب الطبــي فيشــكو ســكان بلــدة وتجمــع جليــن مــن اإلهمــال والتهميــش وعــدم 

وجــود مســتوصف طبــي فــي البلــدة، ممــا يضطرهــم للذهــاب إلــى بلــدة المزيريــب المجــاورة 

للعــالج، مشــيرين إلــى أن هــذا األمــر يرهــق األهالــي والمرضــى الذيــن ال يســتطيعون التنقــل إال 

بشــق األنفــس.

ومــن الناحيــة التعليميــة يوجــد فــي تجمــع جليــن مدرســة وحيــدة تتبــع لوكالــة األونــروا هــي 

)مدرســة عرابــة وعســقالن( بدواميــن صباحــي ومســائي مــن الصــف األول االبتدائــي إلــى الصــف 

التاســع اإلعــدادي.
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بدورهــا طالبــت العائــالت الفلســطينية القاطنــة في بلدة جلين وكالــة األونروا ومنظمة التحرير 

والفصائــل الفلســطينية التــي تتخــذ مــن دمشــق مقــرًا لهــا تحمــل مســؤولياتها تجاههــم، ومــد 

يــد العــون والمســاعدة لهم.

بلدة تل شهاب

ــي، مــن  ــدة تــل شــهاب بريــف درعــا الغرب ــي تقطــن فــي بل اشــتكت العائــالت الفلســطينية الت

غــالء األســعار وقلــة ذات اليــد واإلهمــال وســوء أوضاعهــم المعيشــية واالقتصاديــة، بســبب 

انعــكاس تجليــات الصــراع الدائــر فــي ســورية.

هــذا ويوجــد فــي بلــدة تــل شــهاب الواقعــة إلــى الغــرب مــن مدينــة درعــا بنحــو 17كــم ومالصقــة 

للحــدود األردنيــة، حوالــي 200عائلــة فلســطينية وهــم عائلــة الخطيــب وعليــان وفالحــة والشــرع 

والســويطي والطبجــي واللبنانــي والشــيخ تايــه والمنصــوري والغــزاوي، وعائلــة مــن ســكان 

حمــص فلســطينيين أيضــًا يعمــل معظمهــم بالزراعــة بشــكل أساســي.
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بلدة تسيل 

اشــتكت العائــالت الفلســطينية فــي بلــدة تســيل التابعــة لمحافظــة درعــا جنــوب ســورية، مــن 

فقــر الحــال واإلهمــال وســوء أوضاعهــم المعيشــية واالقتصاديــة، بســبب انعــكاس تجليــات 

الصــراع الدائــر فــي ســورية عليهــم.

كمــا أطلــق الالجئــون الفلســطينيون فــي البلدة، نداء اســتغاثة لكافة األطــراف المعنية ووكالة 

األونــروا ومنظمــة التحريــر الفلســطينية ومنظمــات حقــوق اإلنســان للعمــل علــى إيجــاد حــل 

لمعاناتهــم والعمــل علــى تقديــم المســاعدات الماليــة واإلغاثيــة لهــم مــن أجــل ترميــم بيوتهــم 

ــة بينهــم،  ــا، وانتشــار البطال ــد خاصــة فــي ظــل انتشــار جائحــة كورون وإعــادة إعمارهــا مــن جدي

وعــدم وجــود مــورد مالــي يقتاتــون منــه.

ويعانــي الالجئــون الفلســطينيون فــي بلــدة تســيل مــن خدمــات صحّيــة شــبه معدومــة، وبــأن 

واقعهــم الصحــي فــي حــال يرثــى لهــا، بحســب وصفهــم، حيــث تفتقــد البلــدة لمســتوصفات أو 

مراكــز صحيــة تابعــة لألونــروا أو حكوميــة، وذلــك منــذ إفــراغ مشــفى البلــدة مــن كافــة محتوياتــه 

قبــل نحــو عاميــن، ففــي الحــاالت اإلســعافية ينقــل المرضــى إلــى المشــفى الوطنــي فــي مدينــة 

درعــا الــذي يبعــد عنهــم أكثــر مــن 30 كــم.
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ويجــد قرابــة 400 الجــئ فلســطيني فــي تســيل صعوبــات كبيــرة فــي الحصــول علــى العــالج 

ــى  ــة عــن منطقتهــم، وناشــدوا فــي رســائلهم إل ــروا الصحي ــة، بســبب ُبعــد مراكــز األون واألدوي

مجموعــة العمــل، وكالــة األونــروا بالعمــل علــى افتتــاح مراكــز لهــا قريبــة مــن مناطقهــم لتخديم 

الفلســطينيين وخاصــة الصحيــة منهــا فــي ظــل انتشــار مــرض كورونــا وخلــو المنطقــة مــن 

مســتوصفات أو مشــاٍف.

مدينة نوى 

يعيــش فــي مدينــة نــوى فــي الريــف الغربــي مــن محافظــة درعــا قرابــة 053 الجئــًا فلســطينيًا، 

تعرضــوا للتهجيــر مــن مناطقهــم عــدة مــرات، ويواجهــون أوضاعــًا معيشــية صعبــة وتــردٍّ فــي 

مواردهــم الماليــة.

ويعيــش الفلســطينيون حالــة قلــق وخــوف، بعــد وقــوع ضحايــا وجرحــى جــراء قصــف قــوات 

النظــام الســوري األحيــاء الســكنية، وإغــالق األســواق والمحــال التجاريــة بعــد تهديــدات األمــن 

العســكري فــي المدينــة.
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الالجئون الفلسطينيون 
النازحون في الشمال السوري

يعيــش فــي شــمال غــرب ســوريا نحــو ألــف وخمســمائة عائلــة فلســطينية، بحســب إحصائيــة 

مركــز توثيــق الالجئيــن الفلســطينيين فــي الشــمال الســوري، جميعهــم حرمــوا مــن الخدمــات 

التــي كانــت تقدمهــا وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين “أونــروا”، 

حيــث تمتنــع عــن إيصــال مســاعداتها الماديــة واإلغاثية لالجئين الفلســطينيين وعدم شــملهم 

بمســاعداتها وبرامجهــا بالرغــم مــن تواجدهــم ضمــن مناطــق عملياتهــا.
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ويعانــي الالجئــون الفلســطينيون المهجــرون قســريًا إلــى الشــمال الســوري أزمــات إنســانية 

غايــة فــي القســوة نتيجــة حالــة اللجــوء المركــب والتهجيــر القســري والنــزوح المتكــرر التــي 

تعرضــوا لــه، والــذي قــوض مجتمعاتهــم وأدى بهــم إلــى العســر الشــديد وتدنــي مســتوياتهم 

المعيشــية إلــى مــا دون خــط الفقــر وإلــى فقدانهــم األمــن المجتمعــي والغذائــي والقانونــي، 

دونمــا أي اعتبــار لصفــة اللجــوء فــي خــرق واضح لإلعــالن العالمي لحقوق اإلنســان واالتفاقيات 

والمواثيــق الدوليــة.

عفرين وريفها

تعانــي عشــرات العائــالت مــن المهجريــن الفلســطينيين إلــى عفريــن وريفهــا أوضاعــًا إنســانية 

مزريــة، نتيجــة عــدم توفــر الخدمــات األساســية وغــالء األســعار وعــدم وجــود مــورد مالــي يقتاتون 

منــه، إضافــة إلــى تهميــش وعدم اكتراث الســلطة والفصائل الفلســطينية لمأســاتهم، وتخلي 

األونــروا عنهــم ورفضهــا تقديــم أي مســاعدات غذائيــة أو ماليــة لهــم بحجــة أن المناطــق التــي 

يعيشــون فيهــا تشــكل خطــرًا علــى حيــاة موظفيهــا. 
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 وتجــد تلــك العائــالت صعوبــة كبيــرة فــي تأميــن مــأوى لهــم فــي منطقــة عفريــن بســبب النــزوح 

ــة ال تقــي  ــام بالي ــذي شــهدته تلــك المنطقــة، ممــا اضطــر بعضهــم للعيــش فــي خي ــر ال الكبي

حــر الصيــف وبــرد الشــتاء، فــي حيــن لجــأ البعــض اآلخــر منهــم للســكن فــي قطعــة مــن األرض 

اســتغنى عنهــا أصحابهــا لعــدم نفعهــا وقربهــا مــن خــط النــار، أو الصعــود إلــى الجبــال المقفــرة 

التــي تنعــدم فيهــا أدنــى مقومــات الحيــاة األساســية. 

مخيمي دير بلوط والمحمدية

تقطــن قرابــة 250 عائلــة فلســطينية مهجــرة مــن مخيمــي اليرمــوك وخــان الشــيح فــي مخيــم 

ديــر بلــوط بريــف عفريــن شــمال ســورية، وذلــك بعــد هجــرة عشــرات العائــالت الفلســطينية 

إلــى تركيــا. 
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الواقع الطبي 

اشــتكى النازحــون الفلســطينيون فــي مخيمــي المحمديــة وديــر بلــوط مــن ضعــف العنايــة 

النازحــون  وقــال  التركيــة،   )AFAD( آفــاد  ومنظمــة  المؤقتــة  الحكومــة  تتوالهــا  التــي  الطبيــة 

فــي شــكواهم؛ يفتقــر المســتوصف الطبــي فــي مخيــم المحمديــة إلــى الخبــرة الطبيــة فــي 

مــرض األطفــال، وعــدم قــدرة الطبيــب المســؤول فــي تشــخيص أمــراض أطفالهــم، كمــا أن 

الصيدالنــي فــي المســتوصف الطبــي ال يصــرف الــدواء كامــاًل للحــاالت المرضيــة، وفقــًا لألهالــي، 

ممــا يضطرهــم إلــى طلــب العــالج خــارج المســتوصف لمعاينــة أطفالهــم معاينــة صحيحــة 

وكتابــة الــدواء المناســب.

ــة الطبيــة، وضــرورة تواجــد ســيارة إســعاف ومركــز  ــادة العناي وطالــب المهجــرون بضــرورة زي

طبــي ضمــن المخيــم لتقديــم العــالج والــدواء المناســبين وتأميــن أســطوانة أوكســجين، وذلــك 

فــي ظــل ارتفــاع الحــاالت اإلســعافية بيــن المهجريــن.

فــي شــهر كانــون ثانــي/ ينايــر 2021، أفــادت مصــادر طبيــة فــي مخيمــي ديــر بلــوط والمحمديــة، 

بانتشــار عــدوى جلديــة فطريــة بيــن النازحيــن فــي المخيميــن، مشــيرة أن مصــدر العــدوى مــن 

معتقليــن ســابقين فــي ســجن جندريــس ســيء الســمعة فــي ريــف عفريــن الغربــي، ومنهــم 

انتقلــت إلــى عائالتهــم وعائــالت أخــرى بينهــم أطفــال.

وأضافــت المصــادر، أن العــدوى تســبب طفحــًا جلديــًا علــى أجــزاء مختلفــة مــن الجســم، وحكــة 

شــديدة، وعالجهــا مكلــف جــدًا بالنســبة للنازحيــن ويحتــاج مــدة عــالج طويلــة، وبســبب األوضــاع 

الســيئة يعمــد أكثــر المصابيــن الســتدانة المــال لتأميــن الــدواء.

وطالــب أبنــاء المخيميــن الجهــات المعنيــة، بضــرورة التحــرك لتعويــض العائــالت المتضــررة، 

وتوفيــر الــدواء الــالزم للحــد مــن انتشــاره بينهــم، والتأكــد مــن إجــراءات الســالمة داخــل ســجن 

جندريــس وعــدم إصابــة المحتجزيــن داخلــه.
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كورونا 	

شــهد المخيمــان انتشــارًا كبيــرًا لفيــروس كورونــا، حيــث ُســجل إصابــة العشــرات نتيجــة نقــص 

الرعاية

 الصحيــة والطبيــة، وانعــدام الطــرق والمــواد الوقائيــة مــن كمامــات ومعقمــات، إضافــة إلــى 

تهــاون المدنييــن فــي التعليمــات الصحيــة.

وقالــت الناشــطة »نــوار الســقال« المهجــرة مــن مخيــم اليرمــوك، إن المصابيــن بفيــروس 

كورونــا فــي المخيميــن يفتقــدون إلــى الرعايــة الصحيــة، وســط غيــاب لنقطــة طبيــة تتابــع 

أوضــاع المرضــى، وافتقارهــم للكــوادر الطبيــة ولســيارة إســعاف، وأشــارت الســقال المصابــة 

بفيــروس كورونــا إنهــا مهــددة بالمــوت، إضافــة للمصابيــن فــي المخيميــن.

مســتوصف  وتأميــن  إنســانية  معاملــة  بمعاملتهــم  المخيميــن  فــي  المهجــرون  ويطالــب 

صحــي مــزود بــكادر طبــي متخصــص، وضــرورة وجــود ســيارة إســعاف ضمــن المخيــم لتقديــم 

العــالج والــدواء وتأميــن أســطوانات أوكســجين للمصابيــن، يأتــي ذلــك فــي ظــل تــردي األوضــاع 

ــم. ــن وفقــدان مقومــات العيــش الكري المعيشــية للمهجري

الواقع الخدمي

حيــاة  يجعــل  الشــتاء  فصــل  دخــول   •

الفلســطينيين المهجريــن مــن جنــوب دمشــق 

ومخيم اليرموك وخان الشــيح وحندرات ودرعا 

إلــى الشــمال الســوري، والذيــن يعيشــون فــي 

خيــام باليــة ال تقــي حــر الصيــف وبــرد الشــتاء 

ذاقــوا  أنهــم  خاصــة  وقســوة،  صعوبــًة  أكثــر 

فــي الســنوات الماضيــة مــرارة زمهريــر الشــتاء 

واقتــالع خيامهــم ودخــول الميــاه إليهــا وغرقها 

واضطرارهــم للمبيــت فــي العــراء.
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ففــي مخيمــي ديــر بلــوط والمحمديــة حولــت األمطــار الغزيــرة المنهمــرة علــى المنطقــة خيــم 

الالجئيــن إلــى مســتنقعات، ممــا ضاعــف مــن معاناتهــم ومأســاتهم.

• جــّدد المهجــرون الفلســطينيون والســوريون فــي الشــمال الســوري مناشــدتهم للمنظمــات 

اإلغاثــة واألمــم المتحــدة والســلطات التركيــة واألونــروا ومنظمــة التحريــر لتقديــم العــون لهــم 

لمواجهــة انخفــاض درجــات الحــرارة التــي تنخــر عظامهــم، وتســبب األمــراض ألطفالهــم الذيــن 

ارتســمت مالمــح الهمــوم علــى وجوههــم البريئــة المرهقــة التــي تنتظــر الخــالص ممــا هــي فيــه، 

وترنــو إلــى حيــاة أفضــل ممــا تعيشــه حاليــًا.

• اشــتكى النازحــون الفلســطينيون فــي مخيمــي ديــر بلــوط والمحمديــة من تخفيض مســاعدات 

الخبــز التــي توزعهــا منظمــة آفــاد علــى النازحيــن، وخصصــت المســاعدة الجديــدة يوميــًا رغيفيــن 

ونصــف للفــرد بعــد أن كانــت أربعــة ونصفــًا، باســتثناء يــوم أو يوَمــي عطلــة فــي األســبوع ال يــوزع 

فيــه علــى النازحين.

وعّبــر النازحــون عــن مخاوفهــم مــن اســتمرار تخفيــض مخصصــات الخبــز وقطعهــا، كونهــا 

مصــدر

 عيشــهم الوحيــد، حيــث تنعــدم مواردهــم الماليــة، وســط انتشــار للفقــر وقلــة فــي األعمــال 

ــة كل 4 أشــهر للعائــالت فــي المخيــم. ــوزع منظمــة آفــاد ســلة غذائي وغــالء األســعار، فيمــا ت

ــة فــإّن أوضاعهــم المعيشــية واإلنســانية باتــت  ــر بلــوط والمحمدي ــي مخيمــي دي ووفقــًا ألهال

مزريــة، بســبب ممارســات منظمــة آفــاد الالإنســانية تجاههــم وســوء معاملتها لهــم، وقيامها 

ــع  بإجــراءات مجحفــة بحقهــم وذلــك مــن خــالل عــدم تأميــن الخدمــات األساســية لهــم وتوزي

المســاعدات اإلغاثيــة لهــم بشــكل دوري ومنتظــم- بحســب تعبيرهــم. 

• يعانــي الالجئــون الفلســطينيون المهجــرون فــي مخيــم ديــر بلــوط مــن نقــص حــاد فــي ميــاه 

الشــرب، حيــث تقــوم الصهاريــج بتعبئــة الميــاه لقاطنــي المخّيــم مــرة واحــدة فــي األســبوع، 

ممــا دفــع األهالــي إلــى االنتظــار لســاعات علــى طوابيــر الميــاه للحصــول علــى عــدة ليتــرات ال 

تكفــي حاجتهــم، فــي حيــن أن كميــة ميــاه الشــرب التــي تحصــل عليهــا العائلــة تــكاد ال تكفــي 

للطبــخ والشــرب، ممــا يضطرهــا لشــراء كميــة إضافيــة مــن ميــاه الصهاريــج المتجولــة بهــدف 

اســتخدامه لالســتحمام والغســيل.
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ويقــدر ســعر 20 لتــرًا مــن المــاء بـــ 500 ليــرة ســورية، وتتطلــب العائلــة 30 لتــرًا يوميــًا علــى األقــل، 

وذلــك فــي ظــل شــح المســاعدات اإلغاثيــة وانتشــار البطالــة بيــن صفوفهــم، وعــدم تقديــم أي 

دعــم مــادي أو غذائــي مــن قبــل المنظمــات اإلنســانية وتخلــي األونــروا عــن تحمــل مســؤولياتها 

تجاههم.

الواقع األمني 

اقتحمــت الشــرطة المدنيــة ومخابــرات منطقــة جنديــرس مخيمــي ديــر بلــوط والمحمديــة خــالل 

هــذا العــام عــدة مــرات وشــنوا حملــة دهــم واعتقــاالت، طالــت أكثــر مــن 10 أشــخاص بينهــم 3 

فلســطينيين وطفــل يتيــم.

ــد دربــاس، الطفــل عبــد الرحمــن المحمــد عمــره 15 ســنة،  عــرف مــن المعتقليــن الشــاب مؤي

والشــاب ســعيد الزيــن تــم اعتقالــه أكثــر مــن مــرة ودفــع مبلــغ للمحكمــة لقــاء إخراجــه ولــم 

ــأي تهمــة. تثبــت إدانتــه ب

نشاطات 

ــة الذكــرى  ــر بلــوط والمحمدي ــا الفلســطينيون فــي مخيمــي دي • يــوم 30 آذار/ مــارس 2021، أحي

بأرضهــم، وحقهــم  تمســكهم  علــى  للتأكيــد  وذلــك  األرض«،  »يــوم  لــــ  واألربعيــن  الخامســة 

بالعــودة إليهــا، رغــم ظروفهــم المزريــة والكارثيــة. 

ــة  ــة وقفــة تضامني ــر بلــوط والمحمدي ــوم 7 أيلــول/ ســبتمبر 2021 نّظــم مهجــرو مخيمــي دي • ي

لمســاندة أهالــي درعــا البلــد وحــّي طريــق الســد ومخيــم درعــا جنوب ســورية، في ظّل اســتهداف 

النظــام الســوري والمجموعــات المواليــة لهــا وحمــالت التهجيــر التــي تســتهدفهم، وطالــب 

المشــاركون الــدول العربيــة واإلســالمية والمنظمــات الدوليــة مســاندة المظلوميــن فــي درعــا.
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مخيم عطاء بريف  إدلب

يــأوي مخيــم »عطــاء« فــي ريــف  إدلــب الغربــي شــمال ســورية نحــو 400 عائلــة، بينهــم 73 عائلــة 

ــي 30 أســرة مــن مخيــم درعــا، 19 عائلــة مــن مخيــم خــان  فلســطينية تتــوزع علــى الشــكل التال

الشــيح، 6 أســر مــن مخيــم اليرمــوك، 5 عائــالت مــن مخيــم ســبينة، 4 أســر مــن بلــدة حجيــرة 

والذيابيــة، 3 عائــالت مــن مخيــم الحســينية، 3 أســر مــن مخيــم خــان دنــون، عائلتــان مــن منطقــة 

داريــا بريــف دمشــق، وعائلــة مــن بلــدة الكســوة بريــف دمشــق.

وتصف مجموعة العمل أوضاع العائالت الفلســطينية المهجرة بالقاســية، نتيجة أوضاعهم 

االقتصاديــة والمعيشــية المزريــة فــي ظــل شــح المســاعدات اإلغاثية وتخلــي األونروا عنهم.

ويعانــي قاطنــو المخيــم مــن قلــة فــرص العمــل وانتشــار البطالــة وعــدم وجــود مــورد مالــي 

ثابــت يقتاتــون منــه، وهــذا األمــر ينعكــس بــدوره علــى القــدرة علــى تأميــن متطلبــات الحيــاة 

المعيشــية مــن مــأكل ومشــرب وغيرهــا مــن االحتياجــات الضروريــة، كمــا يشــكون مــن ضيــق 

وصغــر مســاحة البيــوت التــي يقطنونهــا، حيــث يســكن أكثــر مــن 7 أفــراد بمســاحة منــزل ال 

يتجــاوز 32 إلــى 35 م2.
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إعزاز وريفها 

يبلــغ عــدد العائــالت الفلســطينية المهجــرة مــن مخيــم اليرمــوك وخــان الشــيح وحنــدرات 

وجنــوب دمشــق إلــى مدينــة إعــزاز وريفهــا، مــا يقــارب 215 أســرة، تعانــي ظروفــًا معيشــية 

قاســية نتيجــة شــّح المســاعدات اإلغاثيــة، وعــدم توفــر أدنــى مقومــات الحيــاة والمتطلبــات 

ــل الفلســطينية  ــر والفصائ األساســية، والتهميــش المتعمــد لهــم مــن قبــل منظمــة التحري

ووكالــة األونــروا.

يــوم 22/6/2021 بــادر المجلــس المحلــي التابــع للمعارضــة الســورية، إلــى تعييــن مختــار لالجئيــن 

الفلســطينيين فــي مدينــة إعــزاز وريفهــا شــمالي حلــب، ســعًيا لتنظيــم التواجــد الفلســطيني 

فــي تلــك المدينــة، ولضبــط وتســهيل األمــور اإلداريــة علــى كافــة المســتويات االجتماعيــة 

ــة بالتعــاون مــع المجلــس المحلــي.  والقانونيــة واإلغاثي

وبحســب مصــادر مجموعــة العمــل فــي الشــمال الســوري فــإن هنــاك مهــام عديــدة تقــع 

علــى عاتــق المختــار منهــا ضبــط الخدمــات للمدنييــن ضمــن المدينــة، وتســجيل عقــود اإليجــار 

والبيــع وإثبــات الســكن، وكذلــك ضبــط تســجيل األشــخاص النازحيــن والتأكــد مــن هوياتهــم، 

وإجــراء اإلحصائيــات بتعــداد الفلســطينيين بشــكل دوري بالتنســيق مــع رابطــة المهجريــن 

الفلســطينيين ومركــز توثيــق الالجئيــن الفلســطينيين. 
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متابعات الشمال السوري

• فــي شــهر كانــون ثانــي/ ينايــر 2021، قضــى الالجــئ الفلســطيني »أحمــد أســعد هدبــة« مــن أبنــاء 

مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين بدمشــق، خــالل مشــاركته القتــال مــع قــوات النظــام 

الســوري فــي المعــارك الدائــرة بريــف  إدلــب شــمال ســورية.

• فــي شــهر آذار/ مــارس 2021، دعــت هيئــة علمــاء فلســطين فــي ســورية، إلــى دعــم فلســطينيي 

الشــتات والالجئيــن الفلســطينيين فــي الشــمال الســوري، وذلــك خــالل فعاليــة جماهيريــة 

نظمتهــا الهيئــة بمناســبة أســبوع القــدس العالمــي فــي بلــدة أطمــة بريــف  إدلــب شــمال 

ســورية.

وقــال رئيــس هيئــة علمــاء فلســطين فــي ســورية »معــاذ الســخيطة« لوســائل إعالميــة، إن 

فلســطينيي الشــمال الســوري يؤكــدون تمســكهم بحقهــم فــي القــدس والمســجد األقصــى، 

رغــم مــا آلــت لهــم أحوالهــم مــن نــزوح ومعانــاة إنســانية ومعيشــية صعبــة، وأن المآســي التــي 

يعيشــها فلســطينيي ســوريا لــن تبعدهــم عــن قضيتهــم.

• يــوم 21 نيســان/ أبريــل 2021، أفرجــت هيئــة تحريــر الشــام فــي  إدلــب شــمال ســورية عــن الالجــئ 

ــاء مخيــم اليرمــوك بعــد اعتقــال دام مــا يقــارب  الفلســطيني »محمــد محمــود خليــل« مــن أبن

الثــالث ســنوات.

رابطــة  تأســيس  عــن  الفلســطينيين  الناشــطين  مــن  عــدد  أعلــن   ،2021 مايــو  1أيــار/  يــوم   •

المهجريــن الفلســطينيين فــي الشــمال الســوري، حيــث جــاء فــي البيــان التأسيســي الــذي 

أصدرتــه الرابطــة ووصلــت نســخة منــه لمجموعــة العمــل أن الرابطــة إطــار مدنــي مســتقل 

ينشــط فــي مخيمــات وتجمعــات المهجريــن الفلســطينيين الســوريين النازحيــن إلــى مناطــق 

الشــمال الســوري. 

ونــوه البيــان إلــى أن الرابطــة تضــم كل مــن يرغــب مــن النشــطاء المتطوعيــن، والفاعليــن 

المحلييــن، فــي مســاعدة وخدمــة المهجريــن الفلســطينيين الســوريين، فــي مختلــف الجوانــب 

الفرديــة  عــن حقوقهــم  والدفــاع  واإلنســانية،  والمدنيــة  المجتمعيــة  بأوضاعهــم  المتعلقــة 

والجماعيــة، وحمايــة هويتهــم الوطنيــة الفلســطينية، وتحشــيد وتوحيــد أصواتهــم ومطالبهــم، 

ضمن المجتمع السوري الذي يشكلون جزءًا أصياًل وفاعاًل من نسيجه الوطني والمجتمعي. 
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• يــوم 20 تشــرين أول/ أكتوبــر 2021، قضــت المربيــة الفلســطينية »قمــر بــالل حافــظ« مــع عــدد 

مــن طالبهــا إثــر قصــف قــوات النظــام الســوري والروســي مدينــة أريحــا شــمال ســوريا، وهــي 

مدّرســة لغــة عربيــة، مــن مواليــد 1993 مــن ســكان مدينــة أريحــا جنوبــي  إدلــب.

• فــي شــهر تشــرين أول/ أكتوبــر 2021، توفــي الالجــئ الفلســطيني » محمــود ســليم قبــالوي« 

البالــغ مــن العمــر 49 عامــًا بعــد إصابتــه بفيــروس كوفيــد 19، وهــي أول حالــة وفــاة لالجــئ 

فلســطيني بســبب فايــروس كورونــا فــي الشــمال.

• فــي شــهر تشــرين ثانــي/ نوفمبــر 2021، توفيــت الالجئــة الفلســطينية »كفايــات خالــد عمايــري« 

بعــد إصابتهــا بفايــروس كورونــا بمخيــم ديــر بلــوط.

مبادرات 
يــوم 27 حزيــران/ يونيــو 2021، بــادر أحــد الالجئيــن الفلســطينيين – فضــل عــدم ذكــر اســمه 

-المقيميــن فــي مدينــة البــاب بريــف حلــب لشــراء قطعــة أرض لتنفيــذ مشــروع وحــدات ســكنية 

مجانيــة، تنهــي مأســاة عشــرات العائــالت الفلســطينية المهجــرة فــي مدينــة إعــزاز والشــمال 

الســوري، وتخلصهــم مــن الخيــم التــي ال تقــي حــر الصيــف وبــرودة وعواصــف وأمطــار الشــتاء. 

أحــد القائميــن علــى العمــل ذكــر لـــ »مجموعــة العمــل« أن مشــروع الوحــدات الســكنية المجانيــة 

الــذي بوشــر العمــل بــه فــي أوائــل شــهر حزيــران/ يونيــو 2021 علــى مســاحة 12 دونمــًا قابلــة 

للتوســعة، ســيتم علــى مراحــل عديــدة، حيــث ســتبلغ الطاقــة االســتيعابية للمشــروع مــا يقارب 

120 وحــدة ســكنية، تتــراوح مســاحة الشــقة الواحــدة مــا بيــن 45 إلــى 65 متــرًا مربعــًا، يراعــى فــي 

توزيعهــا حجــم األســرة وعــدد أفرادهــا، منوهــًا إلــى أنــه تــم إلــى اليــوم بنــاء 5 وحــدات ســكنية وكل 

وحــدة مكونــة مــن غرفتيــن ومنتفعاتهمــا. 

وأشــار أن المشــروع سيســتهدف كافــة العائــالت الفلســطينية فــي الشــمال الســوري، إال أن 

األوليــة فــي البدايــة ســتكون إلســكان األيتــام واألرامــل، والعائــالت الفلســطينية األكثــر تضــررًا 

مــن ســكان مدينــة إعــزاز وعفريــن، كمــا ستشــمل قاطنــي مخيمــي ديــر بلــوط والمحمديــة. 

كمــا ســيتم حفــر آبــار ميــاه ارتوازّيــة فــي المشــروع بهــدف تأميــن الميــاه لقاطنــي الوحــدات 

ــة الخاصــة  ــب اإلدارّي ــان للمكات ــاء مضافــة عامــة ومب ــى بن ــي، إضافــة إل الســكنية بشــكل مجان

الشــمال  فــي  المهّجريــن  الفلســطينيين  الالجئيــن  شــؤون  لتســهيل  المعنّيــة  بالجهــات 

الســوري.
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ثالثًا:

 الالجئون الفلسطينيون

 في الدول العربية
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الالجئون الفلسطينيون السوريون

في لبنان

2021 علــى  بلبنــان عــام  التــي عصفــت  انعكســت األزمــة الماليــة واالقتصاديــة والسياســية 

الواقــع المعيشــي لالجــئ الفلســطيني الســوري الــذي رزح تحــت أوضــاع اقتصاديــة واجتماعيــة 

صعبــة، فاقمهــا االنهيــار الكبيــر لســعر الليــرة اللبنانيــة مقابــل الــدوالر األميركــي فــي الســوق 

الســوداء، وتهافــت اللبنانيــون علــى شــرائه، حيــث ســجلت الليــرة اللبنانيــة حوالــي 23000 مقابــل 

الــدوالر الواحــد.

هــذا األمــر انعكــس مباشــرة علــى أســعار الســلع، التــي ســجلت ارتفاعــًا كبيــرًا، وخاصــة الســلع 

المســتوردة، األمر الذي ســاهم بفقدان بعضها من الســوق، كاألدوية والمازوت، مع تســجيل 

إغــالق لمؤسســات ومحــال تجاريــة ألبوابهــا، باإلضافــة إلــى ارتفــاع فــي معــدالت البطالــة، التــي 

هــي األعلــى لهــا منــذ عشــرات الســنين.
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لــم يكــن حــال أهالــي مخيمــات الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان بأفضــل من غيره، وســط أزمة 

اجتماعيــة باتــت تلــوح فــي معظــم المخيمــات المنتشــرة علــى األراضــي اللبنانيــة، مــا دفــع أبنــاء 

المخيمــات الفلســطينية عامــة وفلســطينيي ســورية خاصــة إلــى دق ناقــوس »الخطــر الداهم« 

مــن »االنفجــار االجتماعــي«، الــذي ينــذر بـ«كارثــة إنســانية« قــد تصــل إلــى حــدود »المجاعــة«، 

بعدمــا بــدؤوا يئّنــون تحــت وطــأة الجــوع والفقــر المدقــع معــًا، إثــر تضاعــف مأســاتهم انعكاســًا 

للحــراك االحتجاجــي وعــدم تشــكيل الحكومــة اللبنانيــة، مــن جهــة، وتقليص مســاعدات منظمة 

األونــروا مــن جهــة ثانيــة دون أن تلــوح فــي األفــق بــوادر حلــول قريبــة.

ووفقــًا لمــا أعلنتــه وكالــة األونــروا فــي تقاريــر ســابقة أصدرتهــا بشــأن أزمــة ســورية اإلقليميــة«، 

ــي،  ــان يفتقــرون لألمــن الغذائ ــي %95 مــن الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي لبن أن حوال

وهــم بالتالــي بحاجـــة ماســة للمســـاعدات اإلنســـانية المســتمرة، كمــا أشــارت األونــروا فــي 

ذات التقريــر إلــى أن 89 % مــن الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية فــي لبنــان يعيشــون تحــت 

خــط الفقــر، منوهــة إلــى أن أكثــر مــن 80 % مــن الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي لبنــان 

يعتمــدون علــى المســاعدات النقديــة التــي تقدمهــا األونــروا باعتبارهــا المصــدر الرئيــس للدخــل.

مــن جانبهــا قالــت المؤسســة الفلســطينية لحقــوق اإلنســان )شــاهد( فــي تقريرهــا الســنوي 

الــذي أصدرتــه عــام 2021، إن 25 ألــف الجــئ فلســطيني مــن ســورية ال يزالــون موزعيــن فــي 

معظــم المخيمــات الفلســطينية والقــرى بلبنــان فــي ظــروف إنســانية واجتماعيــة صعبــة، 

بســبب إجبارهــم علــى دفــع نفقــات إقاماتهــم الســنوية رغــم عــدم الســماح لهــم بالعمــل، وهــم 

يعتمــدون علــى المســاعدات الماليــة المقطوعــة التــي تقدمهــا لهــم األونــروا بــداًل للطعــام 

والكســاء واإليــواء، فــي ظــل تراجــع المســاعدات الماليــة والعينيــة التــي كانــت تقدمهــا الكثيــر 

مــن جمعيــات ومؤسســات المجتمــع المدنــي وفــي ظــل ارتفــاع أســعار الســلع والخدمــات 

وإيجــار المنــازل فــي لبنــان.

وكانــت وكالــة الغــوث قــدرت، فــي تقريــر أصدرتــه تحــت عنــوان »النــداء الطــارئ لســنة 2021 

بشــأن أزمــة ســوريا اإلقليميــة«، أعــداد الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين المتواجديــن فــي 

لبنــان بنحــو 27,700 شــخصًا، مــا يعــادل )8450( أســرة.
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 الجانب الميداني وفوضى السالح

شــكاوى عديــدة وصلــت إلــى مجموعــة العمــل مــن الفلتــان األمنــي وفوضــى الســالح فــي 

المخيمــات الفلســطينية فــي لبنــان، التــي ُتســبب عــدم االســتقرار ألبناء تلــك المخيمات وتحول 

معيشــتهم فيهــا إلــى جحيــم حقيقــي، كمــا أنهــا أزهقــت أرواح العديــد مــن المدنييــن األبريــاء، 

وألحقــت خســائر ماديــة جســيمة بأمــالك ومنــازل المدنييــن.

من جانبها جددت العائالت الفلســطينية الســورية مطالبها بالحد من هذه الظاهرة والعمل 

الجــدي علــى حصــر الســالح فــي أيــدي القــوى األمنيــة المشــتركة، وجــاءت تلــك المطالبــات بعــد 

االشــتباكات العديــدة التــي حدثــت فــي عــدد مــن المخيمــات الفلســطينية فــي لبنــان، والتــي أدت 

إلــى قضــاء الجــئ فلســطيني جــراء إصابتــه برصــاص طائــش، وفــي حــوادث تدلــل علــى ذلــك:

يــوم 6 حزيــران/ يونيــو 2021 اندلعــت اشــتباكات عنيفــة فــي مخيــم الرشــيدية لالجئيــن  	

الفلســطينيين فــي مدينــة صــور جنــوب لبنــان، اســتخدمت فيهــا القذائــف الصاروخيــة 

واألســلحة الرشاشــة، وأدت إلــى قتــل شــخص وإصابــة آخريــن بجــروح مختلفــة.

يــوم 3 تمــوز/ يوليــو 2021، حصــل إشــكال فــردي بيــن شــخصين فــي مخيــم البــداوي  	

بســبب إشــكاالت ســابقة بينهــم حيــث حــاول آخــرون فّضــه وإطــالق النــار لتفريــق طرفــي 

النــزاع، مــا أدى إلــى مقتــل الجئــة مــن الجنســية الســورية.
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يــوم 18تمــوز/ يوليــو 2021 وقــع اشــتباك بــدأ فرديــًا قــرب مســجد »النــور« بيــن شــخص  	

مــن »آل البحثــي« وهــو عنصــر مــن قــوات األمــن الوطنــي الفلســطيني وأحــد الناشــطين 

اإلســالميين، قبــل أن يتطــور إلــى اشــتباك مــع حــراس مســجد »النــور« التابعيــن للحركــة 

اإلســالمية المجاهــدة برئاســة الشــيخ جمــال خطــاب، مــا أســفر عــن ســقوط ثالثة جرحى 

وتضــرر عــدد مــن المنــازل والمحــال التجاريــة والســيارات علــى امتــداد الشــارع حتــى حــي 

الزيــب داخــل المخيــم«.

يــوم 24 آب/ أغســطس 2021، قضــى الالجــئ الفلســطيني الســوري »وســام محســن«  	

البالــغ مــن العمــر 36 عامــًا أٌب لطفلــة، وهــو مــن أبناء مخيم اليرموك بعــد تأثره باإلصابة 

التــي تعــرض لهــا بطلــق نــاري جــراء االشــتباكات التــي اندلعــت فــي مخيــم عيــن الحلــوة.

يــوم 18 أيلــول/ ســبتمبر 2021 اندلعــت اشــتباكات بيــن حركــة »فتــح« وعناصــر مــن »جنــد  	

الشــام داخــل المخيــم اســتخدمت فيهــا األســلحة الرشاشــة والقذائــف الصاروخيــة، مــا 

خّلــف أضــرارًا ماديــة.

يوم 30 تشــرين األول/ أكتوبر 2021، وقع اشــتباك مســلح عقب اغتيال القيادي الســابق  	

فــي تنظيــم »جنــد الشــام« المتطــرف، »حســن أبــو دبــوس«، داخــل محّلــه الكائــن فــي 

حــي الطــوارئ فــي المخيــم، حيــث اســتخدمت فيــه القنابــل اليدويــة واألســلحة الرشاشــة 

الخفيفــة، والــذي أدى إلــى إصابــة عــدد مــن المدنييــن.

 الجانب القانوني:

ال يــزال الوضــع القانونــي لالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية إلــى لبنــان تعتريــه حالــة مــن عــدم 

االســتقرار، رغــم صــدور قــرار يــوم 13تمــوز/ يوليو 2018 من المديرية العامــة لألمن العام اللبناني 

دعــت فيــه الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين المقيميــن علــى أراضيهــا بصــورة شــرعية أو 

غيــر شــرعية المخالفيــن لنظــام اإلقامــة، التقــدم إلــى مراكــز األمــن العــام لتســوية أوضاعهــم 

القانونيــة، مــن خــالل منحهــم إقامــة مؤقتــة لمــدة 6 أشــهر مجانــًا قابلــة للتجديــد ولعــدة مــرات، 

وشــمل القــرار إعفــاًء مــن الرســوم بعــد ضــّم المســتندات المطلوبــة، ووفــق اآلليــة المجانيــة 

المعتمــدة لتجديــد إقامــة الفلســطينيين الالجئيــن فــي ســورية.
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 الجانب الصحي:

المهّجــرون  واجههــا  التــي  والمشــكالت  التحديــات  أبــرز  أحــد  ُيشــّكل  االستشــفاء  اليــزال 

الفلســطينيون الســوريون والســوريون فــي لبنــان، فيمــا ال تــزال المعانــاة مــن نقــص الخدمــات 

االستشــفائية كبيــرة، خصوصــًا بعــد ضعــف نشــاط المنظمــات والهيئــات المحليــة والطبيــة؛ 

ــة تأميــن العــالج لمئــات الالجئيــن. بحجــة عــدم وجــود مــوارد ماليــة، وصعوب

وتشــمل األونــروا فلســطينيي ســورية بلبنــان، ببرنامــج االستشــفاء حســب نســب التغطيــة 

الصحيــة التــي تغطــي بهــا الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، غيــر آخــذة فــي االعتبــار أنهــم بــال 

عمــل ويعجــزون عــن ســداد فــرق فاتــورة االستشــفاء، كمــا أنهــا تغطــي العمليــات الطبيــة 

البــاردة لهــم فقــط، حســب تكلفتهــا فــي ســورية رغــم الفــرق الكبيــر بيــن قيمــة العملــة اللبنانيــة 

والســورية.

فــي حيــن اعتبــرت مؤسســة شــاهد الحقوقيــة، أن خدمــات األونــروا االستشــفائية يشــوبها 

الكثيــر مــن العيــوب، منهــا أن المريــض يدفــع مبالــغ كبيــرة مــن تكلفــة االستشــفاء تحــت مبــرر 

الــدواء ومســتلزمات طبيــة ال تغطيهــا األونــروا، وأن المريــض الفلســطيني ال يتــم اســتقباله 

فــي المستشــفيات الخاصــة دون دفــع مبلــغ مالــي مقدمــًا بقيمــة 500 ألــف كضمــان للســداد 

وقــد ال ُيــردُّ لــه فــي كثيــر مــن األحيــان.

كمــا أن المريــض الفلســطيني يجهــل بشــكل كامــل حقوقــه الطبيــة لــدى تلــك المستشــفيات 

وبالتالــي عليــه أن يســدد الفــروق الماليــة التــي تطلبــه منــه تلــك المستشــفيات وقــد تكــون 

فروقــًا وهميــًة، وقــد يقــع المريــض فريســة جشــع وطمــع المستشــفيات الخاصــة، باإلضافــة 

ــاء التعاقــد  ــر بيــن ســنة وأخــرى باتجــاه التقليــص الخفــي أثن ــر مــن الخدمــات تتغي ــى أن الكثي إل

مــع المستشــفيات، وخصوصــًا تغطيــة اإلكسســوارات الطبيــة )صمامــات القلــب، الربــاط 

الصليبــي، المفاصــل وغيرهــا، وأن العديــد مــن التحاليــل الطبيــة وصــور الرنيــن المغناطيســي ال 

تغطيهــا األونــروا ويتكبــد المريــض تكاليفهــا، عــالوة علــى ذلــك تتأخــر الوكالــة بمنــح الموافقــة 

علــى إجــراء العمليــات.

مــن جانبهــم طالــب ناشــطون والجئــون فلســطينيون، بتســهيل طبابــة فلســطينيي ســورية 

فــي لبنــان وعــدم عرقلــة الحــاالت الطبيــة الطارئــة واالستشــفائية، وعــدم التعامــل بتعقيــد 

إداري الستشــفاء الالجئيــن مــن قبــل موظفــي األونــروا.
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واتهــم الالجئــون موظفــي وكالــة األونــروا بإهمــال الكثيــر مــن الطلبــات المقدمــة مــن الالجئيــن 

الفلســطينيين مــن ســورية، ســواء علــى الصعيــد الصحــي أو المطلبــي.

أمــا علــى صعيــد المؤسســات الطبيــة أعلنــت »جمعيــة الرحمــة في الواليات المتحــدة األمريكية 

لإلغاثــة والتنميــة« عــن إمكانيــة االســتفادة مــن برنامــج دعمهــا لالستشــفاء بلبنــان، ويشــمل 

البرنامــج الالجئيــن الفلســطينيين عمومــًا ومــن بينهــم المهجــرون مــن ســورية.

وقالــت الجمعيــة واألونــروا فــي إعــالن مشــترك إن الجمعيــة تغطــي فــرق فاتــورة المشــفى 

للحــاالت، مريــض بحاجــة لعلميــة جراحيــة تتجــاوز كلفتهــا 4 آالف دوالر أمريكــي، طفــل حديــث 

الــوالدة ويحتــاج لرعايــة فائقــة أو حاضنــة ألكثــر مــن 8 أيــام، ومتزوجــة قبــل ســن 18 عامــًا وتحتــاج 

إلــى رعايــة صحيــة.

معاناة ونداءات ومناشدات:  

نــداءات عديــدة أطلقهــا الالجئــون الفلســطينيون المهجــرون مــن ســورية إلــى لبنــان خــالل 

عــام 2021 ناشــدوا خاللهــا جميــع المنظمــات اإلنســانية والطبيــة ووكالــة األونــروا والفصائــل 

المعنيــة  واللجــان  الخيريــة  والجمعيــات  المدنيــة،  والمؤسســات  الفلســطينية  والســلطة 

بالشــأن الفلســطيني التحــرك مــن أجــل التكفــل بعالجهــم وإنقــاذ حياتهــم، نتيجــة عــدم قدرتهــم 

علــى تأميــن تكاليــف العــالج والمشــافي الباهظــة الثمــن، إال أنهــم لــم يجــدوا منهــا ســوى 

التســويف والتأجيــل بحجــة الروتيــن وإتمــام العمليــات اإلداريــة الخاصــة بتلــك الحــاالت.

يــوم 12 شــباط/ فبرايــر 2021، أطلــق ناشــطون فلســطينيون نــداء مناشــدة إلتمــام  	
تكاليــف عــالج الالجئــة الفلســطينية الســورية »نادية عطية«، ووفــق تقارير طبية صادرة 
مــن مشــفى دّلاعــة فــي صيــدا بلبنــان، فــإن المريضــة بحاجــة إلــى عمليــة جراحيــة لتوســيع 
شــريان القلــب بواســطة بالونــات، بتكلفــة 6 مليــون و750 ألــف، وأشــار الناشــطون أن 

األونــروا وفاعلــي خيــر ســاهموا بتكاليــف العمليــة.

يــوم 24 أيــار/ مايــو 2021 أطلــق الالجــئ الفلســطيني الســوري »عبــد الرحيــم قميشــان«  	
مواليــد 1967، مــن أبنــاء مخيــم ســبينة المهجــر إلــى مخيــم شــاتيال فــي العاصمــة اللبنانيــة 
بيــروت الــذي يعانــي مــرض ســرطان فــي الرئتيــن، صرخــة اســتغاثة ونــداء مناشــدة لمــد 
يــد العــون والمســاعدة إلنقــاذ حياتــه، حيــث يحتــاج إلــى عمليــة جراحيــة الســتئصال ورم 

خبيــث فــي الرئتيــن، والتكفــل بمصاريــف عالجــه.
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يــوم 21 تمــوز/ يوليــو 2021 توفــي الالجــئ الفلســطيني الســوري »هانــي ســعد الديــن« فــي  	

مخيــم البــداوي شــمال لبنــان، بعــد عجــزه وعائلتــه عــن دفــع تكاليــف العــالج المرتفعــة 

التــي تصــل إلــى مــا يقــرب 200 ألــف دوالر أمريكــي، حيــث كان بحاجــة إلــى عمليــة زراعــة رئــة 

بشــكل طــارئ بســبب تلــف فــي الرئتيــن.

 كورونا واإلجراءات االحترازية الغائبة

التــي  والقانونيــة واالستشــفائية  اإلنســانية واالقتصاديــة  المشــاكل واألزمــات  إلــى  إضافــة 

تخيــم علــى فلســطينيي ســورية فــي لبنــان، إال أن جائحــة )كورونــا( ضاعفــت مــن معاناتهــم 

ومأســاتهم، كاإلجــراءات الطبيــة الوقائيــة التــي اتخذتهــا الســلطات اللبنانيــة، والتــي قضــت 

بحظــر التجــوال وإغــالق المحــال التجاريــة فــي بعــض المناطــق وتعطيــل المــدارس.

مــن جانبهــا رصــدت مجموعــة العمــل إصابــة عــدد مــن المهجريــن الفلســطينيين الســوريين 

فــي منطقــة البقــاع اللبنانــي بفايــروس كورونــا، كمــا نقلــت شــكواهم مــن عــدم قدرتهــم علــى 

تأميــن الــدواء للتخفيــف مــن آالمهــم، وعجزهــم عــن توفيــر المعقمــات وأدوات الوقايــة.

فــي حيــن عّبــر المصابــون عــن ســخطهم مــن غيــاب خدمــات وكالــة األونــروا الصحيــة، واكتفــاء 

الوكالــة بتقديــم الدعــم النفســي ورفــع معنوياتهــم عبــر اتصــاالت هاتفيــة، دون تقديــم الــدواء 

أو مســتلزمات الوقايــة لهــم.

بدورهــا أكــدت المتحدثــة باســم األونــروا فــي لبنــان »هــدى الســمرا صعيبــي« يــوم 13 كانــون 

الثانــي/ ينايــر 2021 علــى أن وكالــة الغــوث تســعى جاهــدة لتأميــن اللقــاح ضــد فيــروس كورونــا 

ــان. لجميــع الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبن

وأشــارت ســمرا أن الوكالــة تعمــل بالتنســيق مــع وزارة الصحــة اللبنانيــة ومنظمــة الصحــة 

العالميــة ووكاالت األمــم المتحــدة األخــرى لضمــان توفيــر اللقاحــات مجانــًا لجميــع الجئــي 

فلســطين مــن لبنــان وســوريا حســب معاييــر أهليتهــم، منوهــة إلــى أن وكالــة الغــوث تكثــف 

جهــود التوعيــة لمخاطــر الفيــروس وضــرورة االلتــزام الصــارم بالتدابيــر الوقائيــة، وتقــدم كل مــا 

تســتطيع ضمــن اإلمكانيــات الماديــة المتوفــرة وخصوصًا إجــراء فحوصات الـ PCR للمخالطين 

والذيــن تظهــر عليهــم عــوارض المــرض، كمــا تؤّمــن االستشــفاء فــي المشــافي التــي تعاقــدت 

معهــا لتقديــم هــذه الخدمــة حســب بروتوكــول وتســعيرة وزارة الصحــة اللبنانيــة.
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وأوضحت الســمرا إلى أن األونروا قدمت مســاعدات مالية شــاملة اســتفاد منها كل الالجئين 

الفلســطينيين المقيميــن فــي لبنــان وفلســطينيي ســورية وذلــك للتخفيــف مــن تأثيــر األزمــة 

االقتصادية.

أمــا منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش الدوليــة فاعتبــرت تلقيــح الالجئيــن فــي لبنــان واجبــًا حقوقيًا 

وأخالقيــًا، وقالــت فــي تقريــر أصدرتــه يــوم 9 نيســان/ أبريــل 2021، إن برنامــج الحكومــة اللبنانيــة 

للتلقيــح ضــد فيــروس كورونــا قــد يســتثني الفئــات المهمشــة، بمــا فيهــا الالجئــون والعمــال 

المهاجــرون، مؤكــدة أن تلقيــح الالجئيــن والمهاجريــن فــي لبنــان، ليــس واجبــًا أخالقيــًا وحقوقيــًا 

فحســب، بــل وســيلة لضمــان مناعــة المجتمــع.

وأضافــت المنظمــة فــي تقريــر لهــا، أن بيانــات األمــم المتحــدة أظهــرت أن معــدل وفيــات 

أربعــة أو ثالثــة أضعــاف المعــدل  تبلــغ  الالجئيــن الســوريين والفلســطينيين جــراء كورونــا 

الوطنــي علــى التوالــي، وأن منصــة التســجيل والمتابعــة الحكوميــة علــى اإلنترنــت لتلقــي لقــاح 

كورونــا، تظهــر أن %2.86 مــن الذيــن تلقــوا اللقــاح و5.36 مــن المســجلين لتلقيــه، هــم غيــر 

لبنانييــن، رغــم أنهــم يشــكلون %30 مــن الســكان علــى األقــل.

وأشــارت المنظمــة أن واحــدًا مــن أصــل كل ثالثــة أشــخاص فــي لبنــان هــو الجــئ أو مهاجــر، مــا 

يعنــي أن ثلــث الســكان معرضــون لخطــر االســتثناء مــن خطــة التلقيــح، وشــددت فــي تقريرهــا 

علــى ضــرورة دفــع الحكومــات المانحــة للســلطات اللبنانيــة إلــى مراجعــة سياســاتها القســرية 

ضــد الفئــات المهمشــة التــي ســاهمت فــي خلــق بيئــة مــن الخــوف وانعــدام الثقــة، وأن تكــون 

المعلومــات حــول لقاحــات كورونــا متاحــة ومتوفــرة بلغــات متعــددة، بمــا فــي ذلــك ألولئــك 

الذيــن ال يجيــدون القــراءة والكتابــة وأن تســتخدم المــواد اإلعالميــة لغــة واضحــة لتحقيــق 

الفهــم بأقصــى قــدر ممكــن.

 الجانب التعليمي:

2021 مصاعــب ومعوقــات كبيــرة  لبنــان خــالل عــام  واجــه طــالب فلســطينيي ســورية فــي 

منعتهــم مــن االلتحــاق بالمــدارس؛ تمثلــت بانتشــار جائحــة كورونــا واعتمــاد التعليــم عــن بعــد 

كخيــار ثــاٍن. وتــزداد الصعوبــات حيــث ترتفــع نســبة الفقــر وتتدنــى الخدمــات األساســية، فارتفــاع 

أســعار الســلع فــي الســوق، ومــا رافقــه مــن انتشــار البطالــة فــي المخيمــات الفلســطينية، 
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وعــدم توفــر فــرص العمــل ألهالــي الطــالب الذيــن أصبحــوا غيــر قادريــن علــى تأميــن الحاجــات 

األساســية للعائلــة والمســتلزمات المدرســية ألوالدهــم مــن قرطاســية، ودفــع أجــرة باصــات 

ــاد الضغــط النفســي واالجتماعــي علــى كل أفــراد العائلــة. النقــل؛ كل ذلــك تســبب فــي ازدي

كمــا أن نســبة كبيــرة مــن الطــالب وأهاليهــم اشــتكوا مــن خدمــة اإلنترنــت البطــيء والعالــي 

التكلفــة، وعــدم توفــر األجهــزة اإللكترونيــة الخاصــة ببرنامــج التعلــم عــن بعــد لــكل طالــب بحيــث 

يعمــل كل أفــراد العائلــة علــى جهــاز إلكترونــي واحــد، مــا يشــكل عائقــًا يحــدُّ مــن تفاعلهــم مــع 

المعلميــن ضمــن الوقــت المحــدد.

إلــى ذلــك أعلــن معهــد تمكيــن المهنــي يــوم 22 آذار/ مــارس 2021 عــن ِمنــٍح للطــالب الســوريين 

جميــع  فــي  فنيــة  بكالوريــا  الثالثــة  الســنة  إلــى  المترفعيــن  ســورية  مــن  والفلســطينيين 

االختصاصــات، وتشــمل المنحــة وفقــًا للمعهــد األقســاط الدراســية كاملــة مــع مصــروف 

فــي مختلــف  دورات  المعهــد  ويقــدم  للتســجيل  مرفقــًا  رابطــًا  المعهــد  شــخصي، ووضــع 

المجــاالت التقنيــة والفنيــة وهــو مرخــص رســميًا مــن الدولــة اللبنانيــة.

فيمــا أشــارت دراســة للجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت، أن التحــاق الالجئيــن الفلســطينيين 

القادميــن مــن ســورية بالتعليــم أقــل مــن معــدل التحــاق الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان. 

واألســباب تتــراوح بيــن بعــد مســافة المــدارس والجامعــات، والقيــود المفروضــة علــى التنقــل 

ــوازم المدرســية. ــات لشــراء الل وانعــدام اإلمكاني

 الجانب اإلغاثي:

اســتمر تراجــع العمــل اإلغاثــي خــالل عــام 2021، ممــا جعــل الجهــود اإلغاثيــة التــي تقدمهــا 

األونــروا والفصائــل الفلســطينية والمؤسســات اإلغاثيــة ال تتناســب مــع حجــم المعانــاة التــي 

يتعرضــون لهــا.

مــن جانبهــم وجــه نشــطاء مــن فلســطينيي ســوريا انتقــادات الذعــة لعــدد مــن المؤسســات 

اإلغاثيــة العاملــة فــي لبنــان، بســبب تعبئــة اســتمارات لالجئيــن وإيهامهــم بتقديــم مســاعدات 

عينيــة.

واتهمــوا هــذه المؤسســات بإنشــاء بيانــات بهــدف تقديمهــا لجهــات داعمــة والحصــول علــى 

تمويــل ال يصــل منــه شــيء للعائــالت الفلســطينية الُمهجــرة مــن ســوريا إلــى لبنــان.
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ــات مــن الالجئيــن، ومنهــا  وأرفــق أحــد النشــطاء أســماء ثــالث مؤسســات قامــت بجمــع بيان

»مؤسســة المجلــس النرويجــي« التــي قامــت بجمــع بيانــات بهــدف تقديــم إيجــارات مســاكن 

للعائــالت ولــم تســتفد منــه أي عائلــة.

فيمــا قامــت مؤسســة »MAP »بالحصــول علــى أرقــام هواتــف عــدد مــن العائــالت عــن طريــق 

األونــروا ولــم تقــدم ســوى حبــوب فيتاميــن ال يتجــاوز ســعر العلبــة الواحــدة 2 دوالر، والزالــت 

تطالــب بمعلومــات إضافيــة، فيمــا الزالــت مؤسســة »إنقــاذ الطفــل« تجمــع معلومــات دون 

تقديــم أي مقابــل لهــذه العائــالت.

غيــر أن عــام 2021 شــهد حــراكًا لبعــض المؤسســات والجمعيــات الخيريــة التــي ســاهمت 

بتقديــم يــد العــون والمســاعدة لالجئيــن الفلســطينيين المهجريــن مــن ســورية إلــى لبنــان.

ــر   ــي خي ــرع مــن فاعل ــن وبت ــر 2021 وزع عــدد مــن الناشــطين اإلغاثيي ــي/ يناي ــون الثان ــوم 9 كان • ي

500 ربطــة خبــز علــى العائــالت الفلســطينية الســورية القاطنــة فــي منطقــة البقــاع اللبنانــي.

• يــوم 30 كانــون الثانــي/ ينايــر 2021 أطلقــت مؤسســة التواصــل الفلســطيني فــي هولنــدا حملــة 

»لــن ننســاكم« لتقديــم يــد العــون لالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية فــي لبنــان، بالتعــاون مــع 

اللجنــة األهليــة لفلســطينيي ســورية فــي منطقــة البقــاع اللبنانــي، وتــم توزيــع حصــص غذائيــة 

علــى بعــض العائــالت فــي مخيمــات البقــاع.

• يــوم 29 نيســان/ أبريــل 2021 بدعــم مــن فريــق »ســاند أوروبــا«، وزع ناشــطون فلســطينيون 

600 وجبــة طعــام علــى العائــالت الفلســطينية والســورية المهجــرة فــي منطقــة البقــاع الغربــي 

واألوســط بلبنــان، وهــي جــزء مــن حملــة خيريــة أطلقهــا ناشــطون فلســطينيون فــي أوروبــا 

تحــت عنــوان »وجبــة إفطــار صائــم فــي لبنــان«.
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   اعتصامات
      أمام مقرات األونروا والسفارة الفلسطينية 

صــرف  فــي  بالمماطلــة  األونــروا  وكالــة  إدارة  لبنــان،  فــي  فلســطينيون  ناشــطون  اتهــم 

المســتحقات الماليــة الشــهرية لالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية فــي لبنــان، مــا 

ــا واإلغالقــات المســتمرة  ــاة فــي ظــل جائحــة كورون ــد أوضاعهــم المعيشــية بؤســًا ومعان يزي

ــان. فــي لبن

مــن  المقدمــة  المســاعدات  بصــرف  للوكالــة  الماليــة  لألزمــة  أال عالقــة  الناشــطون  وأشــار 

صنــدوق االســتئمان األوروبــي وبرنامــج الغــذاء العالمــي، محمليــن فئــة مــن مســؤولي الوكالــة 

مســؤولية التأخيــر واالســتفادة مــن الفوائــد المكتســبة مــن المصارف كلما طالت مــدة اإليداع.

مــن جانبهــا وجهــت »لجنــة العمــل األهلــي لفلســطينيي ســورية فــي لبنــان«، مذكــرة للمديــر 

العــام لوكالــة األونــروا فــي لبنــان »كالوديــو كوردونــي« تطالــب فيهــا، بالعمــل علــى تنفيــذ خطــة 

طــوارئ صحيــة وإغاثيــة شــاملة وُمســتدامة وتوزيــع مســاعدات ماليــة عاجلــة لعمــوم الالجئيــن 

الفلســطينيين فــي لبنــان.

وقالت اللجان في المذكرة التي ســلمت لوكالة األونروا في بيروت، إن الالجئين الفلســطينيين 

مــن ســورية فــي لبنــان، يعانــون أوضاعــًا غايــة فــي الصعوبــة والتعقيــد، وهــم مهــددون بوبــاء 

جائحــة كورونــا ووبــاء الوضــع المعيشــي والجــوع، وعــدم القــدرة علــى تأميــن الحــد األدنــى مــن 

مســتلزمات الحيــاة الضروريــة.

ــروا، بالشــروع الفــوري بصــرف المســتحقات الشــهرية لالجئيــن  ــر األون وطالبــت المذكــرة مدي

الفلســطينيين المهجريــن، والعمــل علــى صرفهــا بالــدوالر أو مــا يعادلــه بســعر الصــرف فــي 

األســواق، وشــمولهم بكافــة التقديمــات اإلغاثيــة والمســاعدات الماليــة الطارئــة فــي ظــل 

جائحــة كورونــا، والعمــل علــى تأميــن فحوصــات الـــ PCR لكافــة الحــاالت التــي تظهــر عليهــا 

ــة فــي  ــزام بنســبة التوظيــف المطلوب عــوارض المــرض والمخالطيــن المباشــرين لهــم، وااللت

قســم العمــال وغيــره مــن الشــباب الفلســطينيين المهجريــن مــن ســوريا إلــى لبنــان.

وحــذرت اللجــان األهليــة فــي مذكرتهــا مــن انفجــار الوضــع االجتماعــي وتداعياتــه الخطيــرة، 

رافضــة تأخيــر الُمســتحقات الشــهرية بذريعــة اإلغــالق الــذي فرضتــه الدولــة اللبنانيــة خاصــًة 

وأن القــرار يمنــح أذونــات الســتالم الحــواالت الماليــة.
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إلــى ذلــك نفــذ مئــات الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي لبنــان العديــد مــن االعتصامــات 

فــي عــام 2021 أمــام ســفارة فلســطين والمقــر الرئيــس لوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن 

لبنــان،  فــي  الفلســطينية  المخيمــات  فــي  ومكاتبهــا  بيــروت  فــي  األونــروا  الفلســطينيين 

بنــد الحمايــة القانونيــة لالجئيــن الفلســطينيين الســوريين، وللمطالبــة  للمطالبــة بتفعيــل 

لوكالــة  الماليــة  المســاعدات  تقديــم  والدعــوة الســتمرار  المعيشــية،  أوضاعهــم  بتحســين 

الغــوث لتســتمر بتقديــم خدماتهــا للشــعب الفلســطيني، داعيــن وكالــة الغــوث إلــى تحمــل 

المهجريــن والالجئيــن. الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  تجــاه  مســؤولياتها 

يــوم 1 نيســان/ أبريــل 2021 نظــم عــدد مــن الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية فــي  	

لبنــان اعتصامــًا أمــام الســفارة الفلســطينية فــي بيــروت، للمطالبــة بحقوقهــم وعــدم 

تضمنــت  الفلســطيني  للســفير  مطالــب  ورقــة  المعتصمــون  ورفــع  تهميشــهم، 

تســوية  اإلقامــات،  بتجديــد  خاصــة  المتعلقــة  القانونيــة  مشــاكلهم  بحــّل  المطالبــة 

أوضــاع الداخليــن خلســة مــن ســورية إلــى األراضــي اللبنانيــة، شــملهم بالمســاعدات 

المقدمــة مــن منظمــة التحريــر الفلســطينية، وحــّل مشــكلة الشــيكات الطبيــة، وعبــروا 

ــى  ــه تشــكل خطــرًا عل ــى ســورية، ألن ــن إل عــن رفضهــم القاطــع لعــودة قســرية لالجئي

حياتهــم.

يــوم 1 تمــوز/ يوليــو 2021 نظــم الالجئــون الفلســطينيون الســوريون اعتصامــًا أمــام  	

مكاتــب وكالــة األونــروا فــي كل مــن مخيــم عيــن الحلــوة ومنطقة البقاع األوســط ومخيم 

البــداوي، احتجاجــًا علــى تأخــر وكالــة الغــوث فــي صــرف المســتحقات الماليــة المقدمــة 

لهــم، وسياســتها تجاههــم وعــدم تحملهــا المســؤولية فــي تخيــف المعانــاة عنهــم.
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يــوم 18 أيلول/ســبتمبر 2021، اعتصــم عشــرات الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية فــي  	

لبنــان أمــام مكاتــب مــدراء وكالــة األونــروا فــي عــدد مــن المخيمــات والمناطــق، احتجاجــًا 

علــى تأّخــر صــرف المســتحقات الماليــة الشــهرية، وللمطالبــة بحقوقهــم، وذلــك بدعــوى 

مــن »تجمــع اللجــان األهليــة لفلســطينيي ســوريا فــي لبنــان«.

وقــّدم المعتصمــون واللجــان األهليــة مذكــرة موحــدة للمديــر العــام لوكالــة األونــروا فــي  	

لبنــان »كالوديــو كوردونــي«، تســتنكر وترفــض مــا تضمنــه البيــان األخيــر الصــادر عــن إدارة 

األونــروا حــول تأخيــر صــرف المســتحقات الماليــة الشــهرية.

 اعتقال ناشطين

فــي ســابقة هــي األولــى مــن نوعهــا أقدمــت القــوى األمنيــة التابعــة لحركــة فتــح فــي مخيــم عيــن 

الحلــوة جنــوب لبنــان علــى اعتقــال ثالثــة ناشــطين فلســطينيين ســوريين يــوم 31 آذار/ مــارس 

2021، جــراء دعوتهــم لالعتصــام أمــام الســفارة الفلســطينية فــي بيــروت، وذلــك لمطالبــة 

الســلطة الفلســطينية تحمــل مســؤولياتها تجــاه الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي 

لبنــان وإيجــاد حــل جــذري لمعاناتهــم ومأســاتهم المســتمرة منــذ 10 ســنوات.

ووفقــًا لمجموعــة العمــل فــإّن القــوى األمنيــة أوقفــت ثالثــة ناشــطين فلســطينيين ســوريين 

بعــد أن اســتدعهم إلــى مقرهــا فــي مخيــم عيــن الحلــوة، حيــث حققــت معهــم لعــدده ســاعات 

تعرضــوا خاللهــا لإلهانــة والشــتم والضغــوط النفســية واتهامهــم بالتخويــن وشــق الصــف 

الفلســطيني.

وأشــارت مجموعــة العمــل إلــى أن القــوى األمنيــة أفرجــت بعــد ســاعات عديــدة عــن اثنيــن مــن 

الناشــطين، فيمــا أبقــت الناشــط الفلســطيني الســوري الثالــث لديهــا، حيــث أفرجــت عنــه بعــد 

ظهــر اليــوم الثانــي.

إلــى ذلــك أثــار تســجيل صوتــي لمســؤول األمــن الوطنــي فــي حركــة فتــح »محمــد زورو« عاصفــة 

لمــا تضمنــه  لبنــان،  فــي  الســوريين  الفلســطينيين  الالجئيــن  بيــن  الغضــب والســخط  مــن 

مــن شــتائم وألفــاظ غيــر أخالقيــة ودونيــة ضــد الناشــطين، الذيــن انتقــدوا تجاهــل الســلطة 

الفلســطينية لمأســاتهم ونفــذوا اعتصامــًا أمــام الســفارة الفلســطينية، ويتهمهــم بالخيانــة 

والعمالــة والتحريــض علــى القيــادة الفلســطينية، مطالبــًا كل فلســطيني ســوري ينتقــد أداء 

ــى ســورية. الســلطة الفلســطينية بالعــودة إل
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فــي حيــن القــت االتهامــات التــي وجهــت لعــدد مــن الناشــطين الفلســطينيين الســوريين فــي 

لبنان موجة من الغضب والســخط، جراء اإلســاءة لهم وتوجيه اتهامات كيدية باطلة ضدهم، 

والطعــن بنزاهتهــم والتشــهير بهــم، مــن خــالل نشــر صورهــم وكتابــة معلومــات ملفقــة عنهــم 

دون وجــه حــق أو منطــق أو حجــة، كــي تظهرهــم بمظهــر الفاســدين والمســتغلين لمعانــاة 

أبنــاء شــعبهم، وذلــك مــن أجل التحريــــض علــــى العنــــف ضدهــــم.

بــدوره أصــدر تجمــع اللجــان األهليــة لفلســطينيي ســورية بيانــًا يــوم 4 شــباط/ فبرايــر 2021 

اســتنكر خاللــه االتهامــات الموجهــة لعــدد مــن الناشــطين الفلســطينيين الســوريين والذيــن 

يعملــون بــكل إخــالص وبشــكل تطوعــي علــى األرض منــذ 9 ســنوات مــن أجــل خدمــة الالجــئ 

الفلســطيني الســوري المهجــر فــي لبنــان، ومــد يــد العــون لــه والتخفيــف مــن معاناتــه التــي هــم 

جــزء منهــا، وللمطالبــة بحقوقــه وإيصــال صوتــه إلــى كافــة المحافــل الدوليــة والمنابــر اإلعالميــة 

والســلطة والفصائــل الفلســطينية ووكالــة األونــروا.

وشــدد التجمــع علــى ضــرورة محاســبة مثــل هــؤالء األشــخاص الذيــن ال يتورعــون عــن إثــارة 

الفتــن والضغائــن بيــن صفــوف فلســطينيي ســوريا فــي لبنــان، ممــا يعرضهــم لمخاطــر كبيــرة 

وجمــة تزيــد مــن مأســاتهم ومصابهــم، منوهــًا إلــى أنــه ســيقوم برفــع شــكوى رســمية لــدى 

مكتــب مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة فــي لبنــان ضــد هــؤالء األشــخاص الذيــن باتــوا معروفيــن 

باالســم مــن أجــل اســتدعائهم للتحقيــق بتهمــة التصريحــات المســيئة والكاذبــة وتشــويه 

الســمعة.

ودعــا التجمــع فــي ختــام بيانــه جميــع الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين إلــى توخــي الحــذر وعــدم 

الســماح باســتغالل معاناتهــم، والتالعــب بعواطفهــم نتيجــة هشاشــة أوضاعهــم القانونيــة 

والمعيشــية، وشــعورهم أنهــم مــن دون حــاٍم أو ســند أو حتــى مرجعيــة رســمية، وإيهامهــم 

بوعــود براقــة كاذبــة ال تغنــي وال تســمن.

 اعتداءات وتحريض

اعتدت مجموعة من الفلســطينيين على معتصمين فلســطينيين من ســورية أمام الســفارة 

الفلســطينية فــي بيــروت، كانــوا يطالبــون باللجــوء اإلنســاني والهجــرة واحتجاجــًا علــى نكــث 

الســفارة بوعودهــا بحــّل مشــاكلهم فــي لبنــان.
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وتــداول ناشــطون مقاطــع فيديــو تظهــر اعتــداء أحــد عناصــر حركــة فتــح ويدعــى عطــا هللا 

علــى الجئــة فلســطينية مهجــرة مــن مخيــم اليرمــوك، والقــت التســجيالت ســخطًا كبيــرًا بيــن 

الالجئيــن الفلســطينيين، واتهــم ناشــطون، حركــة فتــح فــي لبنان بتجميــع عناصرها في حافالت 

ونقلهــم إلــى أمــام الســفارة الفلســطينية لقمــع المعتصميــن مــن فلســطينيي ســورية.

وكانــت حركــة فتــح فــي لبنــان والجئــون فلســطينيون مــن ســورية، قــد دعــوا للتجمــع أمــام 

الســفارة للتصــدي لالعتصــام الــذي دعــت إليــه الهيئــة الشــبابية لفلســطينيي ســورية الــذي 

يطالــب باللجــوء اإلنســاني، واتهمــوا الهيئــة بتنفيــذ مشــاريع مشــبوهة تهــدف إلــى تهجيــر 

وتوطينهــم. الفلســطينيين  الالجئيــن 

مــن جانبهــم، قــال الجئــون فلســطينيون مــن ســورية وناشــطون فــي لجــان شــعبية مــن 

رغــم  والهجــرة  التوطيــن  مــع مشــاريع  يتماهــون  إنهــم ال  لبنــان،  فــي  فلســطينيي ســورية 

األوضــاع القانونيــة والمعيشــية الصعبــة فــي لبنــان، ويؤكــدون علــى حقهــم بالعــودة إلــى قراهم 

ومدنهــم التــي هجــروا منهــا مــن فلســطين.

إلــى ذلــك أطلــق ناشــطون فلســطينيون حملــة بعنــوان »#يكســر_إيدك« علــى موقــع التواصــل 

األشــخاص  أحــد  الحســن«  »عطــاهللا  المدعــو  بقيــام  تنديــدًا  بــوك(  )الفيــس  االجتماعــي 

المحســوبين علــى الســفارة الفلســطينية فــي بيــروت بصفــع الجئــة فلســطينية ســورية علــى 

خدهــا، واالعتــداء مــع عــدد مــن عناصــر حركــة فتــح علــى المتظاهريــن الفلســطينيين الســوريين 
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أثنــاء اعتصامهــم يــوم اإلثنيــن 12 نيســان/ أبريــل أمــام الســفارة للمطالبــة باللجــوء اإلنســاني 

بعــد أن ضاقــت بهــم ســبل العيــش فــي لبنــان.

فيمــا ســرت حالــة مــن الغليــان والغضــب بيــن صفــوف الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي 

لبنــان الذيــن أســفوا أن يقــوم أبنــاء جلدتهــم باضطهادهــم وتكميــم أفواههــم واالعتــداء عليهــم 

بــدل التخفيــف مــن آالمهــم ومصابهــم، مطالبيــن الســفير الفلســطيني فــي بيــروت أشــرف 

دبــور بفتــح تحقيــق حــول الحادثــة ومحاســبة المتورطيــن، محذريــن مــن فتنــة قــد تحــدث بيــن 

أبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي حــال لــم يتــم التعامــل بجديــة وبحكمــة مــع الحــدث.

فــي حيــن شــارك عشــرات الفلســطينيين، يــوم الخميــس 15 نيســان/ أبريــل األربعــاء 2021، 

بوقفــة احتجاجيــة دعــا إليهــا الحــراك الفلســطيني الموحــد فــي مدينــة رام هللا تضامنــًا مــع 

الالجئــة الفلســطينية الســورية التــي تعرضــت للصفــع مــن قبــل شــخص محســوب علــى أمــن 

بيــروت  الســفارة الفلســطينية فــي لبنــان، للمطالبــة بمحاســبة الســفير الفلســطيني فــي 

وعناصــر أمــن الســفارة.

ووفقــًا ألحــد أعضــاء الحــراك الفلســطيني الموحــد أنــه تــم الطلــب مــن رئيــس الــوزراء تشــكيل 

لجنــة تحقيــق لمحاســبة الســفير الفلســطيني فــي لبنــان والخارجيــن عــن القانــون الذيــن اعتــدوا 

علــى الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين، مشــددًا علــى أنــه كان مــن واجــب أمــن الســفارة 

الفلســطينية أن يتعامــل مــع المحتجيــن وليــس هــؤالء البلطجيــة علــى حــد تعبيــره.

كمــا أوضــح بــأن الحــراك الفلســطيني الموحــد نقــل قضيــة االعتداء على المســنة الفلســطينية 

الســورية إلــى الكتــل المترشــحة لالنتخابــات التشــريعية النيابيــة، وأن الحــراك ســيتخذ خطــوات 

تصعيديــة قادمــة إذا لــم تتــم محاســبة الســفير الفلســطيني فــي لبنــان وتشــكيل لجنــة تحقيــق.

انتقــد عــدد مــن الناشــطين ولجــان العمــل األهلــي لفلســطينيي ســوريا البيــان الــذي أصدرتــه 

اللجــان الشــعبية الفلســطينية فــي لبنــان، تعقيبــًا علــى أحــداث الســفارة الفلســطينية فــي 

بيــروت وتعــرض عــدد مــن الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين للضــرب علــى يــد أشــخاص 

محســوبين علــى أمــن الســفارة وحركــة فتــح.

إلــى حادثــة الســفارة الفلســطينية وتعــرض  لــم يتطــرق  البيــان  إلــى أن  وأشــار الناشــطون 

عــدد مــن الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين للضــرب علــى يــد عناصــر محســوبة علــى أمــن 

الســفارة وحركــة فتــح، منوهيــن إلــى أن عبــارات البيــان تحمــل فــي طياتهــا لهجــة تأديبيــة لعمــوم 

ــن. ــن المهجري ــق بي ــان، وتوحــي بالتقســيم والتفري ــن فــي لبن المهجري
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وشــدد الناشــطون أن ربــط مســاعدة وحمايــة الفلســطيني الســوري فــي لبنــان بمــدى التزامــه 

بحقــوق )شــعبه( يوحــي بــأن الفلســطيني الســوري أجنبــي وغيــر متمســك بالثوابــت الوطنيــة 

وحقــه بالعــودة إلــى وطنــه فلســطين وهــذا أمــر مرفــوض جملــة وتفصيــاًل.

ــًا  ــل/ نيســان 2021 بيان ــوم 15 أبري ــان أصــدرت ي وكانــت اللجــان الشــعبية الفلســطينية فــي لبن

أكــدت خاللــه حرصهــا علــى متابعــة قضايــا ومطالــب فلســطينيي ســورية فــي لبنــان، رابطــًا 

حمايتهــم ومتابعــة قضاياهــم بمــدى التزامهــم بحقــوق الشــعب الفلســطيني غيــر القابلــة 

للتصــرف وفــي مقدمتهــا حــق العــودة لشــعبنا إلــى أرضــه ووطنــه وليــس مــن خــالل مشــاريع 

تهــدر حــق العــودة والحقــوق الثابتــة تحــت عناويــن الهجــرة والتهجيــر اإلنســاني.

أمــا فــي يــوم 11 حزيــران/ أغســطس 2021 ســرت حالــة مــن الغضــب واالنتقــادات الواســعة بيــن 

أواســط فلســطينيي ســورية فــي مخيــم البــداوي لالجئيــن الفلســطينيين شــمال لبنــان، بســبب 

مــا طالــب بــه الشــيخ »زيــاد عبــد الغنــي« فــي خطبــة الجمعــة 11حزيــران / يونيــو علــى منبــر جامــع 

ــي برفــع ســقف إيجــارات منازلهــم المؤجــرة للفلســطينيين المتفــق  ــن الخطــاب األهال عمــر ب

عليــه فــي العقــود بنســب عاليــة.

ــة تحريــض  ــداوي أن هــذه الدعــوة بمثاب ــم الب ــر فلســطينيو ســورية فــي مخي مــن جانبهــم اعتب

مباشــر عليهــم، مســتهجنين أن يقــوم شــيخ جامــع بطلــب رفــع اإليجــارات وهــو يعلــم علــم 

اليقيــن الظــروف اإلنســانية والمعيشــية التــي يمــرون بهــا، منوهيــن أنه كان األجدر بهذا الشــيخ 

–الــذي يمتلــك عــدة شــقق ســكنية لإليجــار– أن يقــوم ببلســمة جراحهــم والعمــل علــى مــد يــد 

العــون والمســاعدة للفلســطينيين الســوريين الذيــن لــم يعــد لهــم ســند حقيقــي فــي لبنــان.

مــن جانبهــا أصــدرت لجنــة متابعــة شــؤون المهجريــن الفلســطينيين مــن مخيمــات ســوريا 

فــي مخيــم البــداوي بيانــًا أدانــت فيــه تصريــح الشــيخ »زيــاد عبــد الغنــي«، مطالبــة الفصائــل 

الفلســطينية واللجــان الشــعبية ولجنــة المســاجد فــي منطقــة الشــمال بإصــدار بيــان رســمي 

يحــث المؤجريــن مــن أهالــي المخيــم علــى مراعــاة الظــروف الصعبــة التــي يمــر بهــا الفلســطيني 

الســوري مــع أبنــاء جلدتــه فــي لبنــان مــن ظــروف إنســانية قاهــرة.
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 قرار تقليص
     مساعدات األونروا وردود الفعل 

أصــدرت وكالــة األونــروا فــي لبنــان يــوم 2021-12-15، بيانــًا خاصــًا بالمهجريــن الفلســطينيين مــن 

ســورية فــي لبنــان، حيــث ســتوقف بحســب بيانهــا، مســاعدة المــال مقابــل اإليــواء، وتســتبدل 

المســاعدة الشــهرية البالغــة 100 دوالر للعائلــة الواحــدة بمبلــغ 25 دوالًرا للشــخص الواحــد، 

مــع دفــع مبلــغ تكميلــي 150 دوالرًا لــكل عائلــة وعلــى دفعتيــن خــالل ســنة 2022.

قــرار  رفضــت  التــي  الالجئيــن«  حقــوق  عــن  للدفــاع   302 »الهيئــة  مــن  البيانــات  أول  وكان 

األونروا وقالــت إنهــا كانــت تتطلــع إلــى زيــادة المســاعدات الماليــة للمهجريــن الفلســطينيين 

مــن ســوريا وكافــة الالجئيــن فــي ظــل الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي الــذي يمــر بــه لبنــان فــي 

ــة والغــالء الفاحــش ألســعار المــواد االســتهالكية والســلع  ــرة اللبناني ظــل تدهــور قيمــة اللي

الغذائيــة واألدويــة.

ــروا« التراجــع الفــوري عــن القــرار والبحــث عــن مصــادر تمويــل تغطــي  وطالبــت الهيئــة »األون

ــن مــن ســوريا وكافــة الالجئيــن. حاجــات الالجئيــن المهجري

وأدانــت »مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســوريا« القــرار الــذي وصفتــه بالمجحــف بحــق 

الالجئيــن وال يراعــي الظــروف المعيشــية واالجتماعيــة للمهجريــن الفلســطينيين مــن ســورية 

إلــى لبنــان، الذيــن يعانــون التهميــش والحرمــان مــن الحقــوق االجتماعيــة.

الفلســطينيين،  الالجئيــن  أوضــاع  علــى  القــرار  تداعيــات  مــن  العمــل  مجموعــة  وحــذرت 

والمســاس بحقوقهــم المنصــوص عليهــا فــي قــرار تأســيس األونــروا ودعتهــا إلــى اســتمرار 

عملهــا باعتبارهــا شــاهدًا دوليــًا رئيســًا علــى نكبــة فلســطين، وحّملــت مجموعــة العمــل األونروا 

القــرارات والتدهــور الصحــي واالجتماعــي والتعليمــي للمهجريــن  تداعيــات هــذه  مســؤولية 

الفلســطينيين مــن ســوريا إلــى لبنــان.

مــن جانبهــا أكــدت اللجــان الشــعبية الفلســطينية في لبنــان رفضهــا المطلــق لــكل مــا جــاء فــي 

إعــالن »وكالــة األونــروا«، وطالبــت الوكالــة بالتراجــع عنــه، لتداعياتــه االقتصاديــة علــى النازحيــن 

مــن ســوريا، الذيــن خســروا فــي تشــردهم الثانــي كل شــيء، فــال يجــوز مطلقــًا تقنيــن هــذا الجــزء 

اليســير مــن المســاعدة.
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مــن جهتــه أدان »تجمــع اللجــان األهليــة لفلســطينيي ســورية« وقــف المســاعدة النقديــة مــن 

وكالــة األونــروا ووصَفهــا باإلعــدام الجماعــي بحــق الفلســطينيين المهجريــن مــن ســوريا إلــى 

لبنــان، وحمــل »تجمــع اللجــان« وكالــة »األونــروا« المســؤولية الكاملــة عــن التداعيــات الكارثيــة 

المعيشــية واإلنســانية لهــذا القــرار الغيــر إنســاني والــال أخالقــي، واعتبــر »تجمــع اللجــان« مــا 

يجــري مؤامــرة كاملــة األوصــاف هدفهــا التجويــع والتهجيــر ودفــع النــاس للغــرق فــي البحــار.

مــن ناحيتهــا طالبــت »مؤسســة العــودة الفلســطينية فــي لبنــان« األونــروا بالتراجــع الفــوري 

عــن هــذا القــرار الظالــم والجائــر بحــق الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية والعمــل الجــاد 

الــذي  اإلصــالح  أن  علــى  الالجئيــن، مشــددة  احتياجــات  تغطــي  تمويــل  تأميــن مصــادر  علــى 

تدعيــه األونــروا، يجــب أن يطــال الرواتــب العاليــة والتكاليــف الباهظــة التــي تصرفهــا، وال يبــدأ 

مــن الشــرائح المســحوقة مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني، مــع التأكيــد علــى واجــب اإلدارة 

والمجتمــع الدولــي توفيــر ميزانيــات للوكالــة تكفــي ألداء عملهــا علــى أكمــل وجــه، كمــا هــو الحــال 

ــة. ــة المنظمــات الدولي مــع بقي

وأكــدت الجمعيــات ومؤسســات المجتمــع المدنــي علــى ضــرورة التصــدي بشــكل ســلمي 

لهــذه القــرارات للضغــط علــى »األونــروا« للتراجــع عــن القــرار الــذي سيســاهم فــي المزيــد مــن 

الضائقــة االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي يمــر بهــا الالجئــون الفلســطينيون المهجــرون مــن 

ســوريا إلــى لبنــان.

وطالبــت القيــادة السياســية وهيئــة العمــل الفلســطيني المشــترك والســفارة الفلســطينية 

والفصائــل الفلســطينية، بالوقــوف الجــدي فــي وجــه هــذا القــرار الجائــر، والتواصــل مــع األونــروا 

لحثهــا علــى التراجــع الفــوري وإيجــاد حلــول جذريــة لحيــن انتهــاء معاناتهــم.

أول\  17كانــون  يــوم  الســوريون  الفلســطينيون  الالجئــون  نظــم  الشــعبي،  المســتوى  علــى 

ديســمبر اعتصامــًا أمــام مكاتــب وكالــة األونــروا فــي كل مــن عيــن الحلــوة فــي مدينــة صيــدا 

ومخيمــي البــداوي ونهــر البــارد فــي طرابلــس، والبقــاع األوســط، ومخيمــي شــاتيال وبــرج البراجنة 

فــي بيــروت احتجاجــًا علــى قــرار تقليــص مســاعدات األونــروا. 

كمــا نّظمــت مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي لبنــان فــي األيــام التاليــة للقــرار اعتصامــات 

ــدا بمشــاركة العشــرات مــن الالجئيــن  ــروا فــي منطقتــي صــور وصي أمــام مقــار ومكاتــب األون

الفلســطينيين المهجريــن مــن ســوريا إلــى لبنــان.
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واعتصــم عشــرات الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية أمــام مكتــب وكالــة األونــروا الرئيــس 

فــي مدينــة صيــدا جنــوب لبنــان، واعتصــم العشــرات فــي مدينــة طرابلــس ومخيــم البــداوي أمــام 

مكتــب وكالــة األونــروا.

طالــب المعتصمــون خــالل وقفاتهــم وكالــة الغــوث بالتراجــع عــن هــذا القــرار الجائــر الظالــم، 

تلــك  زيــادة  علــى  والعمــل  شــهري  بشــكل  لهــم  المقدمــة  النقديــة  المســتحقات  ودفــع 

قطعهــا. ال  المســاعدات 

ــر عــن غضبهــم، بســبب اإلهمــال واالســتهتار الــذي تمارســه  ورفــع المحتجــون الفتــات تعبِّ

األونــروا بحقهــم، مشــددين علــى أن المســاعدات التــي يتلقونهــا ليســت تســّواًل بــل هــي إحــدى 

ــروا بصفتهــا المســؤولة عنهــم. التزامــات األون

»كالوديــو  لبنــان  فــي  األونــروا  لوكالــة  العــام  المديــر  إلــى  رســائل  المعتصمــون  وجــه  فيمــا 

لالجئيــن. األساســية  االحتياجــات  علــى  للوقــوف  طلبــات  بعــدة  وأرفقوهــا  كوردونــي«، 
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 تصريحات رسمية 
     وبيانات صحفية

ــة غــوث  ــي العمــاد ميشــال عــون خــالل اســتقباله المفــوض العــام لوكال قــال الرئيــس اللبنان

وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان )أونــروا( فيليــب الزارينــي، يــوم األربعــاء 16 أيلــول/ 

ســبتمبر 2020 »إن لبنــان مــا زال ينتظــر تجــاوب الــدول المعنيــة مــع طلبــه تســهيل عــودة 

النازحيــن الســوريين إلــى بالدهــم، وكذلــك الفلســطينيين الذيــن أتــوا مــن ســورية إلــى لبنــان 

نتيجــة اســتهداف مخيــم اليرمــوك الفلســطيني فــي ســورية«،

وشــدد الرئيــس عــون علــى »أن بــالده عانــت كثيــرًا مــن تداعيــات النــزوح الســوري واللجــوء 

المصاعــب  ظــل  فــي  خاصــة  المعانــاة،  لهــذه  حــد  وضــع  يتطلــب  نحــو  علــى  الفلســطيني 

االقتصاديــة والماليــة التــي يواجههــا لبنــان ومضاعفــات انتشــار وبــاء كورونــا وانفجــار مينــاء 

البحــري«. بيــروت 

حــذرت المؤسســة الفلســطينية لحقــوق اإلنســان )شــاهد( فــي بيــان صحفــي أصدرتــه يــوم 

ــان وفلســطينيي  31 آب/ أغســطس 2021 مــن أّن الالجئيــن الفلســطينيين القاطنيــن فــي لبن

ســورية ســيواجهون خطــر المجاعــة، بســبب األوضــاع االقتصاديــة والمعيشــية واالجتماعيــة 

والماليــة الصعبــة التــي يمــر بهــا لبنــان، إضافــة إلــى األوضــاع الصحيــة المســتجّدة وانتشــار 

وبــاء كورونــا فــي لبنــان، والقــرار الــذي أصــدره وزيــر العمــل األســبق ضــد العمالــة الفلســطينية 

فــي شــهر تمــوز 2018، ومــا ســببته تلــك اإلجــراءات والقــرارات مــن صــرف تعســفي للكثيــر مــن 

العمالــة الفلســطينية، واالنفجــار الهائــل الــذي دمــر جــزءًا كبيــرًا مــن مرفــأ بيروت. وأوضــح البيان 

أن هنــاك مخاطــر حصــول مجاعــة حقيقيــة ســتواجه مجتمــع الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان 
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نتيجــة مخــاوف البنــك المركــزي، وفــي ظــل تناقــص احتياطــات العمــالت األجنبيــة لديــه مــن عدم 

قدرتــه علــى االســتمرار فــي دعــم الســلع األساســية )األدويــة، المحروقــات، الطحيــن، القمــح، 

الســكر، الــرز...( بعــد األشــهر الثالثــة المقبلــة بحســب مــا نقلتــه بعــض وســائل اإلعــالم، ولجهــة 

واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الظــروف  بســبب  األساســية  الســلع  علــى شــراء  قدرتهــم  عــدم 

الصعبــة أساســًا، وعــدم وجــود أي تحــرك اســتباقي مــن قبل وكالــة األونروا والجهات الرســمية. 

وطالبــت المؤسســة الفلســطينية لحقــوق اإلنســان )شــاهد( فــي بيانهــا األونــروا بتحمــل 

مســؤولياتها القانونيــة واألخالقيــة تجــاه الالجئيــن والبــدء بخطــوات اســتباقية لمواجهــة هــذه 

الكارثــة مــن خــالل إطــالق نــداءات اســتغاثة للمانحيــن والمجتمــع الدولــي لتأميــن تمويــل طــارئ 

يمّكنهــا مــن تغطيــة احتياجــات الالجئيــن األساســية، اســترجاع برنامــج تقديــم الســلع العينيــة 

لعمــوم الالجئيــن الفلســطينيين طيلــة فتــرة األزمــة، المطالبــة بعقــد مؤتمــر دولــي للمانحيــن 

لتوفيــر الدعــم المالــي واالقتصــادي الدائــم لالجئيــن الفلســطينيين.

 مبادرات

أطلــق عــدد مــن الناشــطين الفلســطينيين الســوريين القاطنيــن فــي مدينــة صيــدا جنــوب لبنان 

مبــادرة تهــدف إلــى جمــع تبرعــات لصالــح ســكان مدينــة القــدس وكذلــك ســكان قطــاع غــزة 

الــذي يتعــرض للقصــف واالعتــداء الهمجــي مــن قــوات االحتــالل اإلســرائيلي.

وقــال الناشــطون إن الحملــة تعــد أقــل مــا يمكــن تقديمــه للشــعب الفلســطيني وهــو أضعــف 

اإليمــان فــي ظــل الجرائــم الصهيونيــة المتواصلــة، ودعمــًا لصمــود أهلنــا فــي قطــاع غــزة ضــد 

العــدوان الهمجــي.

األســر  قبــل  مــن  كبيــرًا  تجاوبــًا  لقيــت  غــزة  لقطــاع  التبرعــات  جمــع  مبــادرة  أن  مضيفيــن 

الفلســطينية القادمــة مــن ســورية فــي مدينــة صيــدا، حيــث قــام العديــد منهــم بتلبيــة الدعــوة 

وقامــوا بالتبــرع بمــا يســتطيعون بــه رغــم أوضاعهــم المعيشــية المزريــة، مضيفــًا أن مجمــوع 

ــرع. ــاك بعــض األســر تقــوم بالتب ــزال هن ــة، ومــا ت ــرة لبناني ــون لي ــي 8 ملي التبّرعــات بلغــت حوال

وكانــت قــوات االحتــالل شــنت هجومــًا علــى قطــاع غــزة بالطيــران والصواريــخ منــذ 6 أيــام نتــج 

عنهــا حتــى اليــوم تشــريد العشــرات بعــد تهــدم منازلهــم بفعــل القصــف، إضافــة إلــى ارتفــاع 

حصيلــة الشــهداء منــذ اإلثنيــن إلــى 188 شــهيدًا بينهــم 55 طفــاًل و33 ســيدة و1230 إصابــة 

بجــراح مختلفــة.
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 مفقودون:

فقــد الالجــئ الفلســطيني الســوري »وســام ســمير محمــود« الــذي يقطــن فــي مخيــم البــص 

جنــوب لبنــان، حيــث انقطــع االتصــال بــه بدايــة شــهر أيــار/ مايــو 2021 خــالل توجهــه إلــى مخيــم 

البــداوي فــي طرابلــس شــمال لبنــان، وهــو مــن أبنــاء مخيــم الســيدة زينــب بريــف دمشــق مــن 

ــد 1992. موالي
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 الالجئون الفلسطينيون 

من سورية إلى األردن

تقــدر إحصائيــات وكالــة »األونــروا«، أن حوالــي )19000( الجئــًا فلســطينيًا مــن ســورية لجــؤوا 

إلــى األردن نتيجــة الحــرب الســورية، ويواجــه الالجئــون هنــاك أوضاعــًا قانونيــة ومعيشــية غايــة 

فــي الســوء، كمــا تواصــل األردن منــع دخــول الفلســطينيين مــن ســورية بطــرق نظاميــة أو غيــر 

نظاميــة، فمنــذ مطلــع العــام 2012 يمنــع األردن -رســميًا- دخــول الفلســطينيين مــن ســورية 

إلــى أراضيــه، وحتــى مــن يحملــون منهــم وثائــق ســفر أردنيــة، وكان رئيــس الــوزراء األردنــي أشــار 

فــي وقــت ســابق إلــى أن األردن لــن يســمح بتدفــق الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن 

ســورية إلــى أراضيــه، وأن هــذا ينســجم مــع توجهــات أردنيــة تخشــى أن يكــون هنــاك مخطــط 

لنقــل الالجئيــن الفلســطينيين المقيميــن فــي ســوريا إلــى األردن وتوطينهــم تمهيــدًا لتحقيــق 

فكــرة الوطــن البديــل.
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 الجانب القانوني

ــم مــن أن تتــم إعادتهــم قســريًا بعدمــا  يعيــش فلســطينيو ســورية فــي األردن فــي خــوف دائ

أعلــن األردن رســميًا عــن منــع دخولهــم، حيــث إن غالبيتهــم قــد دخلــوا بطــرق غيــر نظاميــة 

بســبب رفــض الســلطات األردنيــة القطعــي لدخــول أي الجــئ فلســطيني مــن ســورية تحــت أي 

ســبب ومهمــا كانــت الظــروف.

ــة الحركــة وســبل الوصــول للفــرص الوظيفيــة والخدمــات واإلجــراءات  ويعانــون مــن محدودي

المدنيــة والقانونيــة، حيــث إن فئــة الالجئيــن الفلســطينيين حملــة الوثائــق الســورية هــم الفئــة 

األضعــف بيــن الالجئيــن، بســبب وضعهــم القانونــي الــذي ال يخولهم العمــل أو مراجعة المراكز 

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

وبالرغــم مــن وجــود اآلالف ممــن لجــؤوا عبــر الطــرق البريــة هربــًا مــن المــوت والقصــف والحصــار 

إال أن الســلطات األردنيــة ترفــض حتــى اآلن تســوية أوضاعهــم فــي أراضيهــا ومنحهــم اإلقامــة 

القانونيــة، األمــر الــذي أدى إلــى حرمانهــم مــن جميــع حقوقهــم المتعلقــة بالعمــل والحصــول 

علــى الرعايــة الطبيــة.

واشــتكى الالجئــون الفلســطينيون مــن ســورية فــي األردن، مــن أن الســلطات األردنيــة تفــرض 

علــى حملــة الوثائــق الفلســطينية الســورية غرامــة يوميــة عــن كل يــوم، تبــدأ مــن يــوم دخولهــم 

غيــر النظامــي إلــى األراضــي األردنيــة، ألن غالبيــة الفلســطينيين مــن ســورية دخلــوا بطــرق غيــر 

نظاميــة خــالل أحــداث الحــرب فــي ســورية.

وتفــرض الســلطات األردنيــة علــى كل فــرد مــن الالجئيــن الفلســطينيين من ســورية غرامة دينار 

واحــد ونصــف عــن كل يــوم تأخيــر، أي أكثــر مــن 2 دوالر، بعــد أن كانــوا مشــمولين بالعفــو مــن 

الغرامــات لتســوية أوضاعهــم فــي األردن قبــل عــام 2016، وبعــد هــذا العــام أعــادت الســلطات 

فــرض الغرامــات.

ودعــا الالجئــون الفلســطينيون عبــر رســائل وصلــت إلــى مجموعــة العمــل، الســطات األردنيــة 

إلصــدار عفــو عــن الغرامــات التــي تقــدر بــآالف الــدوالرات عــن كل عائلــة، كمــا طالبــوا وكالــة 

غــوث الالجئيــن »األونــروا« بالعمــل علــى تســوية أوضاعهــم القانونيــة وحــّل مشــكلة الغرامــات 

اليوميــة.
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وتطبيقــًا للغرامــة المفروضــة عليهــم، منعــت الســلطات األردنيــة عــودة عائلــة فلســطينية 

ســورية إلــى ســورية، لعــدم دفعهــا الغرامــة اليوميــة المفروضــة عليهــا والمقدرة بـــ 4500 دوالر 

أمريكــي، حيــث تفــرض الســلطات علــى حملــة الوثائــق الفلســطينية الســورية غرامــة ماليــة عــن 

كل يــوم مخالــف، تبــدأ مــن يــوم دخولهــم غيــر النظامــي إلــى األراضــي األردنيــة.

وقالــت الالجئــة الفلســطينية لمجموعــة العمــل إن تــردي أوضاعهــا فــي األردن دفعهــا للعــودة 

إلــى ســورية، حيــث عملــت علــى تســليم المنــزل وبيــع أثاثهــا المتواضــع فــي مدينــة المفــرق، 

وحاولــت دخــول ســورية مــع عائلتهــا مــن معبــر جابــر -نصيــب الحــدودي، لكــن الجمــارك األردنيــة 

فرضــت عليهــم 4600 دينــار أردنــي غرامــة تأخيــر عــن كل يــوم مخالــف.

وأضافــت أنهــا لــم تســتطع دفــع المبلــغ، وقالــوا لهــا ارفعــي طلــب اســترحام للســلطات 

لتخفيــض الغرامــة، وبعــد عــودة العائلــة إلــى الداخــل األردنــي أقامــت عنــد أقــارب لهــا لعــدم 

وجــود منــزل يأويهــا، وتشــير العائلــة أنهــا خرجــت أخيــرًا إلــى مخيــم الحديقــة بمدينــة الرمثــا 

األردنيــة النعــدام مواردهــا الماليــة.

وناشــدت الالجئــة الفلســطينية رئاســة وكالــة األونــروا والمؤسســات الدوليــة واإلنســانية، 

إليجــاد حــّل لمشــكلة الغرامــات المفروضــة عليهــم مــن قبــل الســلطات األردنيــة، وتســاءلت 

فــي ختــام مناشــدتها »مــاذا أفعــل بعدمــا بقينــا فــي الشــارع، ومــا الحلــول للفلســطينيين مــن 

ســورية فــي األردن«.

مخيم الحديقة

اشــتكت العائــالت الفلســطينية النازحــة مــن ســورية فــي »مخيــم الحديقــة« بمدينــة الرمثــا 

األردنيــة مــن عــدم تمكــن الشــباب مــن الخــروج للعمــل، وقالــت عائلــة فلســطينية فــي شــكواها 

لمجموعــة العمــل إن الســلطات األردنيــة ال تمنــح الفلســطينيين مــن ســورية تصاريــح للعمــل 

خــارج المخيــم، مــا يجعلهــم حبيســين بيــن »كرافانــات« المخيــم.

وأضافت الرســائل أن الســنوات ضاعت على الشــباب في المخيم وال يوجد أي تطور بشــأنهم، 

وغــدت حياتهــم بيــن األكل والنــوم دون هــدف، يعيشــون بانتظــار مســاعدات األونــروا النقديــة، 

الفلســطينية  العائــالت  باســم  العائلــة  وطالبــت  المســاعدات،  فــي  زيــادة  أمانّيهــم  وأكبــر 

الســورية فــي المخيــم معاملتهــم أســوة بالعائــالت الســورية، التــي يمنــح العاملــون منهــم 
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تصاريــح عمــل تخولهــم البقــاء خــارج المخيــم شــهرًا كامــاًل، وبتقديــم مشــاريع تنمويــة وتأهيليــة 

للشــباب ووضــع برامــج لهــم.

 الجانب المعيشي واإلغاثي

دخــول الفلســطينيين مــن ســورية بطــرق غيــر نظاميــة جعــل حياتهــم قاســية، خصوصــًا مــع 

ارتفــاع تكاليــف المعيشــة مــن إيجــار منــازل وتضييــق علــى حركتهــم داخــل األردن، وسياســة 

التقليصــات التــي تتبعهــا وكالــة األونــروا تجاههــم، يضــاف إلــى ذلــك تقاعــس الجهــات الدوليــة 

والرســمية الفلســطينية عــن تقديــم المســاعدات العاجلــة وعــدم ســعيها لحــل مشــكالتهم 

القانونيــة التــي تشــكل منطلقــًا لجميــع المشــكالت التــي يعانــون منهــا.

تقــدم األونــروا مســاعدات نقديــة إلــى %98.7 مــن األســر المســتحقة مــن فلســطينيي ســورية 

لتأميــن الغــذاء والمــواد غيــر الغذائيــة علــى حســاب المســاعدات فــي المــأوى، غيــر أن الالجئيــن 

الفلســطينيين ال يــرون فــي المســاعدات أنهــا تصــل إلــى المســتوى المطلــوب، حيــث إنهــا 

ال تغطــي ســوى القليــل مــن االحتياجــات المتعاظمــة لهــم فــي ظــل البطالــة وعــدم تلقــي 

ــة أخــرى. المســاعدات مــن جهــات إغاثي

فقــد أظهــرت نتائــج التصويــت اإللكترونــي الــذي أجرتــه مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي 

ســورية فــي وقــت ســابق حــول خدمــات األونــروا فــي األردن عــدم الرضــا عــن الخدمــات المقدمــة، 
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ــة المقدمــة لالجئيــن مــن ســورية  ــي قــال %61.4 إن المســاعدات النقدي فعلــى الصعيــد اإلغاث

ــة، فيمــا صنــف المســاعدات  ــر كافي ــوا إنهــا غي ــة جــدًا، فــي حيــن أن 24.3 % قال ــى األردن قليل إل

%10 بالقليلــة، بينمــا رأى %4.3 أنهــا كافيــة.

فــي المقابــل رأى 64.3 % أن المســاعدات العينيــة قليلــة جــدًا، وقــال %15.7 إنهــا غيــر كافيــة، 

بينمــا وصــف 14.3 % بأنهــا قليلــة، فيمــا وجــد 5.7 % فقــط بالمســاعدات العينيــة أنهــا كافيــة.

وفاقمــت أزمــة كورونــا مــن األعبــاء المعيشــية التــي يعانيهــا الالجئــون الفلســطينيون فــي 

األردن بعــد اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الســلطات األردنيــة للحــد مــن انتشــار الوبــاء فــي البــالد؛ فــي 

تعطيــل أعمــال الكثيريــن وتركتهــم دون مصــدر رزق، فــي الوقــت الــذي انقطعــت المســاعدات 

اإلنســانية، فباتــت أعــداد كبيــرة مــن العائــالت غيــر قــادرة علــى تأميــن قــوت يومهــا بعــد تعطيــل 

األعمــال، وتوقــف المنشــآت التــي كان يعمــل بهــا البعــض وعددهــم قليــل.

مــن  األردن  فــي  مــن ســورية  الفلســطينيين  الالجئيــن  األردنيــة حرمــان  الســطات  وتواصــل 

مــة مــن خــالل برنامــج صنــدوق »همــة وطــن« الــذي  مســاعداتها الماديــة واإلنســانية، المقدَّ

يقــدم معوناتــه لمــن يعانــون مــن ظــروف معيشــية صعبــة نتيجــة أزمــة فايــروس كورونــا.

وقــال ناشــطون فــي رســائل لمجموعــة العمــل، إن الصنــدوق ال يــزال يســتثني حملــة الوثائــق 

الفلســطينية الســورية فــي األردن ألنهــم ال يحملــون أرقامــًا وطنيــة، وأشــار الناشــطون أن 

فلســطينيي ســورية لــم تشــملهم أي قــرارات حكوميــة للتخفيــف مــن تداعيــات جائحــة كوفيــد 

19، ولــم تشــملهم المســاعدات المقدمــة مــن المفوضيــة العامــة ألنهــم ال يندرجــون فــي 

مســمى الجئيــن ســوريين.

يطالب الالجئون الفلسطينيون السوريون في األردن األونروا بـ:

وبــدل  	 المنــازل  إيجــار  بــدل  ذلــك  فــي  بمــا  الماليــة  المســاعدات  زيــادة  علــى  العمــل 

المحروقــات وفواتيــر الكهربــاء المــاء، ولتكفــي تكاليــف األكل والشــرب بمــا يتناســب مــع 

الغــالء والتكاليــف الباهظــة للمعيشــة.

صــرف مســاعدات طارئــة للحــاالت الصعبــة واالتفــاق مــع وزارة الصحــة فــي المملكــة  	

األردنيــة الهاشــمية لتغطيــة المرضــى الذيــن يحتاجــون لدخــول المستشــفيات وزيــادة 

الدعــم المطلــوب للعمليــات الجراحيــة، وتأميــن الفحوصــات المخبريــة بشــكل شــامل 

وتأميــن طــب األســنان بشــكل جيــد وتوفيــر كافــة األدويــة لجميــع الحــاالت المرضيــة.
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تأميــن فــرص عمــل لالجئيــن ودعــم المشــاريع اإلنتاجيــة الصغيــرة لــذوي المصالــح  	

الحــرة لضمــان العيــش الكريــم.

دعم التعليم وتقديم مساعدات مالية تعين الطالب على متابعة الدراسة الجامعية. 	

تقديــم الحمايــة اإلنســانية والقانونيــة والجســدية لالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية  	

إلــى األردن.

 مناشدات

• اشــتكت عائــالت 3 أطفــال فلســطينيين مــن ســورية مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن 

إهمــال وكالــة األونــروا فــي األردن، وفقــدان الرعايــة الصحيــة المناســبة لهــم، وقــال ناشــطون 

فلســطينيون لمجموعــة العمــل، إن والــدة الطفــل ع.م اشــتكت مــن ســوء اهتمــام مســؤولي 

مــن  لطفلهــا  الحيــاة  أبســط متطلبــات  تلبيــة  وعــدم  بــاألردن،  األونــروا  وكالــة  فــي  ملفهــم 

مســتلزمات صحيــة وكرســي متحــرك.

ــر  ــى اآلن، وأن تأخي ــه حت ــي لطفلي ــن مــن عــدم وجــود عــالج فعل ــن اآلخري ــد الطفلي واشــتكى وال

الحصــول علــى موافقــات العــالج يعــّرض طفليــه لخطــر حقيقــي، وأشــار إلــى وجــود تكاليــف 

ــروا لــم تصــرف مبالــغ  كبيــرة للطفليــن مــن فــوط وحليــب وعــالج ومتطلبــات أخــرى، وأن األون

ــاة العائلــة. لهــم مــا يزيــد مــن معان

وناشــدت العائلتــان وكالــة األونــروا والمنظمــات اإلنســانية ومفوضيــة الالجئيــن بتقديم الرعاية 

الصحيــة المناســبة لألطفــال، ووضعهــم ضمــن برامــج مخصصــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة، 

والتخفيــف مــن مأســاة العائــالت التــي هاجــرت مــن ســورية تحــت وقــع القصــف والمــوت.

• ناشــد الناشــطون، الحكومــة األردنيــة والمفوضيــة العامــة لشــؤون الالجئين بشــملهم ضمن 

المســاعدات المقدمــة، للتخفيــف مــن وطــأة التهجيــر وصعوبــات العيــش، وتوقــف األعمــال 

بســبب كورونــا.
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 الجانب الصحي

يتلقــى معظــم الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية العــالج فــي عيــادات األونروا ومراكزهــا 

الصحيــة، كمــا تقــوم األونروا بتغطيــة التحويــالت فــي المستشــفيات الحكوميــة، حيــث تديــر 

األونــروا فــي مخيمــات الالجئيــن الفلســطينيين ومــا حولهــا فــي مختلــف أنحــاء األردن، شــبكة 

مــن 25 مركــزًا صحيــًا وأربــع عيــادات متنقلــة لصحــة األســنان، إال أن الســلطات األردنيــة تحــرم 

آالف الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية، مــن مطعــوم كورونــا لعــدم امتالكهــم أوراق إقامــة 

فــي البــالد.

ويشــير ناشــطون لمجموعة العمل أن الفلســطينيين من حملة الوثائق الســورية غير مصرح 

لهــم الحصــول علــى أوراق اإلقامــة، لدخولهــم البــالد بطــرق غيــر نظاميــة هربــًا مــن الحــرب، 

ووجــود قــرارات ملكيــة وحكوميــة بمنــع تكفيلهــم ومنــع دخولهــم مــن ســورية.

فيمــا أكــد الجئــون فلســطينيون أن قــرار وزارة الداخليــة األردنيــة األخيــر الــذي يســمح لألجانــب 

المتواجديــن فــي األردن بالحصــول علــى مطعــوم كورونــا، ال يشــملهم حيــث يشــترط حيازتهــم 

علــى اإلقامــات.

بدورهــا أكــدت وزارة الداخليــة األردنيــة أنهــا ال تفــّرق بيــن أي مواطــن علــى أراضيهــا بموضــوع 

لقــاح كورونــا حتــى إن لــم يمتلــك إقامــة أو دخــل إلــى البــالد خلســة، جــاء ذلــك بعــد خبــر نشــرته 

مجموعــة العمــل نقــاًل عــن الجئيــن ونشــطاء يفيــد أن الســلطات األردنيــة تحــرم آالف الالجئيــن 

الفلســطينيين مــن ســورية، لقــاح كورونــا لعــدم امتالكهــم أوراق إقامــة.

فيمــا أفــاد عــدد مــن فلســطينيي ســوريا فــي األردن عــن مواجهتهم لعقبات حالــت دون تلقيهم 

المطعــوم، فيمــا وعــدت وزارة الداخليــة بالتواصــل مــع األشــخاص الــذي واجهــوا عقبــات حالــت 

دون تلقيهــم اللقــاح إلجــراء الــالزم، وضمــان حصولهــم عليه.

كشــوفات  وطلبــت  للجميــع  كورونــا  لقــاح  أنهــا ســتعطي  األردنيــة  الداخليــة  وزارة  وأكــدت 

باألســماء وكذلــك شــددت علــى أنهــا ستيســر للفلســطيني الســوري كافــة األمــور المتعلقــة 

بلقــاح كورونــا، نقــاًل عــن المذيــع والصحفــي األردنــي »بســيم صعــوب« الــذي اتصــل بوزيــر 

الداخليــة األردنيــة ونقــل لــه هــذا الخبــر، كذلــك تواصــل مــع مديــرة األونــروا فــي األردن، ويعمــل 
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معهــا حاليــًا علــى أن يتــم تطعيــم كافــة الفلســطينيين الســوريين فــي البــالد، إال أن التصريحــات 

ــق حتــى نهايــة عــام 2021. بقيــت ضمــن الوعــود التــي لــم ُتحقَّ

كمــا يعانــي فلســطينيو ســورية فــي األردن مــن عرقلــة الحاالت الطبية الطارئة واالستشــفائية، 

والتعامــل بتعقيــد إداري الستشــفاء الالجئيــن مــن قبــل الشــؤون الصحيــة فــي وكالــة األونــروا، 

خاصــة الحــاالت المتعلقــة بالحوامــل والوالدة.

فيمــا تظهــر نتائــج التصويــت اإللكترونــي الــذي أجرتــه مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي 

ســورية فــي وقــت ســابق حــول خدمــات األونروا فــي األردن علــى الصعيــد الصحــي، أن 2.8 % 

قــال عــن المعاينــات والفحــص الطبــي ممتــازة، بينمــا رأى 18.6 % أنهــا جيــدة، بينمــا وصفهــا 

38.6 % بالوســط، فيمــا قــال 40 % إنهــا ضعيفــة.

 الجانب التعليمي

فتحــت األونروا المجــال للطــالب الفلســطينيين مــن ســوريا فــي األردن لاللتحاق بالمؤسســات 

ــى أي  ــي والمتكافــئ إل ــة الوصــول المجان ــى إمكاني ــروا( والحصــول عل ــة )األون ــة للوكال التعليمي

مــن مدارســها، وتشــير بيانــات األونروا إلــى أن هنــاك أكثــر مــن )1396( الجئــًا فلســطينيًا مــن 

ســوريا التحقــوا بالتعليــم فــي مــدارس األونروا فــي األردن يتلقــون تعليمهــم حتــى إنهــاء الصــف 

العاشــر، وهــو الصــف األخيــر للتعليــم المجانــي الــذي تقدمــه األونــروا.

ــة للتعليــم  كمــا يســتطيع الطــالب الالجئــون مــن ســورية فــي األردن االلتحــاق ببرنامــج الوكال

والتدريــب

المباشــر  المهنــي  التوجيــه  وخدمــات  األجــل  دورات قصيــرة  يقــدم  الــذي  والمهنــي  التقنــي   

والمخصــص لدعــم الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا والالجئيــن الفلســطينيين فــي األردن.

 اعتصامات ومطالبات

• يــوم 17 كانــون الثانــي/ ينايــر 2021 اعتصــم عــدد مــن الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية داخــل 

مبنــى وكالــة األونــروا فــي العاصمــة األردنيــة عّمــان، احتجاجــًا علــى ســوء أوضاعهــم اإلنســانية 

والقانونيــة، وحمــل المعتصمــون شــعارات منهــا »رواتــب العامليــن لديكــم خــط أحمــر وحيــاة 
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الالجــئ مــاذا؟«، »الغــرض مــن العمــل اإلنســاني هــو احتــرام اإلنســان«، وتســاءل الالجئــون عــن 

مســتقبل أطفالهــم »مــا المســتقبل الــذي ترســمونه ألطفالنــا بعــد أن فشــلتم فــي رســم 

مســتقبل لنــا«.

مــن جانبهــم، اســتمع مســؤولو األونــروا لمشــاكل ومعانــاة المعتصميــن وأســبابها، وقدمــوا 

وعــودًا بإيجــاد حلــول تناســب الوضــح الحالــي لهــم وتخفــف مــن معاناتهــم، وذلــك بحســب مــا 

نقلــه المعتصمــون.

• يــوم 4شــباط/ فبرايــر 2021 اعتصــم عــدد مــن الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية داخــل 

مبنــى وكالــة األونــروا فــي العاصمــة األردنيــة عّمــان، احتجاجــًا علــى ســوء أوضاعهــم اإلنســانية 

والقانونيــة، وبحســب أحــد منظمــي االعتصــام، فقــد قدمــت الوكالــة وعــدًا بترتيــب لقــاء بيــن 

المعتصميــن وأعلــى ســلطة فــي وكالــة األونــروا بــاألردن.

• يــوم 11 آذار/ مــارس 2021 طالــب الالجئــون الفلســطينيون مــن ســورية فــي األردن، بصــرف 

الدفعــة النقديــة الثالثــة مــن األونــروا المخصصــة بشــكل طــارئ فــي ظــل جائحــة كورونــا، 

ووصلــت رســائل لمجموعــة العمــل تصــف وضــع فلســطينيي ســورية فــي األردن بالمزريــة 

والصعبــة.

طبابــة  بتســهيل  فلســطينيون،  والجئــون  ناشــطون  طالــب   2021 فبرايــر  شــباط/   28  •

فلســطينيي ســورية فــي المشــافي الحكوميــة األردنيــة، وعــدم عرقلــة الحــاالت الطبيــة الطارئــة 

الشــؤون  قبــل  مــن  الالجئيــن  الستشــفاء  إداري  بتعقيــد  التعامــل  وعــدم  واالستشــفائية، 

والــوالدة. بالحوامــل  المتعلقــة  الحــاالت  األونــروا، وخاصــة  بوكالــة  الصحيــة 

• يــوم 15 آذار/ مــارس2021 طالــب الجئــون فلســطينيون فــي األردن، بتحســين أوضــاع الفئــات 

الضعيفــة مــن فلســطينيي ســورية فــي األردن مــن كبــار الســن وأرامــل وفاقــدي المعيــل، 

وشــددوا فــي رســائل وصلــت إلــى مجموعــة العمــل علــى ضــرورة صــرف مســاعدة شــهرية 

لكبــار الســن بــداًل مــن ثالثــة أشــهر، وشــمولهم بالحمايــة وصــرف طــرود غذائيــة لألشــد عــوزًا.

• طالــب الالجئــون الفلســطينيون مــن ســورية فــي األردن، بصــرف الدفعــة النقديــة الثالثــة مــن 

األونــروا المخصصــة بشــكل طــارئ، حيــث يعانــي فلســطينيو ســورية فــي األردن أوضاعــًا مزرية 

وصعبــة فــي ظــل جائحــة كورونــا ونقــص فــرص العمــل.

2021، مــع  أيــار/ مايــو   19 يــوم  التقــت مديــرة شــؤون األونــروا فــي األردن »مارتــا لورينــزو«   •

مجموعــة مــن الفلســطينيين مــن ســورية فــي األردن، واســتعرض اللقــاء أوضــاع الالجئيــن 
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األردن. فــي  يواجهونهــا  التــي  والمشــاكل والصعوبــات  مــن ســورية  الفلســطينيين 

• قــال الناشــط الفلســطيني »محمــد بلــوط« الــذي تحــدث باســم فلســطينيي ســورية، إن 

القائميــن علــى ملــف فلســطينيي ســورية فــي األردن ال يدركــون وضعهــم الحقيقــي وحجــم 

معاناتهــم، مشــيرًا إلــى وجــود خلــل فــي منظومــة القوانيــن والبرامــج فــي األونــروا بــاألردن، حيــث 

زادت ديونهــم وأوصلتهــم إلــى الطــرد مــن المنــازل وتعريضهــم للقضــاء والحبــس.

بصــرف  األردن،  فــي  ســورية  مــن  الفلســطينيون  الالجئــون  طالــب   2021 حزيــران/   11 يــوم   •

ــروا، وذلــك بســبب تدهــور أوضاعهــم المعيشــية، ووصلــت  ــة مــن األون مســاعدة نقديــة طارئ

رســائل لمجموعــة العمــل تصــف وضــع فلســطينيي ســورية فــي األردن بالمزريــة والصعبــة.
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 الالجئون الفلسطينيون 

من سورية إلى كردستان

 نجاحات

نالــت الطالبــة الفلســطينية الســورية »يمنــى محمــد ديــب يوســف خرطبيــل«، ابنــة مخيــم 

ــدورة  ــا« الفــرع العلمــي ل ــة »البكالوري ــات الشــهادة الثانوي اليرمــوك المركــز الثالــث فــي امتحان

2021 بمجمــوع )696( مــن 700 درجــة، وذلــك علــى مســتوى إقليــم كردســتان العــراق.
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 الالجئون الفلسطينيون 

من سورية إلى مصر

شــهدت األعــوام الماضيــة انخفاضــًا ملحوظــًا فــي أعــداد الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين 

ــى نحــو 3500 شــخص عــام 2018، منهــم  فــي مصــر، حيــث تراجــع عددهــم مــن 6 آالف الجــئ إل

قرابــة 500 شــخص وافديــن إلــى مصــر مــن الســودان -دخــول بطريقــة غيــر نظاميــة- وذلــك 

وفقــًا إلحصائيــات مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية.

• ماتــزال الســلطات المصريــة وبعــد 10 ســنوات علــى وجــود الالجــئ الفلســطيني الســوري 

علــى أراضيهــا تســميه »وافــدًا« أي »ســائح« وعــدم معاملتــه كنظيــره الســوري تهربــًا مــن 

تقديــم الحمايــة الواجــب تقديمهــا لالجئيــن، فــي حيــن تتهــرب وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن 

الفلســطينيين )األونــروا( ورغــم وجــود مكتــب ارتبــاط لهــا فــي العاصمــة المصريــة القاهــرة مــن 

مســؤولياتها تجاههــم وتقديــم الخدمــات والمســاعدات الماديــة واإلغاثيــة لهــم، بحجــة أنهــم 

ال يقعــون ضمــن مناطــق عملياتهــا الخمــس )ســوريا، لبنــان، األردن، غــزة، الضفــة الغربيــة(.



فلسطينيو سورية .. آالم وآمال 200

• تواصل المفوضية السامية لشؤون الالجئين رفضها تسجيل الالجئ الفلسطيني السوري 

فــي ســجالتها فــي مصــر رغــم وجــود ذات المبــررات والمســوغات التــي دفعتهــم للخــروج مــن 

ســورية، والعتبــار وجــوده تحــت واليــة وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين الدوليــة 

»األونــروا« المكلفــة بتقديــم الرعايــة لهــم، علمــًا أن األونــروا ال تمــارس أي نشــاط إغاثــي أو 

خدمــي لالجئيــن الفلســطينيين فــي جمهوريــة مصــر كونهــا ليســت مــن مناطــق عملياتهــا 

ويقتصر وجودها على مكتب ارتباط بســيط ال يمكنه فعل شــيء حيال الفلســطيني الســوري، 

ونتيجــة لذلــك ُرفعــت عــن الفلســطيني الســوري صفــة الالجــئ وبــات مكشــوًفا وال يتمتــع بــأي 

غطــاء قانونــي دولــي مــن قوانيــن حمايــة الالجئيــن، وبالتالــي تمخــض عــن هــذا الوضــع حرمانــه 

مــن الحصــول علــى بطاقــة اللجــوء التــي ُيمنــح بموجبهــا المــرء الخدمــات الالزمــة لمعيشــته، 

كاإلقامــة والمســاعدات الماليــة واإلغاثــة العينيــة والتعليــم.

والتعليميــة  القانونيــة  أوضاعهــم  مــن هشاشــة  فــي مصــر  اشــتكى فلســطينيو ســورية   •

واالقتصاديــة، فمــن الناحيــة القانونيــة يجــدون صعوبــة كبيــرة فــي حصولهــم علــى اإلقامــة 

النظاميــة الرتباطهــا بالحصــول علــى الموافقــة األمنيــة التــي يتــم المماطلــة فــي منحهــا لعــدة 

شــهور دون إبــداء األســباب، مــا يؤثــر بشــكل ســلبي علــى كافــة مناحــي حياتهــم وتجعلهــم ُرهنــاء 

محبوســي منازلهــم ومناطقهــم التــي يقطنــون بهــا، كمــا أنــه يشــكل خطــرًا حقيقيــًا فــي ضيــاع 

مســتقبل أبنائهــم التعليمــي وعــدم تســجيلهم فــي المــدارس بســبب القــرارات التــي أصدرتهــا 

الســلطات المصريــة، والمتعلقــة بضــرورة وجــود إقامــة نظاميــة للطالــب وعائلتــه، وفــرض 

رســوم مرتفعــة علــى كافــة المراحــل التعليميــة، األمــر الــذي يفــوق قــدرة العائــالت علــى دفعهــا.

األوضــاع المعيشــية المزريــة والقــرارات الجائــرة وعــدم تمتعــه بــأي غطــاء قانونــي، وعــدم 

شــعور الالجــئ الفلســطيني الســوري فــي مصــر باالســتقرار واألمــان أدخلــه فــي متاهــة معانــاة 

ال تنتهــي وســراديب البحــث عــن الحــل والخــالص، وهــذا مــا دفــع بعضهــم لمغــادرة مصــر 

وخــوض غمــار البحــر وركــوب قــوارب المــوت أو العــودة إلــى ســورية علهــم يجــدون ضالتهــم 

الصــوت  تبقــى منهــم فــي مصــر يرفعــون  يــزال مــن  ويعيشــون حيــاة كريمــة، فــي حيــن ال 

تحســين  أجــل  مــن  إليهــم،  النظــر  للفــت  االعتصامــات  وينظمــون  المناشــدات  ويطلقــون 

أوضاعهــم المعيشــية والقانونيــة ومعاملتهــم معاملــة إنســانية أو تهجيرهــم إلــى أي دولــة 

تحتــرم كرامتهــم وإنســانيتهم.
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 متابعات

الالجئيــن  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  أجــل فلســطينيي ســوريا  مــن  العمــل  دعــت مجموعــة   •

الفلســطينيين )األونــروا( للقيــام بدورهــا تجــاه الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية إلــى مصــر 

أســوة بغيرهــم مــن الالجئيــن إلــى لبنــان واألردن والنازحيــن فــي الداخــل الســوري وتقديــم ذات 

المســاعدات العينيــة والنقديــة المقدمــة لهــم.

كمــا طالبــت مجموعــة العمــل مكتــب االرتبــاط الخــاص باألونــروا فــي جمهوريــة مصــر العربيــة 

إلــى التنســيق الكامــل مــع المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن لتأميــن فــرص التعليــم 

للطــالب مــن فلســطينيي ســورية وتقديــم المســاعدات الماليــة والغذائيــة لهــم، وتزويدهــم 

ببطاقــات اللجــوء الالزمــة مــا يمّكنهــم مــن وضــع قانونــي أمــام الســلطات المصريــة، والعمــل 

بــكل   1951 لعــام  لالجئيــن  الدوليــة  االتفاقيــة  فــي  عليهــا  المنصــوص  الحمايــة  تقديــم  علــى 

أشــكالها القانونيــة والجســدية لالجــئ الفلســطيني الســوري.

• اشــتكى الالجئــون الفلســطينيون المهجــرون مــن ســورية إلــى مصــر، بتعامــل مديــرة مكتــب 

»األونــروا« فــي القاهــرة الالإنســاني مــع ملفهــم، وتقليلهــا مــن حجــم معاناتهــم، خاصــة بعــد 

ــب ناشــطون  ــن ومطالبهــم، وطال سلســلة إجــراءات اتخذتهــا للحــّد مــن مراجعــات المهّجري

فلســطينيون مــن ســورية فــي رســائل وصلــت إلــى مجموعة العمــل، بإقالتها لعدم االســتجابة 

لمطالبهــم المتكــررة.

• فــي شــهر حزيــران/ يونيــو 2021، توقفــت الخدمــات الطبيــة المقدمــة لالجئيــن الفلســطينيين 

مــن ســورية فــي مصــر، واشــتكى الالجئــون مــن معانــاة كبيــرة منــذ أشــهر جــراء حرمانهــم مــن 

العــالج المجانــي، بعــد أن كان يحــق للمريــض دواء بقيمــة 200 جنيــه يوميــًا مجانــًا، و900 جنيــه 

شــهريًا كــدواء لألمــراض المزمنــة، إضافــة إلــى العمليــات الجراحيــة المجانيــة فــي مستشــفى 

»مصطفــى محمــود« التــي يقدمهــا الهــالل األحمــر بمشــاركة وكالــة األونــروا فــي القاهــرة.

وطالــب الالجئــون الفلســطينيون مندوبــة األونــروا فــي مصــر، توضيحــات حــول توقــف الرعايــة 

الطبيــة المجانيــة، وطلبــت تقديــم شــكوى لطبيبــة تابعــة للهــالل األحمــر المصــري ومشــفى 

»مصطفــى محمــود« فــي القاهــرة، ويشــير الالجئــون أن كــوادر مستشــفى مصطفــى محمــود 

الطبيــة مازالــوا متدربيــن وال يثقــون بعملهــم الطبــي.
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ــى  ــون الفلســطينيون القادمــون مــن ســورية إل ــو 2021، اتهــم الالجئ ــران/ يوني • فــي شــهر حزي

مصــر، مكتــب االرتبــاط التابــع لوكالــة األونــروا فــي العاصمــة المصريــة القاهــرة بالمماطلــة 

والتهــرب مــن مســؤولياته تجاههــم وتقديــم الخدمــات والمســاعدات الماديــة واإلغاثيــة لهــم، 

بحجــة أنهــم ال يقعــون ضمــن مناطــق عملياتهــا الخمــس )ســوريا، لبنــان، األردن، غــزة، الضفــة 

الغربيــة(، مســتغربين عــدم مبــاالة وكالــة الغــوث مــن المخاطــر المحيطــة بهــم، بعــد تفشــي 

وبــاء كورونــا عالميــًا، وعــدم اتخاذهــا إجــراءات كفيلــة بحمايتهــم مــن الفايــروس المســتجد 

كوفيــد 19.

وقــال أحــد الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين المقيميــن فــي مصــر إنــه اتصــل بمكتــب وكالــة 

الغــوث وأخبرهــم أنهــم إلــى اليــوم لــم يتلقــوا أي لقــاح واٍق ضــد فايــروس كورنــا، إال أن القائميــن 

علــى المكتــب تجاهلــوا األمــر ولــم يعطــوه جوابــًا بهــذا الخصــوص، مشــيرًا إلــى أن العــالج 

والطبابــة ال تــزال متوقفــة وأن وكالــة الغــوث ال تصــرف وصفــات دوائيــة إال لألشــخاص مــن 

ذوي األمــراض المزمنــة.

• في شــهر آب/ أغســطس 2021، وزعت ســفارة دولة فلســطين لدى جمهورية مصر العربية، 

ودائــرة شــؤون الالجئيــن فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية، يــوم األحــد 1 آب/ أغســطس 2021، 

مســاعدات ماليــة طارئــة للعائــالت الفلســطينية القادمــة مــن ســوريا إلــى مصــر، لتحســين 

ظروفهــا المعيشــية، وشــملت 432 أســرة.
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 الالجئون الفلسطينيون

من سورية إلى السودان

انخفــض عــدد فلســطينيي ســورية فــي الســودان خــالل الســنوات األخيــرة، بســبب الظــروف 

المعيشــية واالقتصاديــة المزريــة التــي دفعــت العديــد مــن العائــالت إلــى الهجــرة عبــر الصحــراء 

الســودانية الليبيــة إلــى ليبيــا لركــوب البحــر باتجــاه أوروبــا، فــي حيــن فضلــت أســر أخــرى البقــاء 

فــي الســودان.

• يقــدر عــدد عائــالت الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي الســودان قرابــة 100 يتوزعــون فــي 

العاصمــة المثلثــة فقــط الخرطــوم والخرطــوم بحــري، وأم درمــان.

• يمكــن الجــزم بــأن غالبيــة المهجريــن الفلســطينيين مــن ســوريا إلــى الســودان خــالل الفتــرة 

)2012 2020-( هــم مــن أبنــاء مخيمــات اليرمــوك والعائديــن فــي حمــص، وثمــة أعــداد قليلــة مــن 

الفلســطينيين مــن مخيــم العائديــن فــي حمــاة، حيــث يتوزعــون فــي العاصمــة المثلثــة فقــط 
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الخرطــوم والخرطــوم بحــري، وأم درمــان.

• يعامــل الالجــئ الفلســطيني الســوري فــي الســودان قانونيــًا معاملــة األجنبــي ال الالجــئ، األمــر 

الــذي انعكــس ســلبًا عليــه مــن ناحيــة ارتفــاع تكاليــف اإلقامــة وإذن الدخــول مقارنــة بالالجــئ 

الســوري فــي الســودان«، ويتوجــب علــى الفلســطيني الســوري أن يدفــع ســنوّيًا مبلــغ 200 

دوالر أمريكــي لتجديــد إقامتــه، وهــو مبلــغ ليــس مــن الســهل تأمينــه فــي الســودان أو ادّخــاره 

ــي مســتوى الدخــل لغالبيــة الفلســطينيين. نظــرًا لتدّن

• الحصــول علــى اإلقامــة ليــس باألمــر بالســهل، نظــرًا لوجــود شــرط قانونــي، يفــرض علــى 

الفلســطيني الســوري وجــود كفيــل ســوداني يكــون حصــرًا مــن الحكومــة، أو صاحــب شــركة 

وفــق عقــد عمــل، األمــر الــذي يترتــب عليــه تكاليــف إضافّيــة ُتدفــع للكفيــل، وصعوبــات فــي 

إيجــاده أو تجديــد االتفــاق معــه، وفــي حــال التأّخــر عــن تجديــد اإلقامــة الســنوية، يغــّرم الالجــئ 

ــر، وهــو مبلــغ ليــس بالقليــل بالمقاييــس المعيشــّية فــي  ــوم تأخي مبلــغ دوالر واحــد عــن كّل ي

الســودان.

• بعد عزل الرئيس عمر البشــير فرضت تأشــيرة دخول »فيزا« على الســوريين والفلســطينيين 

الســوريين الراغبيــن بدخــول أراضيهــا، وجــاء ذلــك فــي البيــان الــذي أصدرتــه وزارة الداخليــة فــي 

شــهر كانــون األول مــن عــام 2020، والــذي أوضــح أن رئيــس »المجلــس االنتقالــي« عبــد الفتــاح 

البرهــان، قــرر »إلغــاء القــرار الجمهــوري الصــادر فــي العــام 2001 والــذي كان يقضــي بإعفــاء 

الســوريين مــن تأشــيرات الدخــول«.

• بالنســبة للعمــل فــي الســودان؛ فــإن إقامــة الكفيــل التــي ُتمنــح لالجئيــن الفلســطينيين 

أّي عمــل، ألنهــم يعاملــون معاملــة األجانــب، كمــا أن الســلطات  ال تســمح لهــم بمزاولــة 

الســودانية تجبــر الالجــئ الفلســطيني الســوري عنــد دخولــه إلــى أراضيهــا التســجيل فــي دائــرة 

األجانــب ودفــع 200 دوالر أمريكــي حيــث ُتدفــع لّمــرة واحــدة، وهــو شــرط ال يشــمل أشــقاءهم 

الســوريين، األمــر الــذي ُيخضــع الفلســطيني الســوري لقانــون العمــل الســوداني الــذي يفــرض 

الحصــول علــى بطاقــة عمــل، لهــا شــروط ال تتوفــر غالبــًا، كعقــد عمــل مــع شــركة، وهــو أمــر غيــر 

ــة الفلســطينيين الســوريين. ــر لغالبّي متوّف

مــن  العديــد  دفعــت  الســوري  الفلســطيني  الالجــئ  بحــق  المجحفــة  القانونيــة  الشــروط   •

فلســطينيي ســورية لالنخــراط باألعمــال الحــّرة كالعمــل فــي المحــال التجاريــة والمطاعــم أو 

ورش البنــاء، وتعلــم المهــن اليدويــة لســّد حاجاتهــم، فــي حيــن البعــض اآلخــر قــام بإنشــاء 



205فلسطينيو سورية .. آالم وآمال

مشــاريع صغيــرة معتمديــن علــى أقاربهــم وذويهــم وعلــى مــا لديهــم مــن مــال يســير«، ما جعل 

ــًا بالعمــل اليومــي ممــا انعكــس ســلبًا علــى كافــة مناحــي حياتهــم المعيشــية  دخلهــم مرهون

واالقتصاديــة«، ممــا انعكــس ســلبًا عليهــم ودفــع الكثيــر منهــم إلــى تقديــم طلبــات لجــوء عبــر 

ــا. األمــم المتحــدة، أو اختيــار طريــق الهجــرة إلــى أوروب

• خــالل األحــداث األخيــرة، واجــه الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا فــي الســودان أوضاعــًا 

اقتصاديــة ومعيشــية صعبــة، زاد تــردي الوضــع األمنــي مــن تفاقمهــا، واشــتكى الالجئــون مــن 

ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة والوقــود بســبب ضعــف العملــة بشــكل رئيــس، وعــدم وجــود 

مــورد مالــي وقلــة فــرص العمــل فــي ظــل االضطرابــات األمنيــة واســتمرار االحتجاجــات فــي 

البــالد، ويتخــوف الالجئــون مــن تضاعــف معاناتهــم المعيشــية، بســبب تصاعــد الصــدام فــي 

البــالد، وتخلــي المجتمــع الدولــي والمنظمــات اإلغاثيــة عــن تقديــم يــد العــون لهــم.
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 الالجئون الفلسطينيون

من سورية إلى قطاع غزة

انخفضــت أعــداد العائــالت الفلســطينية الســورية التــي عــادت إلــى غزة مــن 360 عائلة إلى نحو 

130 أســرة، بســبب عمليــات لــم شــمل ضمــن ملفــات اللجــوء إلــى أوروبــا، وتدهــور األوضــاع 

االقتصاديــة، وعــدم القــدرة علــى القيــام بأعبــاء الحيــاة فــي غــزة، وانتشــار البطالــة والتقليصــات 

اإلغاثيــة ســواء المقدمــة مــن األونــروا أو المؤسســات والجمعيــات اإلغاثيــة، وكشــفت وزارة 

الشــؤون االجتماعيــة فــي غــزة ســابقًا، أن %59 مــن األســر الفلســطينية مــن ســورية وليبيــا 

واليمــن فــي غــزة تعانــي مــن الفقــر المدقــع.
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 متابعات

• فــي شــهر كانــون ثانــي 2021، اشــتكت العائــالت الفلســطينية العائــدة مــن ســورية إلــى غــزة 

ممــا وصفتــه بالتقصيــر الواضــح بالتعامــل مــع معاناتهــم مــن قبــل وكالــة »األونــروا« ومنظمــة 

التحريــر والفصائــل الفلســطينية، منوهيــن إلــى أنهــم يعيشــون أزمــات متراكمــة وأوضاعــًا 

معيشــية مأســاوية نتيجــة مــا يمــر بــه العالــم مــن انتشــار جائحــة فايــروس كورونــا المســتجد، 

والحصــار المفــروض علــى قطــاع غــزة وعــدم االعتــراف بهــم كالجئيــن مــن قبــل الســلطة 

ــم تطبــق قراراتهــا ووعودهــا بخصــوص الالجئيــن. ــي ل الفلســطينية، الت

والســلطة  األونــروا  وكالــة  غــزة  قطــاع  فــي  الســوريون  الفلســطينيون  الالجئــون  ناشــد   •

الفلســطينية، تقديــم يــد العــون والمســاعدة لهــم، خاصــة أنها تواجه كارثة إنســانية ومعيشــية 

بســبب وقــف وكالــة الغــوث تقديــم مســاعداتها النقديــة )بــدل اإليــواء( تحــت ذريعــة العجــز 

المالــي، وتســجيلهم فــي الســجالت الرســمية للســلطة الفلســطينية بــرام هللا علــى أنهــم 

موظفــون، ممــا حرمهــم ذلــك مــن تقديــم أي مســاعدة إغاثيــة لهــم مــن قبــل الجمعيــات 

األهليــة. والمؤسســات 

مــن  القادميــن  الفلســطينيين  الالجئيــن  مــن  عــدد  اعتصــم   ،2021 مــارس  آذار/  فــي شــهر   •

ســورية أمــام مقــر منظمــة التحريــر الفلســطينية – دائــرة شــؤون الالجئيــن فــي غــزة، للمطالبــة 

بحقوقهــم وتلبيــة حاجاتهــم اإلنســانية األساســية والعمــل علــى صــرف مســتحقاتهم الماليــة 

ولــّم شــملهم.

وقالــت لجنــة »متابعــة شــؤون الالجئيــن مــن ســوريا إلــى غــزة« التــي دعــت إلــى االعتصــام، إنهــا 

التقــت إثــر االعتصــام بمســؤولي دائــرة الالجئيــن، واتفقــوا علــى تقديــم كشــف بأســماء الالجئيــن 

الفلســطينيين مــن ســورية فــي غــزة ومعلومــات حــول إيجــار منازلهــم، علــى أن يقــدم الكشــف 

خــالل يوميــن لمنظمــة التحريــر.

• فــي شــهر نيســان/ أبريــل 2021، نفــذ عــدد مــن الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية 

اعتصامــًا أمــام مقــر وكالــة األونــروا فــي غزة، للمطالبة بحقوقهم وصرف معونات بدل الســكن 

التــي حرمــوا منهــا منــذ 4 ســنوات، وتقديــم المســاعدات الماليــة للتخفيــف مــن معاناتهــم 

بحســب لجنــة »متابعــة شــؤون الالجئيــن مــن ســوريا إلــى غــزة« التــي دعــت إلــى االعتصــام.
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كمــا حمــل المعتصمــون »ماتيــوس شــمالي« مديــر عمليــات األونــروا فــي غــزة ســبب معاناتهم 

نتيجــة قطــع المخصصــات الماليــة لبــدل اإليجــار عــن الفلســطينيين العائديــن مــن ســورية إلــى 

غــزة مــن شــهر 6/ عــام 2018، مطالبيــن الشــمالي اإلســراع بتنفيــذ وعــوده التــي قطعهــا بإنهــاء 

مأســاتهم عبــر التواصــل مــع دول مانحــة لبنــاء تجمــع ســكني يجمــع كل الالجئيــن مــن ســورية 

إلــى غــزة، والبحــث عــن مموليــن لبــدل اإليجــار، ودمــج الالجئيــن فــي بنــد البطــاالت ومتابعــة 

الوضــع الصحــي لهــم.

ــى غــزة  ــو 2021، قالــت لجنــة متابعــة شــؤون الالجئيــن مــن ســوريا إل ــران/ يوني • فــي شــهر حزي

أنهــا التقــت مــع وفــد مــن األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء فــي غــزة، لبحــث أوضــاع الالجئيــن 

الفلســطينيين مــن ســورية، وتنــاول اللقــاء موضــوع الســكن والعمــل بالتفاصيــل والمراحــل 

غــزة  فــي  أوضــاع فلســطينيي ســورية  العامــة  األمانــة  لوفــد  اللجنــة  مــرت، وشــرحت  التــي 

ــة ألوضاعهــم وإيصــال  ــوزراء وعــد بالمتابعــة الجّدي ومعاناتهــم، وأشــارت أن وفــد مجلــس ال

معاناتهــم ألعلــى جهــة رســمية لحلهــا.

• فــي شــهر حزيــران/ يونيــو 2021، أدرجــت وزارة التنميــة االجتماعيــة الالجئيــن الفلســطينيين مــن 

ســورية في كشــوفات المســاعدات الغذائية، ومســاعدات المنحة القطرية، أو أي مســاعدات 

تأتــي للــوزارة، وذلــك خــالل اجتمــاع ضــم وفــدًا مــن لجنــة متابعــة شــؤون الالجئيــن مــن ســورية 

ومفــوض عــام وزارة التنميــة االجتماعيــة، ودائــرة شــؤون الالجئيــن.

ووفقــًا للجنــة المتابعــة، اتفــق المجتمعــون علــى متابعــة قــرار مجلــس الــوزراء الصــادر بتاريــخ 

2016-4-5 الــذي ينــص علــى تقديــم المســاعدة لعائــالت الوافديــن مــن الــدول العربيــة، وتوفيــر 

تأميــن صحــي لألســر غيــر المؤمنــة صحيــًا، وتوفيــر فــرص عمــل للقادريــن علــى العمــل وبحــث 

إمكانيــة توفيــر مشــاريع مــدّرة للدخــل، وبحــث إمكانيــه توفيــر مســاكن لهــم بالتنســيق مــع وزارة 

األشــغال العامــة واإلســكان.

كمــا تــم االتفــاق علــى عــدة نقــاط أبرزهــا، اللقاء مــع وكالة الغــوث »األونروا« لمناقشــة موضوع 

بــدل اإليجــار لفلســطينيي ســورية فــي غــزة، والبحــث الجــّدي لحــل مشــكلة الســكن، وعمــل 

ضمــان صحــي ضمــن شــروط، وكان مجلــس الــوزراء فــي غــزة قــد وعــد لجنــة شــؤون الالجئيــن 

بالمتابعــة الجّديــة ألوضــاع فلســطيني ســورية وإيصــال معاناتهــم ألعلــى جهــة رســمية لحلهــا.

• فــي شــهر آب/ أغســطس 2021، نظــم عــدد مــن الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية وقفــة 

احتجاجيــة أمــام مبنــى دائــرة شــؤون الالجئيــن الفلســطينيين فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية 
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بغــزة، للمطالبــة بحقوقهــم ورفــع المعانــاة عنهــم، بحضــور وســائل اإلعــالم، وقالــت لجنــة 

متابعــة شــؤون الالجئيــن مــن ســوريا إلــى غــزة، إنها التقت بمســؤول ملف فلســطينيي ســورية 

فــي الدائــرة »رامــي المدهــون« وتــم االتفــاق علــى نقــاط عديــدة.

وأضافــت اللجنــة أن المدهــون أكــد علــى أن كشــف الســكن لفلســطينيي ســورية مــدرج فــي 

المشــاريع القادمــة، ومتابعــة قســيمة المســاعدات وكيفيــة توزيعهــا، واتفقــت اللجنــة مــع 

المدهــون علــى اللقــاء مــع مفــوض عــام وزارة التنميــة االجتماعيــة، فــي قطــاع غــزة »لــؤي 

المدهــون« للتأكيــد علــى إدراج فلســطينيي ســورية فــي كشــوفات الـــ 100 دوالر الشــهرية، 

كمــا ناقــش الطرفــان إمكانيــة إدراج بعــض األســماء غيــر العاملــة وغيــر الموظفــة فــي كشــف 

مســتقل للحصــول علــى مســاعدة البطالــة.

وأشــارت اللجنــة أنهــا بصــدد ترتيــب لقــاء مــع مســؤولي وكالــة األونــروا لمتابعــة مســاعدة 

بــدل اإليــواء، ورفــع رســالة تفصيليــة لعضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية 

ورئيــس دائــرة شــؤون الالجئيــن »أحمــد أبــو هولــي« لمتابعــة مطالــب الالجئيــن الفلســطينيين 

مــن ســورية مــع الســلطة الفلســطينية.

•فــي أواخــر شــهر آب/ أغســطس 2021، التقــت لجنــة متابعــة شــؤون الالجئيــن مــن ســوريا إلــى 

ــروا فــي غــزة، وقدمــت اللجنــة شــرحًا  غــزة، مــع مســؤولي ملــف فلســطينيي ســوريا فــي األون

اللجنــة،  مــن ســوريا، وســلمت  القادمــون  يعيشــها  التــي  الصعبــة  األوضــاع  عــن  تفصيليــًا 

مســؤولي األونــروا رســالة مطلبيــة لتومــاس وايــت« المســؤول الجديــد إلدارة العمليــات فــي 

ــب لقــاء فــي وقــت قريــب معــه. ــروا بغــزة، علــى أن ُيرتَّ األون
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ودعــت اللجنــة فــي منشــور لهــا علــى »فيــس بــوك« لالعتصــام يــوم الثالثــاء »القادم« أمــام مبنى 

دائــرة شــؤون الالجئيــن الفلســطينيين فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية بغــزة، للمطالبــة 

بحقوقهــم وتطبيــق الوعــود التــي تلقاهــا فلســطينيو ســوريا علــى مــدار الســنوات الســابقة.

• فــي شــهر أيلــول/ ســبتمبر 2021، أفــادت« لجنــة متابعــة شــؤون الالجئيــن مــن ســوريا إلــى 

غــزة« أن وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن »أونــروا« قــررت صــرف مســاعدة نقديــة لمــرة واحــدة 

لالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي غــزة.

خــالل  مــن  الجميــع  جهــود  تكاتــف  نتيجــة  جــاء  البســيط  اإلنجــاز  هــذا  أن  اللجنــة  وأوضحــت 

االعتصامــات المتواصلــة ورســائل المناشــدة لوكالــة األونــروا التــي قــررت تقديــم مبلــغ » 91 

دوالرًا« لــكل فــرد علــى أن يتــم تقديمهــا 4 مــرات خــالل العــام عــن كل فصــل ولمــرة واحــدة، 

لجميــع العائــالت التــي يبلــغ عددهــا 140 عائلــة، وذلــك بنــاء علــى البحــوث التــي قامــت بهــا وكالــة 

الغــوث خــالل شــهر أيلــول الحالــي، وأن هــذا المبلــغ ليــس لــه عالقــة باإليجــار وليــس بديــاًل عنــه.

وأكــدت اللجنــة أنهــا ستســتمر بالعمــل والمتابعــة واالعتصــام حتــى تحصــل وتثبــت بــدل اإليجــار 

باعتبــاره حقــًا مشــروعًا لجميــع العائــالت، مشــيرة أن األونــروا ســتقوم بإرســال رســائل لجميــع 

األهالــي المعنييــن الســتالم المبلــغ المحــدد.

 نجاحات

تخرجــت الطالبــة الفلســطينية الســورية »رغــد أحمــد علــي العايــدي« بتفوق من كليــة تكنولوجيا 

المعلومــات فــي الجامعــة اإلســالمية بقطاع غزة.

»رغــد العايــدي« مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين فــي ســوريا ُهجــرت مــع 

ــرة األحــداث فــي ســوريا، فانتقلــت إلــى مصــر وبعدهــا اســتقرت فــي  عائلتهــا بعــد تصاعــد وتي

قطــاع غــزة، لتكمــل تعليمهــا وتتخــرج مــن »كليــة تكنولوجيــا المعلومــات« تخصص »الحوســبة 

المتنقلــة وتطبيقــات األجهــزة الذكيــة«، وهــو من التخصصات الحديثة في جامعات فلســطين، 

والمنطقــة العربيــة.
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الالجئون الفلسطينيون 

من سورية إلى ليبيا

تعتبــر ليبيــا إحــدى المحطــات الرئيســة لالجئيــن الفلســطينيين الفاريــن مــن الحــرب الدائــرة فــي 

ســوريا، والراغبيــن بالوصــول إلــى الــدول األوروبيــة، حيــث يتــم دخولهــم إليها بطرق غيــر نظامية، 

إمــا عــن طريــق مصــر أو عــن طريــق المطــارات الليبيــة التــي تســمح أحيانــًا لالجئيــن بالمــرور لكــن 

بدفــع الثمــن، ووصــل اآلالف مــن الالجئيــن الفلســطينيين والســوريين إلــى البــر األوروبــي بعــد 

صعودهــم مراكــب المــوت مــن ليبيــا وبعضهــم ســقط غرقــًا بســبب جشــع تجــار البشــر.
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يعيــش فلســطينيو ســورية فــي لبيبــا أوضاعــًا إنســانية غايــة فــي القســوة جــراء توقــف جميــع 

أعمالهــم وعــدم وجــود مــورد مالــي ثابــت يقتاتــون منــه، إضافــة إلــى انتشــار وبــاء كورونــا الــذي 

فاقــم مــن المأســاة والمعانــاة، وال يســتطيعون العــودة إلــى ســورية خوفــًا مــن االعتقــال، 

وال البقــاء فــي ليبيــا بســبب تدهــور األوضــاع األمنيــة التــي مــا زالــت تعصــف بليبيــا، وتعرضهــم 

للخطــف والقتــل مــن قبــل األطــراف المتناحــرة فــي ليبيــا، فــي حيــن ال توجــد حتــى اآلن إحصائيــات 

دقيقــة توثــق أعــداد الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي ليبيــا.

مــن الناحيــة القانونيــة يعانــي الالجــئ الفلســطيني الســوري مــن عــدم االســتقرار وهشاشــة 

وضعــه القانونــي بســبب عــدم الســماح لــه بدخــول األراضــي الليبيــة بطريقــة نظاميــة ممــا 

اضطــره لدخولهــا عبــر الســودان أو مصــر بطريقــة غيــر نظاميــة مــا جعلهــم يفقــدون الكثيــر مــن 

األمــور الخدميــة والتعليميــة، ومــا زاد مــن وضعهــم القانونــي تعقيــدًا هــو إصــدار وزيــر الداخليــة 

فــي الحكومــة الليبيــة »ُعمــر الســنكي« يــوم 15/1/2015 قــرارًا يحظــر بموجبــه دخــول حاملــي 

الجنســيات الســودانية والفلســطينية والســورية إلــى األراضــي الليبيــة.
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 الالجئون الفلسطينيون

من سورية إلى الجزائر

مــع بــدء الحــرب واشــتدادها فــي ســورية هاجــر آالف الالجئين الفلســطينيين إلــى أصقاع األرض، 

ووصــل المئــات منهــم إلــى الجزائــر ونتيجــة ألوضاعهــم الســيئة فيهــا واضطــراب أوضاعهــم، 

عــاود العشــرات منهــم الهجــرة إلــى أوروبــا.

قانونيــًا، ال تعتبــر الســلطات الجزائريــة المهاجريــن الفلســطينيين والســوريين الجئيــن، وال 

تمنحهــم صفــة الالجــئ الــذي لديــه حقــوق وتســهيالت أقرتهــا األمــم المتحــدة، كمــا أن مفوضية 

الالجئيــن لــم تمنــح أي مســاعدة لالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية علــى الرغــم مــن قصدهــا 

لعشــرات المــرات طلبــًا للمســاعدة.



فلسطينيو سورية .. آالم وآمال 214

 مخيم سيدي فرج

ويتحــدث عــدد مــن الالجئيــن لمجموعــة العمــل حــول أماكــن إقامتهــم، حيــث يســكنون فــي 

كرفانــات قــد أصابهــا الخــراب فــي جدرانهــا وأرضيتهــا وخدماتهــا، وتمتلــئ بالحشــرات وخاصــة 

أســفلها، وفــي الشــتاء تــأكل جدرانهــا الرطوبــة والعفــن، وترتفــع حرارتهــا فــي الصيــف، مــا 

يســبب لقاطنيهــا أمــراض الربــو والحساســية وخاصــة األطفــال، كمــا يشــكو الالجئــون مــن 

انعــدام النظافــة وانتشــار القــاذورات فــي المخيــم، إضافــة إلــى تســاقط أغصــان األشــجار علــى 

الكرفانــات جــراء اإلهمــال.

 الجانب التعليمي

يســتطيع الالجئــون تســجيل أطفالهــم فــي المــدارس مجانــًا، ويتطلــب شــهادات ميالدهــم 

وورقــة اإلقامــة فــي المخيــم، أمــا عــن دور الســفارة الفلســطينية، يتحــدث فلســطينيو ســيدي 

فــرج لمجموعــة العمــل عــن إهمالهــم وعــدم متابعــة أوضاعهــم وخاصــة القانونيــة، واكتفــت 

الســفارة فــي ظــل الســفير الفلســطيني الجديــد بتوزيــع حقائــب مدرســية لألطفــال، مشــيرين 

إلــى الــدور اإليجابــي للســفير الســابق مــن توزيــع مســاعدات عينيــة وماليــة ونشــاطات لألطفال.

تعيــش  الجزائريــة،  العاصمــة  قــرب 

ســورية  مــن  القادمــة  العائــالت  عشــرات 

غالبيتهــم  فلســطينية  عائلــة   15 بينهــم 

دمشــق،  فــي  اليرمــوك  مخيــم  أبنــاء  مــن 

وقانونيــة  معيشــية  أوضاعــًا  ويواجهــون 

صعبــة وانعــدام مواردهــم الماليــة وشــّح 

لهــم. المقدمــة  المســاعدات 
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 الجانب القانوني

يعانــي غالبيــة الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي مخيــم ســيدي فــرج مــن انتهــاء إقاماتهــم 

التــي تمنحهــا الســلطات لمــدة 3 أشــهر فقــط، ويمنحون إقامة الهــالل األحمر كونهم يقطنون 

فــي المخيم.

كمــا يعانــي فلســطينيون ســوريون مــن ذوي أصــول جزائريــة مــن توقيــف إجــراءات تجنيســهم، 

واتهمــوا الســفارة الســورية بعرقلــة منــح الســلطات الجزائريــة لهــم للجنســية، علمــًا أن عــددًا 

منهــم قــد حصــل عليهــا، ووفقــًا ألحــد أبنــاء المخيــم، ترفــض الســلطات الجزائرية منــح الالجئين 

الســوريون ممتلكاتهــم  التجــار  أو شــراء ســيارة، ويســجل  أو فتــح محــل  اإلقامــة  شــهادة 

وأعمالهــم باســم أحــد الجزائرييــن.

ويشــير الالجئــون لمجموعــة العمــل، أن المخيــم كان يضــم أكثــر مــن 100 عائلــة مــن ســورية، 

لكــن العشــرات منهــم اســتطاعوا الوصــول إلــى أوروبــا عبــر دفــع مبالــغ ماليــة لمهربــي البشــر 

وسماســرة الســفر إمــا عبــر الطائــرة أو مراكــب المــوت عبــر البحــر، مؤكديــن أن خدمــات المخيــم 

ســابقًا كانــت أفضــل بكثيــر عمــا هــي عليــه اآلن، ويؤكــد مــن يعيــش فــي المخيــم أن بقاءهــم فــي 

الجزائــر فــي ظــل أوضاعهــم المترديــة شــبه مســتحيل وعنــد توفــر المــوارد الماليــة ســيهاجرون 

مــرة أخــرى، ولكــن نحــو أوروبــا.

 الجانب الصحي

يعانــي الفلســطينيون فــي المخيــم مــن نقــص الرعايــة الصحيــة، ويعالجــون مرضاهــم غالبــًا 

علــى نفقاتهــم الخاصــة، وتكتفــي إدارة المخيــم بزيــارة أســبوعية للطبيــب وفــي بعــض األحيــان 

ــى نفقتهــم، ويقصــد  ــي يشــترونها عل ــة الت ــة الوصفــات الطبي ــة المرضــى وكتاب ــي لمعاين ال يأت

ــًا. الالجئــون المســتوصفات خــارج المخيــم التــي تعالجهــم مجان

مخيــم  فــي  مــن ســورية  والفلســطينيون  الســوريون  الالجئــون  يواجــه  كورونــا،  جائحــة  مــع 

»ســيدي فــرج«، أوضاعــًا صحيــة ســيئة بســبب إهمــال الســلطات وضعــف خدمــات الهــالل 

األحمــر الجزائــري والنقــص الحــاد فــي دعــم الــدول المانحــة لالجئيــن فــي المخيــم.
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وقالــت الالجئــة أم محمــد مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك، إنهــا أصيبــت بفيــروس كورونــا وســاءت 

ــم تجــد متابعــة أو اهتمــام بحالتهــا، ممــا أجبرهــا  ــم تتلــق عالجــًا أو دواء ول حالتهــا الصحيــة، ول

علــى اللجــوء إلــى مســتوصف طبــي والعــالج علــى نفقتهــا الخاصــة، لتخفيــف أعــراض المــرض، 

وحالهــا كحــال العشــرات مــن الالجئيــن فــي المخيــم، بحســب قولهــا.

كمــا يفتقــد الالجئــون للتوعيــة الصحيــة حــول مــرض كورونــا وأســاليب الوقايــة منــه والحــد 

مــن انتشــاره، وطالبــوا الهــالل األحمــر الجزائــري ورئيســته »ســعيدة بــن حبيلــس« بتحمــل 

مســؤولياته فــي المخيــم، وتوزيــع المعقمــات وتعزيــز أنشــطة الوقايــة مــن األمــراض فــي 

المخيــم.

 ضحايا كورونا

توفــي الالجــئ الفلســطيني الســوري »محمــود حمــدوش« متأثــرًا بإصابتــه بفيــروس كوفيد – 19 

»كورونــا« فــي مخيــم ســيدي فــرج بالجزائــر، وقالــت عائلتــه لمجموعــة العمــل إنــه عانــى اإلهمــال 

الطبــي مــن الجهــات المعنيــة والهــالل األحمــر الجزائــري، وأنــه لــم يتلــق الرعايــة أو االهتمــام علــى 

الرغــم مــن حاجتــه للعنايــة المركــزة.

وأضافــت العائلــة أنهــا طالبــت فــرق الهــالل األحمــر الجزائريــة تقديــم العــالج لفقيدهــا ونقلــه 

إلــى المشــفى، واكتفــوا بالقــول »انتظــروا منــا الــرد«، كمــا توجهــت العائلــة إلــى المســؤول عــن 

ــة  ــة، وبعــد محــاوالت يائســة نقلــت العائل ــًا، بحســب وصــف العائل المخيــم لكنــه تملــص هارب

مريضهــا علــى نفقتهــا الخاصــة إلــى إحــدى المستشــفيات العامــة لكنــه لــم يحصــل فيهــا علــى 

األوكســجين.
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 الالجئون الفلسطينيون 

من سورية إلى اإلمارات

 نجاحات

• حصــدت الطفلــة الفلســطينية الســورية »وفــاء عمــاد عابــوره« )8 ســنوات( مــن أبنــاء مخيــم 

اليرمــوك المرتبــة الثالثــة فــي مســابقة الحســاب الذهنــي )Mental Arithmetic(، التــي أقيمــت 

فــي مدينــة دبــي باإلمــارات.

• حصــل الشــاعر والقــاص والباحــث الفلســطيني الســوري الدكتــور »يوســف حطينــي« ابــن 

مخيــم اليرمــوك علــى المركــز الثالــث مــن بيــن 102 مشــاركًا فــي مســابقة الشــارقة لنقــد الشــعر 

ــذي حمــل  ــه فــي المســابقة ال ــذي شــارك ب ــه ال ــرة الثقافــة بالشــارقة، عــن بحث ــي فــي دائ العرب

عنــوان »الســياق الســردّي فــي الشــعر العربــي المعاصــر«.



فلسطينيو سورية .. آالم وآمال 218

د. يوســف حّطينــي شــاعر وقــاص وباحــث، فلســطيني مــن مواليــد دمشــق، 1963، حاصــل 

علــى الدكتــوراه فــي األدب العربــي الحديــث مــن جامعــة دمشــق، 1997م، ومحاضــر فــي جامعــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة، دكتــور فــي الســرد الروائــي، لــه أكثــر مــن عشــرين مؤلفــًا متنوعــًا فــي 

األدب الحديــث، أكمــا أقــام ورشــات عمــل حــول الكتابــة اإلبداعيــة، وكتــب الدراســات األدبيــة 

المتعلقــة بالســرد الحديــث فــي الصحــف والمجــالت.

• حقــق الالجــئ الفلســطيني الســوري »شــادي الفــار« المركــز الخامــس فــي بطولــة تحــدي 

الفجيــرة بإمــارة الفجيــرة بدولــة اإلمــارات، بمشــاركة 400 العــب والعبــة خــالل المنافســات 

الخمــس التــي تضــم بنــاء األجســام، والفيزيــك، والكالســيك، ومصارعــة الذراعيــن واللياقــة.

وحّقــق شــادي الفــار المركــز الثالــث »ماســتر« والمركــز الخامــس رجــال فــي بطولــة عجمــان لبنــاء 

األجســام والفيزيــك، التــي اختتمــت فعالياتهــا يــوم 9 نيســان/ أبريــل تحــت رعايــة دائــرة التنميــة 

الســياحية بعجمــان بالتعــاون مــع اتحــاد اإلمــارات لبنــاء األجســام واللياقــة البدنيــة.

كمــا نــال الفــار المركــز الرابــع »ماســتر« والمركــز الرابــع فــي وزن 100 كيلــو فــي بطولــة دبــي 

لبنــاء األجســام، فــي النســخة الخامســة مــن »معــرض دبــي لبنــاء األجســام« و»معــرض دبــي 

للنشــاط والحيويــة«، اللذيــن يقامــان بالتعــاون مــع مجلــس دبــي الرياضــي في مركز دبــي التجاري 

العالمــي.

شــادي مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك اضطــر للنــزوح عــام 2012 مــن مخيــم اليرمــوك إلــى منطقــة 

الزاهــرة بمدينــة دمشــق، ثــم اضطــر للجــوء إلــى األردن التــي مكــث فيهــا عاميــن، ثــم غادرهــا إلــى 

مدينــة دبــي.
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 الالجئون الفلسطينيون 

من سورية إلى قطر

فــي شــهر أيلــول/ ســبتمبر 2021، رّحلــت الســلطات القطريــة الالجــئ الفلســطيني الســوري 

»مهنــد توفيــق شــعراوي« بعــد أيــام مــن احتجــازه فــي ســجن تابــع إلدارة البحــث والمتابعــة 

لمخالفتــه مــدة البقــاء بصفتــه زائــرًا.

ــه تعــرض لضغــوط مــن إدارة البحــث والمتابعــة خــالل  وقــال شــعراوي لمجموعــة العمــل إن

وجــوده فــي الســجن، اســتطاع بعدهــا الحصــول علــى تأشــيرة دخــول إلــى اإلمــارات، وقبــل 

ترحيلــه أخــذت منــه بصمــة العيــن وبصمــات األصابــع وُرحــل بــدون عــودة، وتعــرض فــي المطــار 

للتهديــد فــي حــال مخالفتــه للترحيــل، علمــًا أن والــده يتلقــى العــالج وحيــدًا مــن دون مرافــق فــي 

مشــفى الرميلــة بقطــر.

وكان شعراوي دخل البالد قبل عام بكفالة وزارة الخارجية القطرية – إدارة الشؤون القنصلية 

فــي ســفارة قطــر بالخرطــوم، ورفضــت الســلطات القطريــة تمديــد كفالتــه والتأشــيرة الخاصــة 

به
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رابعًا: 

 الالجئون الفلسطينيون 

من سورية إلى تركيا
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يقــدر عــدد الالجئيــن الفلســطينيين مــن حملــة الوثائــق الســورية فــي تركيــا مــا بيــن 8 إلــى 10 آالف 

الجــئ، يتواجــدون فــي واليــات هاتــاي، كيلــس، مرســين، إســطنبول، حيــث بــدؤوا دخــول األراضــي 

التركيــة مطلــع العــام 2012 مــع بدايــة توتــر األوضــاع األمنيــة فــي مخيماتهــم ومحيطها، وحصل 

غالبيتهــم علــى اإلقامــة اإلنســانية »كمليك«.

ويقيــم فــي شــطري إســطنبول اآلســيوي واألوروبــي قرابــة )1500( عائلــة فلســطينية مهجــرة 

ــة  مــن ســورية؛ تتركــز غالبيتهــا فــي القســم األوروبــي مــن المدينــة، وتعيــش ظروفــًا اقتصادي

غايــة فــي الصعوبــة بســبب غــالء إيجــارات المنــازل، وارتفــاع األســعار، وتفشــي فايــروس كورونا 

الــذي شــّل معظــم األعمــال الحــرة التــي يعتمــد عليهــا العــدد األكبــر منهــم.

وتتســم تركيــا بغــالء المعيشــة مقارنــًة بمســتوى المعيشــة للقادميــن مــن ســورية، لذلــك فــإن 

ــرًا وجعــل العديــد مــن العوائــل  ــاة كثي هنــاك فجــوة عميقــة بينهمــا، األمــر الــذي فاقــم المعان

تعيــش أوضاعــًا معيشــيًة صعبــًة، ويعانــون مــن قلــة فــرص العمــل وانخفاض أجــور العاملين.

 األوضاع القانونية

يفتقــر الالجئــون الفلســطينيون مــن ســورية إلــى تركيــا ألي نــوع مــن أنــواع الحمايــة الدوليــة، رغــم 

أنهــم مســجلون لــدى األونــروا كالجئيــن، إال أن األخيــرة »األونــروا« تتحجــج بأنهــم أصبحــوا خــارج 

نطــاق عملهــا، وبذلــك تنتقــل الواليــة إلــى المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن بحســب المــادة 

ــن 1951 التــي نصــت علــى »ال تنطبــق هــذه  ــة الخاصــة بالالجئي ــى الفقــرة دال مــن االتفاقي األول

االتفاقيــة علــى األشــخاص الذيــن يتمتعــون حاليــًا بحمايــة أو مســاعدة مــن هيئــات أو وكاالت 

تابعــة لألمــم المتحــدة غيــر مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن«. 

فــإذا توقفــت هــذه الحمايــة أو المســاعدة ألي ســبب دون أن يكــون مصيــر هــؤالء األشــخاص 

قــد ســّوي نهائيــًا طبقــًا لمــا يتصــل باألمــر مــن القــرارات التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم 

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

أن المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن ال تقــوم بــأي دور تجــاه الالجئيــن الفلســطينيين مــن 

ســورية إلــى تركيــا بحجــة أن الواليــة القانونيــة لألونــروا.



فلسطينيو سورية .. آالم وآمال 222

 التطورات القانونية

يعانــي المئــات مــن الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين الذيــن وصلــوا إلــى تركيــا مــن عــدم 

قدرتهــم علــى التنقــل أو العمــل فــي تركيــا، وذلــك بســبب عــدم تمكنهــم مــن الحصــول علــى 

بطاقــات الحمايــة المؤقتــة« الكملــك« بســبب فقدانهــم ألوراقهــم الثبوتيــة خــالل الحــرب فــي 

ســورية.

ويقــدر عــدد العائــالت الفلســطينية الســورية التــي ال تملــك بطاقــة الحمايــة المؤقتــة )كمليــك( 

فــي تركيــا بحوالــي )400( أســرة، بينهــم )300( عائلــة تقيــم فــي إســطنبول.

• يــوم 7 كانــون الثانــي/ ينايــر 2021 أوجــدت الســلطات التركيــة طريقــة جديــدة مــن أجــل نقــل 

بطاقــة الحمايــة المؤقتــة »الكملــك« للعائــالت مــن واليــة إلــى أخــرى، حيــث يحــرم الالجئــون 

الفلســطينيون والســوريون المقيمــون فــي واليــة غيــر الواليــة التــي اســتخرجوا منهــا الكيملــك، 

ــة. ــة وتثبيــت منازلهــم فــي النفــوس، والتعــرض لمخالفــة مالي مــن الخدمــات الطبي

وأوضحــت تركيــا فــي قرارهــا أنــه فــي حــال كان الالجــئ يقيــم فــي واليــة غيــر واليتــه األصليــة وال 

يســتطيع الحصــول علــى إذن نقــل إلــى واليــة أخــرى، وكان لديــه أطفــال فيمكنــه تســجيلهم 

فــي المدرســة بعــد أن يصطحــب معــه عقــد آجــار بيــت، مصــدق مــن النوتــر أو ورقــة مــن مختــار 

الحــي الــذي يســكنه، وبعــد تســجيلهم عليــه أن يطلــب مــن المدرســة ورقــة معلومــات الطالــب 

)öğrenci belgesi( »وبعــد الحصــول علــى ورقــة الطالــب، يقــوم بمراجعــة شــعبة األجانــب فــي 

هــذه الواليــة مــع عقــد إيجــار البيــت المصــدق مــن النوتــر ويطلــب منهــم النقل على أســاس هذه 

الورقــة، كمــا يمكنــه اســتخراج إذن النقــل مــن » E devlet« - وهــو تطبيــق إلكترونــي لخدمــات 

الحكومــة اإللكترونيــة فــي تركيــا - علــى أســاس هــذه الورقــة«.

• يــوم 4 شــباط/ فبرايــر 2021 أعلنــت الجمعيــة التركيــة للتضامــن مــع فلســطين فيــدار أن إدارة 

الهجــرة فــي مدينــة بورصــة التركيــة منحــت يومــي 3_4 شــباط فبرايــر 2021 بطاقــة الحمايــة 

ــوا ضمــن شــريحة ال تحمــل أي أوراق  ــًا فلســطينيًا ســوريًا كان ــة »الكملــك« لـــ 36 الجئ المؤقت

رســمية تمكنهــا مــن تلقــي الرعايــة الصحيــة والتعليميــة.

ووفقــًا لجمعيــة فيــدار فإنهــا قامــت فــي وقــت ســابق وبالتعــاون مــع منظمــة حقــوق الالجئيــن 

فــي تركيــا بجمــع وتقديــم قوائــم بأســماء عشــرات األطفــال وعائالتهــم الذيــن ال يتمتعــون 
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بــأي نــوع مــن أنــواع الحمايــة القانونيــة وتقديمهــا إلــى إدارة الهجــرة الرئيســة فــي مدينــة أنقــرة 

لتســوية أوضاعهــم القانونيــة واإلنســانية.

• يــوم 17 شــباط/ فبرايــر 2021 وعــد رئيــس دائــرة الهجــرة فــي إســطنبول بايــرام يالونســو خــالل 

لقــاء مــع القنصــل الفلســطيني فــي إســطنبول هنــاء أبــو رمضــان ورئيــس الجاليــة حــازم عنتــر 

فــي مقــر دائــرة الهجــرة فــي المدينــة بحــل جميــع المشــاكل التــي يعانــي منهــا الفلســطينيون 

فــي تركيــا ومنحهــم إقامــات ســياحية لمــدة عاميــن، بشــرط أن يكونــوا مســتكملين للشــروط، 

ال ســيما التأميــن الصحــي ورســوم األمنيــات وغيرهــا مــن األوراق الالزمــة«.

وأشــار يالونســو إلــى أنــه ســيتم أيضــًا منــح اإلقامــة الدائمــة ألي فلســطيني يحقــق الشــروط، 

ومــن أهمهــا اإلقامــة لمــدة 8 ســنوات متواصلــة فــي البــالد ســواء مــن خــالل إقامــة ســياحية أو 

عقاريــة أو غيرهــا.

ــدًا يســهل عمليــة  ــة قــرارًا جدي ــرة الهجــرة التركي ــو 2021 أصــدرت دائ ــار/ ماي ــوم الجمعــة 7 أي • ي

اســتخراج رخصــة زواج لحاملــي بطاقــة الحمايــة المؤقتــة. “الكملــك” أو اإلقامــة الســياحية علــى 

األراضــي التركيــة.

وأوضحــت دائــرة الهجــرة التركيــة علــى أنــه تــم إضافــة رابــط جديــد يتيــح طلــب رخصــة الــزواج عــن 

طريــق تطبيــق الـــ أي دوالت “E devlet”، -وهــو تطبيــق إلكترونــي لخدمــات الحكومــة اإللكترونيــة 

فــي تركيــا- حيــث يمكــن للشــخص الدخــول وإرفــاق بياناتــه وبيانــات زوجتــه وتقديــم الطلــب، دون 

الحاجــة إلــى موعــد أو الذهــاب إلــى دائــرة الهجــرة.

• يــوم 14 آب/ أغســطس 2021 أعلنــت الحكومــة التركيــة أنهــا ســتفرض عقوبــات جديــدة، علــى 

جميــع الالجئيــن القادميــن مــن ســورية ممــن يملكــون بطاقــة الحمايــة المؤقتــة »الكملــك« 

الذيــن يســافرون بــدون أذونــات ســفر.

وبنــاء علــى ذلــك القــرار يتوجــب علــى كل ســوري يريــد الســفر الحصــول علــى إذن ســفر مــن 

شــعبة األجانــب )الهجــرة(، وخاصــة بالنســبة لألشــخاص الموضوعيــن تحــت اإلقامــة اإلجباريــة 

فــي واليتــه.

وأشــارت الســلطات التركيــة إلــى أنــه عنــد ضبــط الشــخص ألول مــرة يتــم تغريمــه بمبلــغ 1144 

ليــرة تركيــة، وفــي المــرة الثانيــة مــن الممكــن أن يتــم إعطــاؤه ورقــة تبليــغ وتبلــغ علــى أن يلتحــق 

بواليتــه خــالل 15 يومــًا، وفــي حــال تخلفــه عــن ذلــك يتــم إنهــاء )الخدمــة الطبيــة فــي الكملــك(، 
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بحيــث ال يســتفيد مــن أي خدمــة مجانيــة توفرهــا الكملــك، أمــا فــي حــال ضبطــه بــدون إذن ســفر 

للمــرة الثالثــة، يتــم إيقــاف قيــد الكملــك الخــاص بــه بشــكل كامــل.

• يــوم 17 آب/ أغســطس 2021 أصــدرت إدارة الهجــرة التركيــة تعميمــًا هامــًا بالنســبة لالجئيــن 

الســوريين حاملــي بطاقــة الحمايــة المؤقتــة )الكملــك( ممــن يقومــون بتحديــث البيانــات بجلــب 

وثيقــة إثبــات ســورية، مــع وضــع شــرط الترجمــة والنوتــرة.

ولــم تكــن دائــرة الهجــرة تطلــب مــن قبــل شــرط الترجمــة والنوتــرة بالنســبة لوثائــق الســوريين 

خــالل عمليــة تحديــث البيانــات، حيــث كانــت تكتفــي بالنظــر إلــى الهويــة أو الجــواز الســوري.

وكانــت الحكومــة التركيــة أعلنــت يــوم 14 آب/ أغســطس 2021 أنهــا ســتفرض عقوبــات جديــدة، 

علــى جميــع الالجئيــن القادميــن مــن ســورية ممــن يملكــون بطاقــة الحماية المؤقتــة »الكملك« 

الذيــن يســافرون بــدون أذونــات ســفر.

 الجانب اإلغاثي

اشــتكى الالجئــون الفلســطينيون فــي تركيــا مــن غيــاب كامــل للمســاعدات المقدمــة مــن 

خــالل الجهــات الرســمية كاألونــروا والمفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن، وال يحصلــون علــى 

المســاعدات إال عبــر التواصــل الشــخصي مــع الجمعيــات الخيريــة التركيــة أو بعــض الجمعيــات 

الســورية، علمــًا بــأن الجمعيــات الســورية عمومــًا نشــاطها فــي الغالــب موّجــه إلــى الســوريين 

فقــط، وهنــاك جمعيــات محــدودة جــدًا تســاعد الفلســطينيين خصوصــًا، مثل الجمعيــة التركية 

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

ورصــدت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية قيــام بعــض المؤسســات بتوزيــع 

ســالت غذائيــة علــى العائــالت الفلســطينية الســورية فــي تركيــا.

2021 وزعــت جمعيــة »العيــش بكرامــة« قســائم غذائيــة علــى  3 نيســان/ أبريــل  يــوم  ففــي 

المهجريــن الفلســطينيين والســوريين فــي مدينــة كلــس جنــوب تركيــا، بقيمــة 300 ليــرة تركيــة، 

كمــا وزعــت الجمعيــة علــى يوميــن متتالييــن قســائم غذائيــة علــى الالجئيــن فــي واليــة كهرمــان 

مرعــش التركيــة، وذلــك ضمــن حملــة الكرامــة 3 المقدمــة مــن المــدن والقــرى داخــل فلســطين 

إلغاثــة الالجئيــن الســوريين والفلســطينيين فــي الواليــات التركيــة، التــي تشــمل توزيــع قســائم 

وطــرود غذائيــة وكســوة األيتــام وزيــارة للعائــالت.
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 ضحايا:

شــهدت مدينــة إســطنبول فــي تركيــا يــوم 30 كانــون الثانــي/ ينايــر 2021 جريمــة قتــل مروعــة 

قــال  التفاصيــل  وفــي  »إســراء معتــوق«،  الســورية  الفلســطينية  الشــابة  راحــت ضحيتهــا 

مقربــون مــن الضحيــة، إن الشــابة خطفــت علــى يــد المدعــو »عبــد الهــادي البعــاج« مــن ســكان 

ــدة  ــه فــي منطقــة تقســيم بإســطنبول، وتواصــل مــع وال ــى منزل دمشــق ســابقًا، واقتادهــا إل

الضحيــة عبــر هاتــف ابنتهــا وطلــب مبلــغ ألــف دوالر إلطــالق ســراحها، لكــن ســرعان مــا قطــع 

ــه بالعائلــة، فتوجــه عــّم الضحيــة لمركــز الشــرطة وقــّدم بالغــًا رســميًا. اتصال

وبعــد 10 أيــام مــن فقدانهــا ومماطلــة الشــرطة، وجــدت الشــابة مقتولــة فــي منــزل الشــاب، 

وتــم التعــرف عليهــا مــن قبــل األهــل ومــن بصمتهــا التــي أخــذت لهــا عنــد دخولهــا مــن ســورية 

إلــى تركيــا، ووفقــًا لعــم الضحيــة »مــن خــالل تفعيــل برنامــج الواتــس أب الخــاص بالشــابة والذي 

كان الشــاب يتواصــل مــن خاللــه، تبيــن أنــه هــرب إلــى اليونــان.

ونشــر ناشــطون صــورًا للقاتــل الــذي كان يعمــل فــي صالــون حالقــة فــي إســطنبول، وتــم 

تعميمهــا علــى صفحــات مواقــع التواصــل االجتماعــي للقبــض عليــه فــي حــال مشــاهدته علــى 

ــة. الجــزر اليوناني

مــن جانبهــا ألقــت الســلطات اليونانيــة يــوم 11 آذار / مــارس 2021 القبــض علــى »عبــد الهــادي 

البعــاج«، المتهــم بقتــل الشــابة الفلســطينية الســورية »إســراء معتــوق« بعــد نحــو 3 أشــهر 

مــن فــراره مــن تركيــا، وتــم التعــرف علــى البعــاج مــن قبــل الناشــط الفلســطيني »شــكري أبــو 

عــون« فــي »ثيســالونيكي« قبــل أن يحتجــزه ويســلمه لألمــن اليونانــي، وفــق مــا أعلــن عنــه 

الناشــط عبــر صفحتــه علــى فيــس بــوك ونشــر فيديــو يوثــق احتجــازه للقاتــل.

 اعتقاالت وإفراج

التركيــة )6( مهاجريــن فلســطينيين  2021 أوقفــت الشــرطة  ينايــر  الثانــي/  26 كانــون  يــوم   •

ســوريين و10 ســوريين كانــوا فــي طريقهــم إلــى الحــدود البلغاريــة، للدخــول إلــى بلغاريــا بشــكل 

غيــر نظامــي، ووفقــًا لمصــادر إعالميــة تركيــة أوقفــت الشــرطة ســيارة تحمــل المهاجريــن فــي 

قريــة مالكــوكالر فــي كوفجــاز التــي تبعــد 3 كيلومتــرات عــن الحــدود البلغاريــة.
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ــة، كانــت قادمــة مــن إســطنبول منطقــة أكســراي، وهــم  الســيارة بحســب المصــادر اإلعالمي

فــي طريقهــم إلــى منطقــة كوفجــاز آخــر قريــة تركيــة علــى الحــدود البلغاريــة، وتــم تغريــم الســائق 

4050 ليــرة تركيــة، بينمــا تــم تغريــم الالجئيــن بـــ 4746 ليــرة علــى كل فــرد منهــم، لعــدم االمتثــال 

للحظــر وعــدم ارتــداء الكمامــات.

• يوم الخميس 15 نيســان/ أبريل 2021 اعتقلت الشــرطة التركية الالجئ الفلســطيني الســوري 

ابــن مخيــم اليرمــوك »عبــد الرحمــن الدســوقي« مواليــد 2004 فــي منطقــة أســنيورت بمدينــة 

اســطنبول، بســبب عــدم حيازتــه علــى هويــة الحمايــة المؤقتــة الكملــك، حيــث قامــت باحتجــازه 

فــي ســجن إعــادة إرســال الالجئيــن فــي إســطنبول اآلســيوية، فــي حيــن قامــت باإلفــراج عنــه 

يــوم 21 نيســان/ مــن الشــهر ذاتــه.

• يــوم األربعــاء 19 أيــار/ مايــو 2021 اعتقلــت الشــرطة التركيــة الالجــئ الفلســطيني الســوري ابــن 

مخيــم اليرمــوك »محمــد خيــر صالــح« مواليــد 2002 فــي منطقــة أســنيورت بمدينــة إســطنبول، 

بســبب عــدم حيازتــه علــى هويــة الحمايــة المؤقتــة الكملــك، حيــث قامــت باحتجــازه فــي ســجن 

إعــادة إرســال الالجئيــن فــي بنــدك اآلســيوية، فــي حيــن قامــت باإلفــراج عنــه يــوم 25 أيــار/ مــن 

الشــهر ذاتــه.

ــة الالجــئ الفلســطيني الســوري »أيمــن  ــو 2021 اعتقلــت الشــرطة التركي ــوم 28 تمــوز/ يولي • ي

المؤقتــة  الحمايــة  بطاقــة  علــى  حيازتــه  لعــدم  بإســطنبول  أســنيورت  منطقــة  فــي  دواه« 

»كمليــك«، وهــو مــن مهجــري مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين فــي دمشــق، ثــم قامــت 

ــام باإلفــراج عنــه. بعــد عــدة أي

• يــوم 29 تمــوز/ يوليــو 2021 أوقفــت الشــرطة التركيــة الالجــئ الفلســطيني »حســين محمــد 

عبــود« لعــدم امتالكــه بطاقــة الحمايــة المؤقتــة »كملــك«، ووفقــًا لنشــطاء فلســطينيين كان 

عبــود يجلــس مــع عائلتــه قبــل 5 أيــام فــي إحــدى حدائــق أســنيورت بإســطنبول وكان بجانبــه 

لمركــز  الشــاب وســلمه  عبــود  مــع طفــل، فأمســك  لــآلداب  بأفعــال منافيــة  يقــوم  شــاب 

الشــرطة فقبلــوا شــهادته لكــن بســبب عــدم امتالكــه الـــ »كيملــك« أوقفتــه الشــرطة وحولتــه 

إلــى مركــز إعــادة الالجئيــن فــي مدينــة إســطنبول اآلســيوية، وهــو مــن مهجــري مخيــم اليرمــوك.

• يــوم 29 تمــوز/ يوليــو 2021 اعتقلــت الشــرطة التركيــة الالجــئ الفلســطيني الســوري »طــارق 

قاســم« فــي منطقــة أســنيورت بإســطنبول لعــدم حيازتــه علــى بطاقــة الحمايــة المؤقتــة 

»كمليــك«، وهــو مــن مهجــري مخيــم اليرمــوك، وأطلــق ناشــطون فلســطينيون نــداء مناشــدة 
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للجهــات المعنيــة والســلطة والســفارة الفلســطينية بالتحــرك مــن أجلــه والفلســطينيين 

ــا وإنقــاذه مــن االعتقــال والترحيــل. ــن فــي تركي الموجودي

• يــوم 5 آب/ أغســطس 2021 أوقفــت الشــرطة التركيــة فــي مدينــة أســنيورت بإســطنبول، 

الالجــئ الفلســطيني »حســين ترعانــي« لعــدم امتالكــه بطاقــة الحمايــة المؤقتــة »كملــك«، 

وهــو مــن مهجــري مخيــم اليرمــوك، وأطلــق ناشــطون فلســطينيون نــداء مناشــدة للجهــات 

المعنيــة والســلطة والســفارة الفلســطينية بالتحــرك مــن أجلــه والفلســطينيين الموجوديــن 

ــا وإنقاذهــم مــن االعتقــال والترحيــل. فــي تركي

• يــوم 25 آب/ أغســطس 2021 أفرجــت الشــرطة التركيــة عــن الالجــئ الفلســطيني الســوري 

»ماهــر القصــاص« بعــد 10 أيــام مــن اعتقالــه فــي مدينــة إســطنبول، بســبب عــدم امتالكــه 

بطاقــة الحمايــة المؤقتــة »كملــك«، فيمــا اشــتكى القصــاص فــي رســائل وصلــت إلــى مجموعــة 

العمــل رفــض الســفارة الفلســطينية فــي تركيــا اســتخراج جــواز الســلطة الفلســطينية بحجــة 

عــدم امتالكــه أوراقــًا شــخصية، علمــًا أنــه قــّدم ورقــة إخــراج قيــد لكــن الســفارة لــم تعتــرف بــه.

 مناشدات:

• ناشــدت عائلــة الطفــل الفلســطيني الســوري »أحمــد أســعد« الــذي يبلــغ مــن العمــر 14 عامــًا 

مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة، يــوم 2 كانــون الثانــي/ ينايــر 2021 كافــة المعنييــن والســفارة 

الفلســطينية فــي تركيــا وذوي األيــادي البيضــاء والقلــوب الرحيمــة مســاعدتها فــي تأميــن ثمــن 

كرســي متحــرك كهربائــي لنجلهــا المصــاب بمــرض ضمــور العضــالت وهــو فاقــد لإلحســاس 

بأطرافــه الســفلية بشــكل كامــل.

الكرســي  ثمــن  أن  التركيــة  أزميــر  إلــى واليــة  اليرمــوك  مــن مخيــم  المهجــرة  للعائلــة  ووفقــًا 

الكهربائــي يلــغ 600 دوالر، منــوة إلــى أنــه تــم تأميــن 100 دوالر مــن المبلــغ وهــي غيــرة قــادرة علــى 

تأميــن باقــي المبلــغ بســبب أوضاعهــا االقتصاديــة المزريــة.

• يــوم 14 كانــون الثانــي/ ينايــر 2021 أطلــق والــد الطفــل الفلســطيني الســوري )جــود( نــداء 

األهلــي  العمــل  ومؤسســات  األحمــر  والصليــب  والهــالل  اإلنســانية  للمنظمــات  مناشــدة 

واإلغاثــي ومنظمــة التحريــر والفصائــل الفلســطينية فــي تركيــا، وأصحــاب األيــادي البيضــاء لمــد 

يــد العــون والمســاعدة للتكفــل بمصاريــف عــالج ولــده الخــدج.
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ووفقــًا لوالــد الطفــل المهجــر مــن مخيــم اليرمــوك إلــى مدينــة مرســين التركيــة: »إنــه اضطــر إلــى 

نقــل طفلــه إلــى وحــدة رعايــة األطفــال حديثــي الــوالدة خوفــًا علــى حياتــه، ووضعــه علــى جهــاز 

التنفــس الصناعــي«، نتيجــة إصابتــه بالقصــور الرئــوي، مشــيرًا إلــى أنــه تمكــن مــن دفــع تكاليــف 

والدة زوجتــه وعــالج طفلــه لمــدة ســتة أيــام، وكان علــى وشــك أن يخرجهمــا مــن المشــفى إال 

أن الــكادر الطبــي أبلغــه أن طفلــه بحاجــة أن يبقــى فــي المشــفى لســتة أيــام أخــرى بســبب حالتــه 

الصحيــة.

بعــالج  للتكفــل  مناشــدة  نــداء  النشــطاء  مــن  عــدد  أطلــق   2021 فبرايــر  شــباط/   21 يــوم   •

الفلســطيني الســوري »عــالء مطلــب« مواليــد 1984 المهجــر فــي تركيــا، داعيــن أصحــاب األيادي 

البيضــاء وكل مــن يســتطيع تقديــم العــون لــه لمســاعدته فــي تأميــن تكاليــف عالجــه وإنهــاء 

معاناتهــا.

عــالء ابــن مخيــم اليرمــوك ُأصيــب يــوم 28 كانــون الثانــي/ ينايــر 2021بصعقــة تيــار كهربائــي )توتــر 

عالــي(، أثنــاء عملــه بديكــور بنــاء خارجي)طينــة(، نقــل علــى الفــور إلــى إحدى مشــافي مدينــة أضنة، 

حيــث دخــل فــي غيبوبــة تامــة منــذ دخولــه المشــفى.

• يــوم 4 حزيــران/ يونيــو 2021 ناشــد ناشــطون فلســطينيون فــي تركيــا، مــن أجل المســاهمة في 

تأميــن تكاليــف جهــاز شــنت دماغــي للطفــل الفلســطيني الســوري »محمــد األبطــح«، وذلــك 

بعــد تعطــل الجهــاز القديــم، وعــدم قــدرة عائلتــه المهجــرة مــن ســورية إلــى تركيــا علــى شــراء 

حهــاز آخــر، ويبلــغ الطفــل مــن العمــر 6 ســنوات وهــو يتيــم األب ويعيــش مــع والدتــه فــي منــزل 

جــده، وقــال الناشــطون إن الطفــل مصــاب بمــرض استســقاء دماغــي وهــو بحاجــة عاجلــة 

لجهــاز تصريــف )أنبــوب( داخلــي »شــنت«، وتبلــغ تكلفــة الجهــاز وصــورة رنيــن مغناطيســي 

قرابــة 850 دوالرًا.

مناشــدة  نــداء  الفلســطينيين  الناشــطين  مــن  عــدد  أطلــق   2021 يونيــو  حزيــران/   11 يــوم   •

للمنظمــات اإلنســانية ومؤسســات العمــل األهلــي واإلغاثــي وســفارة فلســطين لمــد يــد 

العــون والمســاعدة لـــ الالجــئ الفلســطيني »عمــر. د« مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك المهجــرة فــي 

تركيــا، والتكفــل بمصاريــف عالجــه.

ووفقــًا للناشــطين فــإن عمــر الــذي يعانــي مــن انفصــال شــبكة ونزيــف داخلــي فــي عينــه عندمــا 

ذهــب إلجــراء فحــص دوري لعينــه التــي يعالجهــا منــذ فتــرة طويلــة، أخبــره الطبيــب المختــص 

أن عليــه إجــراء عمليــة )قتــرات( فوريــة لعينــه نتيجــة تفاقــم المــرض وإال ســيفقد الرؤيــة بهــا، 
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وعلــى الفــور تــم نقلــه إلــى إحــدى المشــافي فــي إســطنبول وتــم إجــراء العمليــة لعينــه بشــكل 

عالــج.

عمــر الــذي ال يملــك بطاقــة الحمايــة المؤقتــة )الكملــك( ال يحــق لــه العــالج بمشــافي الدولــة 

التركيــة، لذلــك اضطــر إلجرائهــا فــي إحــدى المشــافي الخاصــة، التــي طلبــت منــه ثمــن تكاليــف 

العمليــة 7200 ليــرة تركيــة مــا يقــارب 880 دوالرًا، وقــد اســتطاع ســداد 3200 ليــرة تركيــة، وبقــي 

مــن تكاليــف العــالج 4 آالف ليــرة تركيــة مــا يســاوي 478 دوالرًا، علمــًا أنــه لــن يســتطيع الخــروج 

مــن المشــفى إال بعــد ســداد كامــل تكاليــف العمليــة وفــي كل يــوم يتأخــر فيــه عــن الدفــع تقــوم 

المشــفى بزيــادة المبلــغ عليــه.

• يــوم 20 تشــرين الثانــي/ أكتوبــر 2021 ناشــد الشــاب الفلســطيني الســوري »عــدي شــهابي« 

التكفــل بعالجــه، بعــد عجــزه عــن دفــع تكاليــف اســتكمال عالجــه البالغــة 120 ألــف ليــرة تركيــة، 

وقــال الشــهابي لمجموعــة العمــل إنــه ُهجــر مــن مخيــم اليرمــوك إلــى قدســيا بريــف دمشــق، 

وســافر بــرًا إلــى تركيــا ووصلهــا عبــر طــرق غيــر نظاميــة، وخــالل فتــرة عملــه فــي تركيــا كســرت 

قدمــه، ولــم يتلــق العــالج الــالزم فــي المشــفى.

وأضــاف الشــهابي أن حالتــه الصحيــة تدهــورت بعــد 10 أيــام مــن تلقيــه العــالج اإلســعافي 

وتجبيــر قدمــه، نقــل علــى إثرهــا بحالــة طارئــة إلــى المشــفى وهــو غائــب عــن الوعــي، ثــم أجريــت لــه 

عــدة عمليــات جراحيــة فــي عظــم قدمــه المحطــم، وتــم تركيــب صفائــح معدنيــة وهــو بحاجــة إلــى 

عمليــات جراحيــة أخــرى لعــالج القــدم.

وأوضــح الشــهابي فــي مناشــدته أن حالتــه تتطلــب عالجــًا مســتعجاًل، وطالــب بضــرورة لتحــرك 

المؤسســات والجمعيــات الخيريــة التركيــة والفلســطينية وغيرهــا، الســتكمال العــالج كــي ال 

يخســر قدمــه وقطعهــا.

 الحراك األهلي الفلسطيني

إيمانــًا بتنميــة المهــارات والقــدرات المعرفيــة والمهنيــة والتعليميــة لالجئيــن الفلســطينيين، 

ليكونــوا أعضــاء فاعليــن فــي المجتمــع التركــي، ولكــي يســتطيعوا إعالــة أنفســهم وعوائلهــم، 

وليكــون لهــم فرصــة أكبــر فــي إيجــاد الوظائــف واالندمــاج فــي المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه، 

افتتحــت الجمعيــة التركيــة للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني )فيــدار( بالتعــاون مــع المؤتمــر 
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ــي  ــو 2021 مركــزًا للتدريــب المهن ــوم الخميــس 14 تمــوز/ يولي الشــعبي لفلســطينيي الخــارج، ي

والتعليمــي لالجئيــن الفلســطينيين فــي منطقــة أســنيورت بمدينــة إســطنبول التركيــة، وذلــك 

بحضــور عــدد مــن ممثلــي الجهــات الرســمّية التركيــة والجمعّيــات األهلّية الفلســطينّية، وحشــد 

مــن أبنــاء الجاليــة الفلســطينية فــي مدينــة إســطنبول.

ــة، كــدورات لغــة، ســكرتاريا،  ــدورات المهنيــة والتعليميــة المجاني ــد مــن ال وقــدم المركــز العدي

صيانــة الجــوال والالبتــوب، تطريــز وصناعــة اإلكسســوارات، كومبيوتــر واســتخدام مختلــف 

ــًا علــى حيــاة العائــالت الفلســطينية فــي أســنيورت  البرامــج والتطبيقــات، ممــا انعكــس إيجاب

ــر رســمية. ــات غي ــة بحســب إحصائي ــذي يتجــاوز عددهــا 700 عائل ال

بدورهــم شــارك عــدد مــن الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي مهرجــان شــعبي جماهيــري 

أقامتــه الجمعيــة التركيــة للتضامــن مــع فلســطين »فيــدار« وحملــة العــودة حقــي وقــراري » 

تحــت عنــوان »كــي ال ننســى المجــزرة« يــوم 26 أيلــول/ ســبتمبر 2021 فــي مدينــة غــازي عينتــاب 

جنــوب تركيــا، وذلــك إحيــاًء للذكــرى الـــ 39 لمجــزرة صبــرا وشــاتيال.

تخلــل المهرجــان فقــرات فنيــة ومســرحية وشــعرية وتراثيــة، وعــدد مــن الكلمــات التــي أكــدت 

علــى أن هــذه المجــزرة لــم تكــن األخيــرة فــي ســجل اإلجــرام الصهيونــي الــذي لــم يكــن فــي يــوم 

مــن األيــام ســوى قاتــل لإلنســان ومرتكــب للمجــازر ومغتصــب لــألرض غيــر متــردد فــي القيــام 

بــأي شــيء يتنافــى مــع األخــالق ومبــادئ حقــوق اإلنســان فــي ســبيل انتزاعنــا مــن أرضنــا إلقامــة 

مشــروعه االحتاللــي فــوق تــراب فلســطين.
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خامسًا: 

الالجئون الفلسطينيون 

في أوروبا
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 الالجئون الفلسطينيون 

من سورية في السويد

 ملف الهجرة

شــّددت الســويد خــالل العــام 2021 قوانيــن اللجــوء وإجــراءات الحصــول علــى اإلقامــة الدائمــة 

والجنســية، ففــي شــهر حزيران/يونيــو 2021 وافــق البرلمــان الســويدي علــى قانــون الهجــرة 

الجديــد الــذي دخــل حيــز التنفيــذ يــوم 20تمــوز/ يوليــو 2021.

ووفقــًا للقانــون الجديــد، يمنــح الالجــئ الجديــد إقامــة مؤقتــة، ســارية لمــدة ثــالث ســنوات، أمــا 

تصريــح اإلقامــة المؤقتــة للحاصليــن علــى الحمايــة فصالحــة لمــدة 13 شــهرًا، وتمنــح اإلقامــة 

الدائمــة نظريــًا بعــد 3 ســنوات بشــرط اإلعالــة ولــم يحــدد القانــون المبلــغ المطلــوب لإلعالــة.
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وتوضــح مصــادر إعالميــة ســويدية، إلــى أن أفــراد العائلــة بمــا فــي ذلــك الــزوج والزوجــة واألوالد، 

المرتبطــون بشــخص يحمــل الجنســية الســويدية أو لديــه تصريــح إقامــة ســويدية، فهــم ال 

ــًا بالحــق فــي اإلقامــة، وإنمــا عليهــم الحصــول علــى تصاريــح مؤقتــة تســتلزم  يتمتعــون تلقائي

شــروط اإلعالــة والســكن الالئــق، وفــق القانــون الجديــد، وقالــت مصلحــة الهجــرة الســويدية إن 

القضايــا التــي لــم يصــدر بشــأنها قــرار ســتخضع لهــذا القانــون.

باحثــون ســويديون ومنظمــات حقوقيــة حــذروا مــن تبعــات القانــون الجديــد، وأنــه ســيؤدي إلــى 

انخفــاض هامشــي فــي الهجــرة علــى حســاب االنخفــاض الحــاد فــي االندمــاج وتوســيع الفجوات 

فــي المجتمــع، وســيكون لــه أثــر ســلبي علــى ســالمة النســاء الحاصــالت علــى إقامــة لــم شــمل.

• اشــتكى عــدد كبيــر مــن الفلســطينيين فــي الســويد بينهــم قادمــون مــن ســورية مــن عــدم 

حصولهــم علــى حــق اللجــوء واإلقامــات، حيــث تتعامــل مصلحــة الهجــرة مــع طلباتهــم علــى 

أســاس سياســي وليــس إنســانيًا أو قانونيــًا، ودون النظــر الفعلــي للطلبــات ودراســة الحــاالت 

بشــكل معمــق.

 تحركات حقوقية

• فــي شــهر آذار/ مــارس 2021 أعلنــت »مجموعــة حقــوق الالجئيــن الفلســطينيين فــي الســويد« 

 )UNHCR( عــن تحــرك قانونــي تجــاه المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن

فيمــا يخــص قضايــا الفلســطينيين التــي رفضــت الســلطات الســويدية منحهــم حــّق اللجــوء 

علــى أراضيهــا.

وقالــت المجموعــة فــي منشــور لهــا، إن حقوقييــن بصــدد رفــع مذكــرة إلــى مفوضيــة الالجئيــن، 

ودعــوا المجموعــة إلــى إرفــاق أكبــر عــدد ممكــن مــن طلبــات اللجــوء التــي رفضــت لدراســة 

أســباب الرفــض.

• فــي شــهر أيــار/ مايــو 2021 وجهــت منظمــات قانونيــة ولجــان وروابــط فلســطينية دعــوة 

الســويد  الســوريون ممــن رفضــت مملكــة  الفلســطينيون  بينهــم  الفلســطينيين  لالجئيــن 

منحهــم حــق اللجــوء علــى أراضيهــا للمشــاركة فــي االعتصــام الــذي أقيــم بيــن 24 و28 حزيــران/ 

يونيــو الجــاري، أمــام مقــر المفوضيــة األمميــة العليــا لشــؤون الالجئيــن » UNHCR«، وذلــك 

للتحــرك والضغــط علــى الســلطات الســويدية للعــدول عــن قرارهــا.
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• فــي شــهر أيــار/ مايــو 2021 دعــا محامــون فــي وكالــة »فريــد ادفوكاتبيــرو« الســويدية، إلــى منــح 

اللجــوء لالجئيــن الفلســطينيين الذيــن رفضــت دائــرة الهجــرة طلبــات لجوئهــم، وقالــت الوكالــة 

إنهــا أرســلت رســالة مــع مجموعــة مــن المحاميــن والناشــطين و«مجموعــة حقــوق الالجئيــن 

الفلســطينيين فــي الســويد« إلــى مفــوض األمــم المتحــدة، تطالــب فيهــا باالعتــراف بحالــة 

تلــك الفئــة مــن الالجئيــن الفلســطينيين وخاصــة مــن غــزة، واعتبــر المحامــون أن وكالــة األونــروا 

عاجــزة عــن تنفيــذ عملياتهــا وتوفيــر الحمايــة أو الدعــم الكافــي للفلســطينيين، بســبب الوضــع 

اإلنســاني واألمنــي فــي المنطقــة، لــذا يجــب منــح تلــك الفئــة مــن الفلســطينيين حــّق اللجــوء فــي 

الســويد.

 متابعات

• فــي شــهر حزيــران/ يونيــو2021 أعــادت دائــرة الهجــرة الســويدية دراســة وضــع عائلــة الالجئــة 

الفلســطينية الســورية ســلمى بعــد رفــض لجوئهــا قبــل 5 ســنوات، وكانــت ســلمى وأطفالهــا 

األربعــة هجــروا مــن مخيــم اليرمــوك بعــد قصفــه إلــى لبنــان، ثــم وصلــت الســويد وتقدمــت 

بطلــب لجــوء، لكــن دائــرة الهجــرة رفضــت لجوءهــم علــى الرغــم مــن قدومهــم مــن منطقــة 

حــرب.

وبحســب الالجئــة ســلمى يعــود ســبب الرفــض إلــى قدومهــم مــن بلد آمــن حينها، لبنــان، وعادت 

ــأن الســلطات  ــد ب ــات تفي ــة وتقدمــت بطلــب نقــض لقــرار الرفــض وأحضــرت لهــم إثبات العائل

اللبنانيــة ترفــض اســتقبال الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا علــى أراضيهــا لكــن مــا مــن 

مجيــب.

وتضيــف الالجئــة »فــي البدايــة شــعرت وكأننــي وأطفالــي بتنــا أشــباحًا فــي بلــد ال نعرفــه، رويــدًا 

رويــدًا تأقلمــت مــع هــذا الوضــع الجديــد، أوالدي تعلمــوا اللغــة بشــكل جيــد جــدًا وأنــا بــات لــي 

بعــض األصدقــاء، لكننــا ال نملــك أوراق لجــوء هنــا، علــى أمــل أن تغيــر دائــرة الهجــرة وجهــة 

نظرهــا«

• فــي شــهر تشــرين أول/ أكتوبــر 2021 أصــدرت دائــرة الهجــرة الســويدية قــرار ترحيــل بحــق الجئــة 

فلســطينية وطفلتهــا مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك بدعــوى أن دمشــق آمنــة، وذلــك علــى الرغــم 

مــن إعالنهــا ســابقًا أن وضــع الســوريين وحاجتهــم للحمايــة لــم يتغيــر فــي الســويد، وأن تغيــر 
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وضــع الحمايــة يتطلــب تغييــرات دائمــة وكبيــرة فــي ســورية وهــي غيــر موجــودة حاليــًا«.

وقالــت الالجئــة الفلســطينية أ.س لمجموعــة العمــل، إنهــا تلقــت القــرار وأعقبــه إنــذار مــن 

دائــرة الهجــرة بتجهيــز نفســها للترحيــل خــالل األيــام القادمــة.

وأضافــت الالجئــة التــي فضلــت عــدم الكشــف عــن اســمها، أنهــا تفاجــأت باســتالم تذكرتــي 

طائــرة لهــا ولطفلتهــا، تنطلــق الرحلــة يــوم الجمعــة القادمــة مــن الســويد إلــى لبنــان عبــر مطــار 

إســطنبول، وزودت المجموعــة بصــورة عــن التذكرتيــن.

وحــول قضيــة لجوئهــا، أشــارت الالجئــة أنهــا خرجــت مــن ســورية مــع طفلتهــا بعــد أن توفــي 

زوجهــا بســبب الحــرب فــي عــام 2016، ووصلــت الســويد عبــر طــرق غيــر نظاميــة، وتقدمــت 

بطلــب اللجــوء عــام 2019 ومنــذ ذلــك الحيــن تنتظــر قــرارًا مــن دائــرة الهجــرة الســويدية إلــى أن 

صــدر قــرار الترحيــل.

وتعبــر ابنــة مخيــم اليرمــوك عــن خيبــة أملهــا جــراء تعامــل ســلطة الهجــرة الســويدية الــال 

إنســاني مــع ملــف لجوئهــا وطفلتهــا البالغــة 5 ســنوات، مطالبــة بوقــف الترحيــل.

 إجراءات الجنسية

جــّدد الالجئــون الفلســطينيون مــن ســورية شــكواهم مــن فتــرات انتظــار طويلــة للحصــول 

علــى الجنســية الســويدية علــى الرغــم مــن تحقيــق الشــروط الالزمــة، ويشــترط للحصــول عليهــا 

وجــود اإلقامــة الدائمــة التــي ال يمكــن الحصــول عليهــا إال بوجــود عقــد عمــل دائــم وأال يأخــذ مــن 

الدولــة مســاعدات.

 نجاحات وتحديات

• حصــل الباحــث والصحفــي الفلســطيني الســوري »أحمــد مصطفــى البــاش«. علــى عضويــة 

الكتــاب والمترجميــن الســويديين، بعــد إتمــام االســتحقاقات المطلوبــة لالنتســاب إليــه.

كمــا أصــدر مركــز أجيــال للتوثيــق والدراســات فــي الســويد الجــزء الثاني من موســوعة المخيمات 

الفلســطينية بعنــوان موســوعة مخيمــات لبنــان، للباحــث »أحمــد مصطفــى البــاش«، الــذي 
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تاريــخ المخيمــات الفلســطينية فــي  يوثــق 

لبنــان مــن خــالل ســرد تاريخــي لنشــوء تلــك 

كورونــا  جائحــة  انتشــار  حتــى  المخيمــات 

حيــاة  علــى  الضــوء  مســلطًا   ،)19 )كوفيــد 

جوانبهــا  كافــة  مــن  الفلســطيني  الالجــئ 

والتعليميــة  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 

علــى  معتمــدًا  واألدبــي،  الثقافــي  والحــراك 

ألشــخاص  حّيــة  وشــهادات  قصــص 

عايشــوا النكبــة والتهجيــر واللجــوء فــي تلــك 

المخّيمــات.

وكان البــاش أصــدر قبــل ســنتين الجــزء األول مــن موســوعة المخيمــات الفلســطينية بعنــوان 

التاريخيــة  المعلومــات  اســتكمال  علــى  حاليــًا  يعكــف  فيمــا  ســورية،  مخيمــات  موســوعة 

والوثائقيــة والميدانيــة الخاصــة بمخيمــات األردن والضفــة الغربيــة وغــزة.

 WORLD DISTRIBUTION( فــاز الشــاب الفلســطيني الســوري »محمــد خميــس« فــي جائــزة •

AWARD( العالميــة كأفضــل مخــرج عــن فيلمــه »تأشــيرة خــروج« الــذي يــروي قصــة معانــاة 

عائلــة فلســطينية تعيــش فــي مدينــة غــزة، وكان أول عــروض لــه فــي مهرجــان ســتوكهولم 

فــي الســويد ومهرجــان تايــوان الســينمائي وغيرهــا، وهــو مــن أبنــاء مخيــم خــان الشــيح بريــف 

دمشــق.

• فــاز الالجــئ الفلســطيني الســوري »أســامة قاســم« مــع فريقــه المكــون مــن أربعــة أشــخاص 

فــي بلديــة هلســنبوري بجائــزة أفضــل الموظفيــن الرياضييــن بمســابقة Staff i motion، التــي 

نظمتهــا دائــرة العمــل لتقييــم أداء الموظفيــن الرياضييــن فــي البلديــات علــى مســتوى مملكــة 

الســويد، وذلــك بمشــاركة أكثــر مــن ٤5٠ فريقــًا مــن 290 بلديــة.

كمــا حصــل أســامة علــى جائــزة فرديــة وأكبــر عــدد مــن النقــاط كواحــد مــن أكثــر الموظفيــن تدريبــًا 

محافظــًا علــى الصحــة العامــة وممارســة عــدة رياضــات كالجــري والمشــي والســباحة وركــوب 

الدراجــة وتماريــن بنــاء األجســام، علمــًا أنــه شــارك فــي المســابقة الماضيــة وفــاز بالمركــز الرابــع 

كإنجــاز فــردي علــى مســتوى مملكــة الســويد.

• شــارك ناشــطون فلســطينيون مــن ســورية فــي الســويد، فــي مبــادرة Qr-kod للتعريــف 
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بالقضيــة الفلســطينية، مــن بينهــم الطالــب الفلســطيني الســوري »أحمــد األســمر« القــادم 

مــن مخيــم خــان الشــيح بريــف دمشــق، ويــدرس البرمجــة فــي جامعــة ســتوكهولم.

المبــادرة أطلقــت فــي مدينــة هيلســنبوري جنــوب الســويد ووصلــت ســتوكهولم فــي )21 أيــار/ 

مايــو 2021( حيــث مزجــت الرقمنــة بالفــن، وتقــوم علــى فكــرة وضــع المواطــن الســويدي، بصورة 

وحقيقــة المعلومــات التاريخيــة حــول فلســطين، وكيــف جــرى احتاللهــا، ومــاذا يقــول القانــون 

الدولــي حــول االســتيطان واحتــالل األراضــي الفلســطينية، وذلــك مــن خــالل تشــجيعه وحثــه 

علــى الدخــول مــن خــالل كــود إلــى موقــع علــى اإلنترنــت يشــرف عليــه الشــاب »أحمــد الصفــدي«.
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 الالجئون الفلسطينيون 

من سورية في الدنمارك

مملكــة الدنمــارك مــن أقــل الــدول األوروبيــة واإلســكندنافية التــي لجــأ إليهــا الفلســطينيون 

مــن ســوريا بعــد عــام 2012، حيــث لــم يتعــّد عــدد الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية الذيــن 

وصلــوا الــى الدنمــارك )2200( فلســطيني خــالل الفتــرة )2012 2020-(، منهــم )90( فــي المائــة 

مــن مخيــم اليرمــوك و)10( فــي المائــة مــن باقــي التجمعــات والمخيمــات الفلســطينية فــي 

ســوريا، وثمــة )1717( شــخصًا مــن الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا حصلــوا علــى إقامــات 

حمايــة مؤقتــة دنماركيــة ال تؤهلهــم الحصــول علــى إقامــة دائمــة أو الجنســية إال بعــد شــروط 

قاســية جــدًا.
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 اإلقامات والجنسية

ينتــاب فلســطينيو ســوريا فــي الدنمــارك الخــوف والهلــع نتيجــة القوانيــن المجحفــة وعــدم 

الحصــول علــى إقامــات دائمــة وتاليــًا الحصــول علــى الجنســية الدنماركيــة للتخلــص مــن فوبيــا 

ولعنــة وثيقــة الســفر. حيــث يحتــاج الالجــئ الفلســطيني مــن ســوريا إلــى إقامــة مســتمرة لمــدة 

ثمــان ســنوات ويشــترط أن يكــون فــي الســنوات الربــع األخيــرة قــد عمــل بشــكل متواصــل 

ولــم يتلــق أي نــوع مــن أنــواع المســاعدة الماليــة. أمــا بالنســبة لحصــول الالجــئ الفلســطيني 

مــن ســوريا إلــى الدنمــارك علــى الجنســية فهــي شــبه مســتحيلة، نظــرًا ألن القانــون الدنماركــي 

وضــع شــروطًا لذلــك فــي مقدمتهــا إتقــان اجتيــاز امتحــان اللغــة الدنماركيــة بنجــاح، والتــي تعتبــر 

بدورهــا مــن أصعــب اللغــات فــي العالــم علــى اإلطــالق.

ويمكــن الجــزم بأنــه لــم يحصــل أي فلســطيني مــن ســورية علــى الجنســية الدنماركيــة رغــم 

مــرور نحــو ثمــان ســنوات علــى وصــول الدفعــات األولــى منهــم إلــى الدنمــارك. ويعتبــر مجتمــع 

الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا فــي الدنمــارك فتيــًا، حيــث يشــكل األطفــال نحــو )45( فــي 

المائــة، ويتركــز )50( فــي المائــة منهــم فــي العاصمــة كوبنهاغــن وضواحيهــا، فــي حيــن تســتحوذ 

المــدن الدنماركيــة األخــرى علــى النســبة الباقيــة وخاصــة أغــوس وأرهــوس وأودنســة.

 ملف إعادة الالجئين

وجهــت المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن التابعــة لألمــم المتحــدة انتقــادات حــادة للدنمــارك 

علــى خلفيــة حرمانهــا الجئيــن ســوريين مــن تصاريــح اإلقامــة باعتبــار أن الوضــع فــي مدينتهــم 

دمشــق آمــن، بمســار قالــت إنــه يفتقــر للتبريــر.

وعبــرت المنظمــة الدوليــة عــن قلقهــا البالــغ حيــال قــرار الدنمــارك العائــد إلــى صيــف عــام 

2020، علــى الرغــم مــن تعليــق عمليــات الترحيــل فــي اآلونــة الراهنــة فــي ظــل غيــاب الروابــط بيــن 

الحكومــة الدنماركيــة والســلطات الســورية.

وأكــدت فــي بيــان صــدر فــي نيويــورك مؤخــرًا أنــه ال يمكــن اعتبــار التحســينات األمنيــة األخيــرة فــي 

أجــزاء مــن ســوريا جوهريــة بمــا فيــه الكفايــة ومســتقرة أو دائمــة لتبريــر إنهــاء الحمايــة الدوليــة 

ألي مجموعــة مــن الالجئيــن«.
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كمــا أكــدت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية مــن جانبهــا، أن األوضــاع العامــة 

فــي المحافظــات الســورية بمــا فيهــا مدينــة دمشــق وريفهــا غيــر آمنــة، وال تتوفــر فيهــا شــروط 

عــودة الالجئيــن الفلســطينيين والســوريين إليهــا، مشــيرة بــأن عــودة فلســطينيي ســورية مــن 

دول اللجــوء األوروبــي يجــب أن تكــون إلــى بالدهــم األصليــة وليــس إلــى ســورية ألنهــم مصنفون 

بـــ بــال وطــن أو عديمــي الجنســية.

 نموذج لسياسة الترحيل

فــي شــهر أيــار/ مايــو 2021، أصــدرت دائــرة الهجــرة الدنماركيــة قــرار رفــض تجديــد إقامــة الجئــة 

فلســطينية مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك، وترحيلهــا إلــى ســورية، وفــي اتصــال مجموعــة العمــل 

مــع الالجئــة الفلســطينية الســورية »رحــاب قاســم« قالــت إن قاضــي محكمــة »التظلــم« حكــم 

برفــض منحهــا اإلقامــة فــي الدنمــارك وترحيلهــا خــالل شــهر إلــى ســورية بحجــة أن دمشــق 

آمنــة، وأن النظــام الســوري يســتبعد اعتقــال كبــار الســن.

وكانــت أم وليــد قــد حصلــت علــى الجنســية الســورية عــام 2009، وتقدمــت بطلــب اللجــوء بنــاء 

علــى ذلــك، ورغــم تقديمهــا األوراق الشــخصية الفلســطينية مــع الســورية إال أن المحكمــة 

ودائــرة الهجــرة لــم يأخــذوا بعيــن االعتبــار أنهــا الجئــة هجــرت مــن فلســطين عــام 1948 ولديهــا 

بطاقــة عائلــة فلســطينية، كمــا أن دائــرة الهجــرة لــم تســجل جــزءًا كبيــرًا مــن أقوالهــا حــول 

إصابتهــا بالغــاز الكيمــاوي الــذي ضربــه النظــام الســوري.

اليرمــوك تدمــر  التهجيــر فــي ســورية، قالــت أم وليــد إن منزلهــا فــي مخيــم  وحــول معانــاة 

بســبب القصــف، ثــم هجــرت بعــد »ضربــة الميــغ« عــام 2012 إلــى ريــف دمشــق، وخــالل وجودهــا 

عنــد أقاربهــا فــي جوبــر بشــهر آب 2013 قصــف النظــام الســوري المنطقــة بغــاز األعصــاب، 

وتضــررت رئتاهــا بنســبة %50 كمــا أصيبــت بمشــاكل صحيــة عديــدة أوجــدت صعوبــات كبيــرة 

بالتنفــس، ثــم نزحــت إلــى مراكــز إيــواء دمشــق ولبنــان ثــم اســتطاعت دخــول الدنمــارك بموافقــة 

زيــارة. وبعــد وصولهــا الدنمــارك أواخــر عــام 2013 تقدمــت بطلــب لجــوء ومنحــت إقامــة لخمــس 

ســنوات، 

وبعــد انتهائهــا جــددت دائــرة الهجــرة إقامتهــا عاميــن ثم تســلمت قرار رفض التجديــد وترحيلها 

إلــى ســورية، وتشــارك الالجئــة أم وليــد عشــرات المعتصميــن أمــام البرلمــان الدنماركــي لوقــف 

قــرارات الترحيــل ومنحهــم اإلقامة.
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 تحركات ضد سياسة الترحيل

• يــوم 19 أيــار/ مايــو 2021، خرجــت تظاهــرات واســعة فــي 25 مدينــة بكافــة أنحــاء الدنمــارك، 

ــى  ــن مــن دمشــق وترحيلهــم إل ــح اإلقامــة لالجئي ــى قــرار حكومتهــم ســحب تصاري احتجاجــًا عل

ســوريا.

رفــع المشــاركون فــي التظاهــرة التــي دعــت إليها منظمــة العفو الدولية )آمنســتي( ومنظمات 

دنماركيــة مدنيــة، الفتــات تدعــو الحكومــة الدنماركيــة للتراجــع عــن قراراتهــا بترحيــل الالجئيــن 

الســوريين إلــى دمشــق لمــا يشــكله ذلــك مــن خطــر علــى حياتهــم.

• فــي شــهر تمــوز/ يوليــو 2021، ســّلط مركــز العــودة الفلســطيني فــي لنــدن بالتعــاون مــع 

مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية الضــوء علــى معانــاة الالجئــة الفلســطينية 

الســورية »رحــاب قاســم«، التــي تواجــه خطــر الترحيــل القســري مــن الدنمــارك إلــى ســوريا بعــد 

أن قضــت محكمــة دنماركيــة بإعادتهــا إلــى الدولــة التــي مزقتهــا الحــرب بدعــوى أنهــا أصبحــت 

وجهــة آمنــة، وذلــك خــالل مداخلــة شــفهية قدّمهــا أثنــاء جلســة اســتماع فــي مجلــس حقــوق 

ــوم 7/7/2021.  ــع لألمــم المتحــدة بجنيــف، ي اإلنســان التاب

ونقلــت مجموعــة العمــل مناشــدة رحــاب، التــي اعتصمــت خــارج مقــر البرلمــان الدنماركــي، والتي 

ــد أن أمــوت ... لقــد  تــم تداولهــا علــى وســائل التواصــل االجتماعــي: والتــي تقــول فيهــا: »ال أري

ــا  ــد أن أكــون صــورة أخــرى فــي ألبــوم قيصــر لضحاي حــان الوقــت ألن أعيــش فــي ســالم. ال أري

المــوت تحــت التعذيــب. وال أريــد أن يكــون اســمي مدرًجــا فــي قوائــم األشــخاص المذبوحيــن فــي 

ســوريا ».
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وأشــارت إلــى أن رحــاب مثــل اآلالف مــن الالجئيــن الفلســطينيين اآلخريــن مــن ســوريا، تســعى 

للعيــش بســالم والمــوت بســالم، وتتمنــى أن تدفــن أيضــًا فــي الدنمــارك حيــث يعيــش أبناؤهــا 

وأحفادهــا منــذ ســنوات.

 نجاحات

• اســتطاع الالجــئ الفلســطيني »أحمــد منصــور« مهنــدس معلوماتيــة ومطــور فــي صناعــة 

الروبوتــات فــي ســورية، النجــاح فــي إثبــات ذاتــه فــي الدنمــارك واالندمــاج فــي المجتمــع خــالل 

فتــرة زمنيــة قليلــة، والتفــوق علــى أقرانــه والعمــل فــي كبــرى الشــركات المتخصصــة فــي مجــال 

الــذكاء الصناعــي.

أحمــد مــن مواليــد دمشــق بــدأ حياتــه بالتدريــس والتصميــم ثــم انتقــل للعمــل فــي ليبيــا مديــرًا 

لقســم المعلوماتيــة ومدرســًا فــي آن واحــد، وبســبب األحــداث التــي اندلعــت فــي ليبيــا لجــأ إلــى 

الدنمــارك للبحــث عــن األمــان والحيــاة الكريمــة.

• حقــق الالجــئ الفلســطيني الســوري »محمــد ســتيتان« ثانــي أعلــى نســبة أصوات فــي انتخابات 

بلديــة »ســوجورس« الدنماركيــة، وحصــل ســتيتان الناشــط فــي حــزب »القائمــة الموحــدة« علــى 

مقعــد احتياطــي فــي المجلــس البلــدي لمنحــه رقــم ٤ فــي قائمــة المرشــحين.

ســتيتان الــذي ولــد فــي مخيــم اليرمــوك عــام ١98١ مــن خريجــي كليــة التربيــة بدمشــق، وعمــل 

ســابقًا مدرســًا ومســاعدًا لمديــر مدرســة النقيــب العربيــة فــي مخيــم اليرمــوك.

ووصــل الدنمــارك عــام ٢٠١٤ وعمــل فيهــا فــي مجــال رعايــة المســنين بعــد إتقانــه اللغــة، ونشــط 

فــي حــزب »القائمــة الموحــدة« المناصــر لالجئيــن الــذي بــدوره رشــحه لالنتخابــات البلديــة.

 نشاطات

• طالبــت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية فــي المؤتمــر الدولــي الــذي عقــد فــي 

كوبنهاغــن يــوم 30 أكتوبــر، بضــرورة تلبيــة االحتياجــات اإلنســانية لفلســطينيي ســوريا وزيــادة 

وتيرتهــا إلــى مســتوى المعانــاة والكارثــة اإلنســانية والمعيشــية التــي يعيشــونها.
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وطالــب عضــو مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية »ماهــر شــاويش« فــي المؤتمــر 

المخصــص لتســليط الضــوء علــى أوضــاع فلســطينيي ســوريا ومخيــم اليرمــوك، بتوســيع 

رقعــة االســتجابة اإلنســانية لواقــع فلســطينيي ســورية مــع حــث األونــروا علــى البحــث عــن 

مصــادر تمويــل وعــدم التــذرع بنقصهــا.

وشــدد شــاويش فــي ورقتــه علــى ضــرورة تنفيــذ األونــروا لبرامجهــا فــي الشــمال الســوري 

أســوة ببقيــة المناطــق داخــل ســورية مــع ضــرورة امتــداد ذلــك إلــى الداخــل التركــي ومصــر وكل 

منطقــة غيــر المناطــق الخمــس التــي تقــع تحــت واليــة األونــروا.

وطالــب عضــو مجموعــة العمــل بتدخــل صناع القرار الفلســطينيين لدعم فلســطينيي ســوريا، 

والجهــات الرســمية فــي الســلطة الفلســطينية ومنظمــة التحريــر الفلســطينية التــي تقــدم 

نفســها كممثــل شــرعي ووحيــد للشــعب الفلســطيني.

وحــذر شــاويش مــن تكــرار ســيناريو نهــر البــارد، مرّكــزًا علــى بند تســريع إعادة اإلعمــار للمخيمات 

الفلســطينية في سورية.

مشــاركة المجموعــة جــاءت عبــر ورقــة عمــل بعنــوان »مناصــرة قضايــا الالجئيــن الفلســطينيين 

فــي ســوريا االجتماعيــة واالقتصاديــة واإلنســانية« طرح فيها شــاويش آليــات عمل المجموعة 

واليوميــة  الدوريــة  والتقاريــر  بالمجموعــة  والتعريــف  الصــدد،  هــذا  فــي  وجهودهــا  المتبعــة 

والمــواد التــي تصدرهــا والمشــاريع التوثيقيــة التــي تنفذهــا مــع تقديــم حصاد عملها خالل عشــر 

ســنوات مــن العمــل، واألنشــطة والبرامــج والشــراكات والتشــبيك مــع بقيــة المؤسســات 

وآليــات الضغــط والتأثيــر علــى صنــاع القــرار.

مــن  وعــدد  الدنمــارك  فــي  الســوري  الثقافــي  المعهــد  نظمــه  الــذي  المؤتمــر  فــي  وشــارك 

واألكاديمييــن  الباحثيــن  مــن  عــدد  األوروبــي،  االتحــاد  فــي  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 

واجتماعيــة. مدنيــة  ومؤسســات  األونــروا  فــي  ومســؤولين 

 2 يــوم  الشــايب«، معرضــًا فنيــًا  الســوري »مأمــون  الفلســطيني  التشــكيلي  الفنــان  أقــام   •

تشــرين األول مــن العــام 2021علــى هامــش األمســية الثقافيــة التــي نظمتهــا جمعيــة »شــمعة 

أمــل« فــي العاصمــة الدانماركيــة كوبنهاجــن، وذلــك فــي إطــار ســعيها للحفــاظ علــى الهويــة 

والتــراث الوطنــي الفلســطينيين، وربــط األجيــال المغتربــة بالوطــن وتراثــه وتاريخــه، وهــو مــن 

أبنــاء مخيــم اليرمــوك فــي دمشــق.
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 الالجئون الفلسطينيون

من سورية في النرويج

 ملف الهجرة

يشــكو الالجئــون الفلســطينيون مــن تأخــر قــرارات اللجــوء بســبب مــا ســموه البيروقراطيــة 

فــي أوروبــا عموًمــا والنرويــج والســويد خاصــة، كمــا اشــتكوا مــن نقلهــم إلــى مخيمــات وصفوهــا 

بالمنفيــة عــن حيــاة البشــر تقــع فــي شــمال البــالد.



245فلسطينيو سورية .. آالم وآمال

 نجاحات

الفلســطيني  األســنان  اســتطاع طبيــب 

الالجــئ  شــاهين«،  »أســامة  الســوري 

فــي النرويــج، وبمســاعدة مــن أصدقائــه، 

باللغتيــن  ناطقــة  ثقافيــة  مجلــة  إطــالق 

العربيــة والنرويجيــة لتكــون جســرًا ثقافيــًا 

يربــط بيــن الالجئيــن والســكان المحلييــن 

فــي النرويــج.

ووفقــًا لشــاهين فــإن الهــدف مــن إصــدار »مجلــة الــدار« باللغتيــن العربيــة والنرويجيــة، لتكــون 

جســرًا بيــن ناطقــي العربيــة والنرويجيــة، لمناقشــة أمــور متعــددة تتعلــق بالثقافــة ومجريــات 

الحيــاة وتعزيــز التواصــل وتخفيــف وطــأة المنفــى«.

مضيفــًا أن الفكــرة أتتــه بعــد أن الحــظ وجــود صعوبــات كبيــرة لــدى المهاجريــن الجــدد الذيــن ال 

يتقنــون اللغــة النرويجيــة، وأيضــًا لــدى كبــار الســن فــي فهــم اإلجــراءات الحكوميــة، وتفاقمــت 

هــذه الصعوبــات لديهــم مــع بدايــة جائحــة كورونــا، ومــا رافقهــا مــن إجــراءات حكوميــة تتعلــق 

باإلغــالق والعــالج«.

المجلــة القــت نجاحــًا كبيــرًا مــن قبــل النرويجييــن، وال ســيما مــن قبــل بعــض الجامعــات التــي 

تــدّرس اللغــة العربيــة فــي النرويــج، وترحيبــًا مــن بعــض المؤسســات التــي تدعــم الالجئيــن، 

ــة هــي  ــة نرويجي ــى منحــة مــن مؤسســات ثقافي ــن عليهــا عل ممــا أســهم فــي حصــول القائمي

)FrittOrd( »الكلمــة الحــرة«، وكذلــك )Kulturrådet( »المجلــس الثقافــي« في النرويج لتغطية 

تكاليــف المجلــة والطباعــة والنشــر وذلــك لمــدة عــام كامــل، قابلــة للتجديــد.

وكان الطبيــب أســامة شــاهين قــد غــادر ســورية متجهــًا إلــى روســيا عــام 2014، وفــي عــام 2015 

ــه فــي  ــاك رفضــت طلــب لجوئ ــج وقــدم طلــب لجــوء بهــا، إال أن الســلطات هن ــى النروي لجــأ إل

المــرة األولــى وطلبــت منــه مغــادرة أراضيهــا والعــودة إلــى روســيا، وطعــن فــي القــرار وصمــم 

علــى تعلــم اللغــة وإتقانهــا، حيــث تــم قبولــه فــي برنامــج الماجســتير تخصــص »تنميــة صحيــة«، 

كمــا أنــه عمــل فــي المستشــفيات النرويجيــة فــي فتــرة التدريــب.
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 الالجئون الفلسطينيون

 من سورية في ألمانيا

ال يوجــد إحصائيــات رســمية ألعــداد الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي ألمانيــا، والذيــن 

ُيصنفــون علــى أنهــم مــن عديمــي الجنســية وفًقــا للقوانيــن األلمانيــة، إال أن ألمانيــا ملتزمــة 

تبًعــا التفاقيــة جنيــف، بتســهيل تجنيــس األشــخاص عديمــي الجنســية، وذلــك اســتناًدا إلــى 

قانــون الجنســية األلمانيــة للعــام 2000

 ملف الهجرة

يعانــي عشــرات الالجئيــن الفلســطينيين فــي ألمانيــا مــن تأخــر »لــم شــمل« عائالتهــم الموجودة 

فــي ســورية ولبنــان وتركيــا ومصــر، حيــث تتجــاوز المــدة فــي بعــض األحيــان إلــى أكثــر مــن 3 

ســنوات، األمــر الــذي يضاعــف مــن الضغــوط النفســية والماديــة عليهــم وعلــى أســرهم.

فــي شــهر أيــار\ مايــو 2021، صنفــت الهيئــة االتحاديــة للهجــرة وشــؤون طالبــي اللجــوء مــن 

الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية واألكــراد علــى أنهــم »موطــن غيــر واضــح« أي لــم يتــم 
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التعــرف علــى موطنهــم األصلــي، وإنمــا كانــوا يقيمــون فــي دولــة أخــرى لكنهــم ال يمتلكــون 

جنســية خاصــة بموطنهــم األصلــي.

بدورهــا أعلنــت الهيئــة االتحاديــة للهجــرة وشــؤون الالجئيــن أنــه لــم يتســن تحديــد موطــن 

مقدمــي طلبــات لجــوء بألمانيــا بالنســبة ألكثــر مــن 470 طالــب لجــوء خــالل عــام 2020، مشــيرة 

إلــى أنــه تــم ذكــر توصيــف »موطــن غيــر واضــح« بالنســبة إلجمالــي أربعــة آالف و535 شــخصًا 

أجنبيــًا فــي إحصائيــة اللجــوء لعــام 2020، إال أن الموطــن ال يعــد مجهــواًل حقــًا لــدى أغلــب هــؤالء 

مــن مقدمــي الطلبــات، وإنمــا يكــون أغلبهــم أكــرادًا أو عربًا-غالبــًا فلســطينيون أقامــوا فــي دولــة 

مــا بشــكل يمكــن إثباتــه دون أن يمتلكــوا الجنســية الخاصــة بموطنهــم.

وأضافــت الهيئــة أن أغلــب هــؤالء األشــخاص هــم أكــراد وفلســطينيون، قادميــن علــى ســبيل 

ــال ســوريا- ــد المعنــي-أي علــى ســبيل المث ــى أن الوضــع فــي البل ــة إل ــال مــن ســوريا، الفت المث

يكــون فــي هــذه الحــاالت عنصــرًا حاســمًا بالنســبة لقــرار منــح الحــق فــي اللجــوء.

وأوضحــت أنــه يمكــن علــى ســبيل المثــال للفلســطينيين الذيــن يعيشــون فــي ســوريا ممارســة 

جميــع الحقــوق المدنيــة، إال أنهــم ال يحصلــون عــادة علــى الجنســية الســورية.

 متابعات

• فــي شــهر أيــار/ مايــو 2021، ناشــدت عائلــة الالجــئ الفلســطيني »خالــد محمد أمين طرابلســي«  

بعدمــا  فقيدهــا،  دفــن  تكاليــف  دفــع  فــي  المســاهمة  واألفــراد  والجمعيــات  المؤسســات 

وقفــت عاجــزة عــن تأميــن مبلــغ 1700 يــورو فــي مدينــة هانوفــر شــمال ألمانيــا، وقالــت العائلــة 

فــي مناشــدتها عبــر مجموعــة العمــل، إن التأميــن الصحــي فــي ألمانيــا دفــع نصــف المبلــغ 

والنصــف اآلخــر يتوجــب علــى العائلــة دفعــه، مشــيرة أنهــا لــم تتلــق أي رد مــن جمعيــات الدفــن 

فــي المنطقــة مــن أجــل توفيــر قبــر لدفنــه، وهــو فــي ثالجــة الموتــى منــذ وفاتــه فــي يــوم 26 أيــار 

الجــاري.

ــه بالســرطان وغســيل  ــة بســبب إصابت ــات الجراحي وكان الشــاب قــد أجــرى عــددًا مــن العملي

الكلــى، ويبلــغ مــن العمــر 43 عامــًا، وهــو مــن مهجــري مخيــم اليرمــوك، حيــث هجــرت عائلتــه بعــد 

»ضربــة الميــغ« عــام 2012، ووصلــت إلــى أوروبــا عبــر »مراكــب المــوت« فــي البحــر عــام 2015.
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• فــي شــهر آب/ أغســطس 2021، ألقــت الشــرطة األلمانيــة، القبــض علــى الالجــئ الفلســطيني 

»موفــق دواه« بتهمــة ارتــكاب جرائــم حــرب فــي مخيــم اليرمــوك عــام 2014، وقالــت الشــرطة إن 

المشــتبه بــه اعتقــل فــي منطقــة تريبتــو ببرليــن، واتهــم ممثلــو االدعــاء األلمانــي المشــتبه بــه 

بإطــالق قنبلــة يدويــة علــى حشــد مــن المدنييــن المتجمعيــن فــي عــام 2014، أســفر عــن مقتــل 

ســبعة أشــخاص علــى األقــل وإصابــة ثالثــة، مــن بينهــم طفــل فــي السادســة مــن عمــره.

ــكاب  ــه بشــدة بارت ــة، »المتهــم مشــتبه ب ــة ألماني ــو االدعــاء وفقــًا لمصــادر إعالمي وقــال ممثل

جرائــم حــرب، ووجهــت إليــه أيًضــا ســبع تهــم بالقتــل وثــالث تهــم بإلحــاق أذى بدنــي خطيــر 

بضحايــا كانــوا ينتظــرون مســاعدات وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين »أونــروا« 

ــم اليرمــوك. فــي مخي

وبحســب االدعــاء، فــإن المشــتبه بــه كان عضــوًا فــي حركــة »فلســطين الحــرة« وقــت الهجــوم، 

وكان عضــوًا ســابًقا فــي مجموعــة مســلحة تابعــة للجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين -القيادة 

العامــة – مجموعتــان مواليتــان للنظــام الســوري، ولــم تفصــح مصــادر اإلعــالم األلمانيــة عــن 

ــه، لكــن ناشــطين فلســطينيين أكــدوا لمجموعــة العمــل أن المعتقــل هــو  اســم المشــتبه ب

»موفــق دواه«، وكان دواه قــد قــدم طلــب لجــوء فــي ألمانيــا أواخــر عــام ٢٠١8.

• فــي شــهر أيلــول/ ســبتمبر 2021، عثــرت الشــرطة األلمانيــة علــى جثــة الالجــئ الفلســطيني 

بمقاطعــة   «  Zweibrücken« بروكيــن  زفــاي  مدينــة  فــي  بمنزلــه  أســعد«  فهمــي  »محمــود 

أيــام. التواصــل معــه لعــدة  Rheinland-Pfalz  بعــد انقطــاع 

وقــال أحــد أقــارب المتوفــى إن االتصــال انقطــع معــه فجــأة ظنــًا منــا أنــه فقد هاتفه الشــخصي، 

لتبلغهــم الشــرطة أنهــا وجــدت جثتــه فــي منزلــه، بعــد التبليــغ عــن فقدانــه مــن قبــل أصدقائــه 

المقربين.محمــود الــذي وصــل إلــى ألمانيــا عــام 2015 مــن مواليــد 1992 وأبنــاء مخيــم العائديــن 

لالجئيــن الفلســطينيين فــي حمــص.
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 نجاحات

•اســتطاع الالجــئ الفلســطيني الســوري فــي ألمانيــا، »محمــد محســن خشــمان«، أن يكتــب 

قصــة تميــز ونجــاح جديــدة تضــاف إلــى ســجالت الالجئيــن الفلســطينيين الذيــن أجبرتهــم الحــرب 

فــي ســورية علــى ركــوب قــوارب المــوت نحــو الــدول األوربيــة للبحــث عــن حيــاة كريمة ومســتقبل 

أفضــل.

محمــد محســن خشــمان مــن ســكان الحجــر األســود درس فــي معهــد ال DTC بمنطقــة المــزة 

فــي دمشــق التابــع لوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين، تخــرج عــام 2014 مســاعد 

صيدلــي، وبســبب الحــرب فــي ســورية وانعكاســها علــى جميــع مناحــي الحيــاة، قــرر الهجــرة إلــى 

ألمانيــا للبحــث عــن حيــاة آمنــة وكريمــة.

واجهــت محمــد مصاعــب وعقبــات كثيــرة عنــد وصولــه إلــى ألمانيــا، إال أن إرادة التحــدي جعلتــه 

يجتهــد ويتعــب علــى نفســه كثيــرًا، ويكمــل دراســته الجامعيــة ليتخــرج مــن كليــة الصيدلــة مــن 

جامعــة برليــن وبمعــدل جيــد جــدًا فــي عــام 2020.

اســتطاع محمــد الحصــول علــى وظيفــة فــي الصيدليــة المركزيــة فــي برليــن الشــرقية، ومــع 

مــرور الوقــت وبعــد أن طــور ذاتــه عيــن مشــرفًا علــى قســم تصنيــع المســتحضرات التجميليــة 

ــة المعقــدة. والكريمــات الغولي

»المجلــس  ترشــحه لعضويــة  عــن  نجمــة«  الســوري »محمــد  الفلســطيني  الالجــئ  أعلــن   •

ــا، وأكــد  ــة »اليبزيــغ« بمقاطعــة »زاكســين« شــرق ألماني االستشــاري للمهاجريــن« فــي مدين

محمــد نجمــة ابــن مخيــم اليرمــوك علــى أن ترشــحه لعضويــة المجلــس بهــدف مســاعدة 

الالجئيــن وتقديــم المشــورة فــي كافــة القضايــا القانونيــة التــي تصــدر فــي مدينــة »اليبزيــغ« 

األلمانيــة.

• كّرمــت مدرســة »LynarGrund Schule« فــي مدينــة »برليــن األلمانيــة، الطالبــة الفلســطينية 

الســورية »فــرح معتــز خلــف« لتفوقهــا الدراســي وحصولهــا علــى المرتبــة األولــى علــى مســتوى 

مدرســتها للصــف الرابــع االبتدائــي.

وكانــت عائلــة فــرح قــد هاجــرت مــن مخيــم درعــا لالجئيــن الفلســطينيين هربــًا مــن الحــرب 

.2015 إلــى ألمانيــا عبــر قــوارب المــوت عــام  6 ســنوات، ووصلــت  الســورية قبــل 
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• تمكنــت الطالبــة الفلســطينية الســورية »فاطمــة الزهــراء محمــد حســن غبــن« مواليــد عــام 

1998، مــن االلتحــاق بكليــة الهندســة الطبيــة فــي جامعــة دورتمونــد األلمانيــة، وذلــك بعــد 

تفوقهــا علــى نظرائهــا وحصولهــا علــى درجــة امتيــاز فــي الشــهادة الثانويــة العامــة بمعــدل 1,5.

فاطمة ابنة مدينة الالذقية في ســورية التي تعود جذور عائلتها إلى مدينة حيفا في فلســطين 

كانــت قــد نالــت المركــز األول فــي مســابقة الشــعر مــن بيــن 2000 متســابق ومتســابقة، حيــث 

تــم اختيــار قصيدتهــا كأفضــل قصيــدة لعامــي 2020 و2021 وتــم نشــر صورتهــا فــي الجريــدة 

األلمانية.

• أحرز الطفل الفلســطيني الســوري »أحمد قدورة« المركز الثالث في بطولة أوروبا المفتوحة 

للحســاب الذهنــي Euro math 2021، التــي نظمتهــا مؤسســة Euro math فــي ألمانيــا، وذلــك 

بمشــاركة ٤٠٠ طالــب وطالبــة مــن ألمانيــا، هولنــدا، فرنســا، إنكلتــرا، اليابــان، تركيــا، مصــر، الجزائــر، 

اإلمــارات، الســعودية، تونــس، المغــرب، ســوريا، وفلســطين.

أحمــد الــذي لجــأت عائلتــه مــن ســورية إلــى ألمانيــا بســبب األحــداث التــي اندلعــت فيهــا، تلقــى 

تعليمــه فــي مدرســه Gymnasium األلمانيــة للمتفوقيــن، ومــن ثــم بدأ دراســة الحســاب الذهني 

 Mathe فــي شــهر آذار مــن عــام 2021، حيــث اجتــاز خــالل الســنة الدراســية جميــع االختبــارات فــي

.Olympiade

• كــّرم اتحــاد كــرة القــدم فــي مدينــة اليبــزغ األلمانيــة الشــاب الفلســطيني »عــالء الشــهابي« أحــد 

أبنــاء مخيــم اليرمــوك بوســام االســتحقاق وتــم منحــه تصنيــف »مــدرب موهبــة«.

عــالء مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك جنــوب دمشــق، التحــق بكليــة الصحافــة بجامعــة دمشــق، ومــع 

انــدالع األحــداث فــي ســوريا 2011 عمــل مراســاًل إلحــدى المحطــات العربيــة.

بــدأ شــغفه بكــرة القــدم عندمــا كان يبلــغ مــن العمــر 15 عامــًا، وكان يعتبــر موهبــة فــي ســوريا، 

ولعــب بعــد ذلــك تســع ســنوات فــي نــادي الوحــدة، دوري المحترفيــن الســوري.

عندمــا وصــل إلــى ألمانيــا التحــق بمشــروع »مرحبــًا بكــم فــي كــرة القــدم« كمتــدرب متطــوع 

لمــدة خمــس ســنوات، كان الهــدف مــن المشــروع دعــم األشــخاص ذوي الخبــرة مــن الالجئيــن، 

فــي تعلــم اللغــة، والتأهيــل كمدربيــن أو ُحــكام.



251فلسطينيو سورية .. آالم وآمال

 نشاطات

• نظمــت الالجئــة الفلســطينية المهجــرة مــن مخيــم اليرمــوك »رنــا محمــود عايــد« معرضــًا 

للتعريــف بالثقافــة الفلســطينية فــي مجمــع الكاريتــاس بمدينــة راينــه فــي مقاطعــة شــمال 

الرايــن ويســتفاليا، وضــم المعــرض عــددًا مــن اللوحــات حــول التــراث الفلســطيني ومأكــوالت 

ومشــروبات فلســطينية، ونشــرت صحيفــة )MV( األلمانيــة تقريــرًا يســلط الضوء علــى الثقافة 

الفلســطينية وأوجــه الشــبه واالختــالف مــع الثقافــة األلمانيــة.

• شــارك عــدد مــن الناشــطين الفلســطينيين الســوريين والســوريين ومــع أقربــاء ضحايــا 

التعذيــب، بوقفــة تضامنيــة فــي مدينــة كوبلنــز األلمانيــة، يــوم االثنيــن 30/8، لمطالبــة المجتمــع 

الدولــي بالتحــرك الســريع إلنقــاذ باقــي المعتقليــن مــن ســجون النظــام الســوري، ومحاســبة 

ــم الحــرب بحــق الشــعب الســوري والفلســطيني. مرتكبــي المجــازر وجرائ

الفعاليــة أقيمــت فــي اليــوم العالمــي لضحايــا االختفــاء القســري للفــت انتبــاه العالــم إلى قضية 

المفقوديــن والمفقــودات والمخفييــن والمخفيــات قســرًا فــي ســوريا، عبــر وضــع أكثــر مــن 

300 هاتــف فــي ســاحة »بيبــل«، لترمــز إلــى كل العائــالت الســورية والفلســطينية التــي تنتظــر 

خبــرًا عــن أحبائهــا منــذ ســنين، وللتعــرف علــى معانــاة األهالــي ورفــع الوعــي بجريمــة االختفــاء 

القســري فــي ســوريا، وحتــى يســاهم هــؤالء األشــخاص بمطالبــة حكوماتهــم باّتخــاذ إجــراءات 

فوريــة إلطــالق ســراح المعتقليــن والمخفييــن قســرًا وإعطــاء أهاليهــم حــق المعرفــة.
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الالجئون الفلسطينيون

من سورية في هولندا

اســتوعبت هولنــدا نحــو )4500( فلســطيني مــن ســوريا يتوزعــون علــى كافــة المــدن والقــرى 

والبلــدات الهولنديــة، والقســم األكبــر منهــم حصــل علــى الجنســية الهولنديــة التــي تمنــح بعــد 

ثــالث ســنوات مــن اللجــوء.

وتعــود أصــول الفلســطينيين الذيــن هجــروا مــن ســوريا إلــى هولنــدا خــالل الفتــرة )2012-2020( 

إلــى الجليــل الفلســطيني والســاحل الفلســطيني، وبشــكل خــاص مــن مــدن حيفــا وعــكا وصفــد 

وطبريــا وأقضيتها.
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 متابعات

ــًا  ــًا آمن ــدي أن ســورية ليســت مكان ــواب الهولن ــو 2021، أعلــن مجلــس الن ــار/ ماي • فــي شــهر أي

ــك بعــد اجتمــاع مطــول ضــّم  ــدي، وذل ــن الهولن ــب اليمي ــن إليهــا، خالفــًا لمطال إلعــادة الالجئي

إلــى  مــن ســورية  القادميــن  الالجئيــن  وضــع  لمناقشــة  هولندييــن  ومســؤولين  سياســيين 

هولنــدا، كمــا رفــض أعضــاء فــي األحــزاب الهولنديــة الخطــة الدنماركيــة إلعــادة الالجئيــن، كمــا 

أعلــن أن تقريــرًا لألوضــاع فــي ســوريا ســيصدر مــن وزارة الخارجيــة الهولنديــة قبــل عطلــة 

الصيــف المقبــل.

• ذكــرت مصــادر صحفيــة هولنديــة أن الشــقيقين الفلســطينيين طــارق ومحمــد اللذين يحمالن 

ــة اعترفــا بأنهمــا ســاعدا والدهمــا المســن، وأمهمــا وأختهمــا الحامــل  جــوازات ســفر هولندي

علــى القــدوم إلــى هولنــدا، بعــد أن رفضــت إدارة الهجــرة والتجنيــس عــدة طلبــات لجمــع شــمل 

األســرة«، ونقلــت المصــادر أنهمــا الجئــان فلســطينيان مــن ســوريا األكبــر يدعــى »طــارق«، هــو 

»مطــور برمجيــات«، والثانــي »محمــد«، وهــو فــي الســنة األخيــرة مــن درجــة »الماجســتير« فــي 

»الهندســة الكهربائيــة«.

إلــى  يــوم، باإلضافــة   100 العــام« مــن الالجئيــن بخدمــة المجتمــع لمــدة  وطالــب »المدعــي 

الســجن لمــدة يوميــن )الحبــس االحتياطــي(، وتــم إســقاط دافــع الربــح مــن القضيــة، مــع ذلــك 

يبقــى الشــقيقان مذنبيــن باالشــتراك فــي تهريــب البشــر وفــي حــال تكــرر الخطــأ مــرة أخــرى فــي 

غضــون ثــالث ســنوات، يتعيــن عليهمــا الذهــاب إلــى الســجن لمــدة 6 أشــهر.

 نجاحات

• تمكنــت الالجئــة الفلســطينية »ســالم علــي رحمــة »مــن مواليــد 1995 مــن تأليــف كتابهــا 

الخــاص بالحســاب الذهنــي للمســتوى الثالــث، وهــو برنامــج لتعليــم األطفــال العمليــات األربــع، 

الجمــع والطــرح والضــرب والقســمة بأعــداد كبيــرة فــي وقــت قصيــر حتــى يصبــح الطفــل أســرع 

مــن اآللــة الحاســبة.
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ســالم التــي خرجــت مــن مخيــم اليرمــوك مــع اشــتداد النــزاع فــي ســوريا، توجهــت إلــى أوروبــا عبــر 

طريــق البحــر وتعرضــت للكثيــر مــن الصعوبــات والمخاطــر خــالل رحلــة اللجــوء التــي حطــت بهــا 

أخيــرًا فــي هولنــدا، اســتطاعت االندمــاج بشــكل ســريع وتعلمــت اللغــة الهولنديــة والتحقــت 

بقســم الرياضيــات بجامعــة اليــدن الهولنديــة، وهــي الطالبــة العربيــة الوحيــدة فــي ســنتها 

األولــى بهــذا القســم.

• حقــق الطفــل الفلســطيني الســوري »بشــر حســن موســى« )6 ســنوات( المركــز األول فــي 

مســابقة للشــطرنج فــي هولنــدا، علمــًا أن عائلــة بشــر هاجــرت مــن مخيــم جرمانــا لالجئيــن 

ــًا مــن الحــرب الســورية قبــل 5 ســنوات، ووصلــت إلــى هولنــدا عبــر قــوارب  الفلســطينيين هرب

المــوت عــام 2016.

 مبادرات

• فــي شــهر كانــون ثانــي/ ينايــر2021، أطلقــت مؤسســة التواصــل الفلســطيني فــي هولنــدا 

حملــة »لــن ننســاكم« لتقديــم يــد العــون لالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية والســوريين فــي 

لبنــان، وذلــك بالتعــاون مــع اللجنــة األهليــة لفلســطينيي ســورية فــي منطقــة البقــاع اللبنانــي، 

ــة فــي  ــالت فــي مخيمــات البقــاع، ودعــت الحمل ــى بعــض العائ ــة عل ــع حصــص غذائي ــم توزي وت

منشــور لهــا علــى »فيــس بــوك« إلــى التفاعــل وتقديــم المســاعدة لتخفيــف معانــاة المهجريــن 

الفلســطينيين الســوريين فــي لبنــان.

ــا فــي هولنــدا بثمــن إذاعــة  • فــي شــهر نيســان/ أبريــل 2021، تبــرع عــدد مــن أبنــاء مخيــم جرمان

بــوك(  )الفيــس  االجتماعــي  التواصــل  صفحــات  نشــرت  أن  بعــد  وذلــك  الرحمــن،  لمســجد 

المعنيــة بنقــل أخبــار مخيــم جرمانــا شــكوى ســكانه مــن أن المســجد لــم يرفــع بــه أي آذان منــذ 

أيــام عديــدة، وذلــك بحجــة أن إذاعــة الجامــع معطلــة وتحتــاج إلــى صيانــة، واســتبدالها بإذاعــة 

ــدة. جدي

• صــدر باللغــة الهولنديــة كتــاب حمــل عنــوان »4 فصــول فــي دمشــق«، للصحفيــة الهولنديــة 

فيرنانــده فــان تيتــس، وثقــت الصحفيــة الهولنديــة فــي كتابهــا يوميــات العــام الــذي قضتــه فــي 

ســورية كموظفــة بوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين األونــروا، حيــث ســلطت 

الضــوء علــى معانــاة الفلســطينيين مــن قهــر ومعانــاة ومأســاة نتيجــة انــدالع الحــرب فــي 

ســورية.
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مخيــم  زارت  التــي  تيتــس«  »فــان  وتطرقــت 

اليرمــوك بعــد فتــرة وجيــزة مــن اســتعادته مــن 

الخــراب  حجــم  إلــى  الســورية،  الســلطات  قبــل 

الحــرب،  بســبب  المخيــم  أصــاب  الــذي  والدمــار 

و«تعفيــش«  ســرقة  مــن  بعدهــا  حصــل  ومــا 

طــال ممتلــكات المدنييــن والبنــى التحتيــة، مــن 

قبــل مافيــات خاصــة فــي الجيــش الســوري، التــي 

تقاســمت فيمــا بينهــا المناطــق تلــك، واعتبرتهــا 

حــرب. غنائــم 

 نشاطات

نظمــت الجاليــة الفلســطينية فــي هولنــدا نــدوة تضامنيــة عبــر الفضــاء االفتراضــي »زووم«، 

تحــت عنــوان »فلســطينيو الشــمال الســوري.. معانــاة متواصلــة إلــى متــى؟، وذلــك لدعــم 

ــى معاناتهــم  ــن الفلســطينيين فــي مخيمــات الشــمال الســوري وتســليط الضــوء عل الالجئي

اإلنســانية وآليــات الدعــم واإلســناد لهــم.

مــن  العمــل  مديــر مجموعــة   25/2/2021 الخميــس  يــوم  عقــدت  التــي  النــدوة  واســتضافت 

ــاة الالجئيــن وتســليط الضــوء علــى  أجــل فلســطينيي ســوريا للحديــث عــن المخيمــات ومعان

فــي  الفلســطيني  للشــعب  المناصــرة  الخيريــة  الجمعيــة  مطالبهــم واحتياجاتهــم، ورئيــس 

إيطاليــا للحديــث عــن دور فلســطينيي أوروبــا تجــاه الفلســطينيين فــي مخيمــات الشــمال 

الســوري، ورئيــس تجمــع اإلعالمييــن والصحفييــن الفلســطينيين فــي تركيــا للحديــث عــن الــدور 

التركــي تجــاه الفلســطينيين فــي مخيمــات الشــمال الســوري والجمعيــات التركيــة اإلنســانية، 

وصحفيــًا فلســطينيًا مقيمــًا فــي إدلــب للحديــث عــن دور اإلعــالم تجــاه الفلســطينيين فــي 

الشــمال الســوري، ورئيــس الجاليــة الفلســطينية فــي هولنــدا، للحديــث عــن دور الجاليــات فــي 

دعــم وإســناد فلســطينيي ســورية فــي مخيمــات الشــمال الســوري.
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 كورونا

هولنــدا  فــي  ســوري  فلســطيني  لالجــئ  وفــاة  حالــة   ،2021 ثانــي  كانــون  شــهر  فــي  ُســّجل 

جــّراء إصابتــه بفايــروس كورونــا المســتجد، ووفقــًا لمصــادر مجموعــة العمــل، فــإن الالجــئ 

الفلســطيني »صــالح جبــول« توفــي فــي هولنــدا بعــد إصابتــه بفيــروس كوفيــد 19، مشــيرًا إلــى 

أن جبــول كان قــد نقــل فــي وقــت ســابق إلــى أحــد مشــافي هولنــدا للعــالج، وهــو مــن مهجــري 

مخيــم اليرمــوك مــن عشــيرة الوهيــب فــي مخيــم خــان الشــيح بريــف دمشــق.
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الالجئون الفلسطينيون

من سورية في بلغاريا

ُفقــد الالجــئ الفلســطيني »مجــد عمــوري« مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك يــوم األربعــاء 13 كانــون 

الثانــي/ ينايــر 2021 أثنــاء محاولتــه العبــور إلــى األراضــي البلغاريــة، ولــم تــرد أي معلومــات عنــه.

وقالــت عائلــة عمــوري إنهــا فقــدت االتصــال مــع نجلهــا علــى الحــدود بينمــا جميــع األشــخاص 

الذيــن كانــوا برفقتــه وصلــوا إلــى العاصمــة البلغاريــة صوفيــا، ومنــذ ذلــك الحيــن انقطعــت 

أخبــاره وال يوجــد معلومــات عنــه وعــن مصيــره. مناشــدة مــن يعــرف أي معلومــات عــن ولدهــا 

مصادرتهــا وتزويدهــا بهــا.
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الالجئون الفلسطينيون

من سورية في صربيا

فــي شــهر كانــون ثانــي 2021، شــّنت قــوات الشــرطة الصربيــة حملــة علــى مجموعــة مــن الفنــادق 

فــي مدينــة ســومبور شــمال غــرب البــالد، واعتقلــت حوالــي 700 مهاجــر غيــر نظامــي بينهــم أكثــر 

مــن 26 الجئــًا فلســطينيًا مــن ســورية.

وقــال الجــئ فلســطيني مــن مجموعــة المهاجريــن لمجموعــة العمــل، إن الشــرطة الصربيــة 

جهــزت 11حافلــة للمهاجريــن، وأجبرتهــم علــى صعــود الحافــالت وتوجهــت بهــم إلــى الحــدود 

المقدونيــة لترحيلهــم إليهــا، ويرافــق الحافــالت عــدد مــن الســيارات التابعــة للشــرطة.
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الالجئون الفلسطينيون

 من سورية في ألبانيا

فــي شــهر كانــون أول/ ديســمبر2021، أفــاد الجــئ فلســطيني لمجموعــة العمــل أن الســلطات 

األلبانيــة احتجــزت 7 مهاجريــن فلســطينيين مــن ســورية ثــم أعادتهــم إلــى الحــدود اليونانيــة، 

وفــي التفاصيــل قــال الالجــئ إنهــم دخلــوا ألبانيــا بطــرق غيــر نظاميــة لمحاولــة الوصــول إلــى دول 

اللجــوء األوروبــي، لكــن الســلطات قبضــت عليهــم وحققــت معهــم ثــم أخلــت ســبيلهم.

ويضيــف الالجــئ أنهــم توجهــوا بعــد ذلــك إلــى العاصمــة األلبانيــة »تيرانــا« لمتابعــة طريقهــم، 

ومنهــا إلــى مدينــة دوريــس الســاحلية، ليقبــض عليهــم مــرة أخــرى، كمــا احتجــزت الســلطات فــي 

المدينــة عشــرات الالجئيــن الموجوديــن فيهــا، ومــن بينهــم مهاجــرون فلســطينيون.

ويذكــر أنهــم خضعــوا للتحقيــق لعــدة ســاعات وأخــذت بصماتهــم، قبــل أن يرّحلــوا إلــى مخيمــات 

حدوديــة مــع اليونــان وبقــوا فيهــا ســاعات، ومنهــا تركتهــم الشــرطة فــي طــرق وعــرة علــى 

الحــدود اليونانيــة وقالــوا لهــم »عــودوا إلــى اليونــان هــذا هــو الطريــق«.

وينقــل الالجــئ معاناتهــم علــى الحــدود الوعــرة وســط أحــوال جويــة ســيئة، ووضــع نفســي أســوأ 

بســبب إعادتهــم إلــى األراضــي اليونانيــة، حيــث ســيبدأ مشــوار هجرتهــم الجديــد مشــيًا علــى 

األقــدام، ووقتــًا أطــول للقــاء عائالتهــم وأطفالهــم.
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الالجئون الفلسطينيون

 من سورية في قبرص التركية

فــي شــهر تشــرين ثانــي/ نوفمبــر 2021، أطلــق الالجــئ الفلســطيني »علــي الســكري« مناشــدة 

إلطــالق ســراحه بعــد احتجــازه مــن قبــل الســلطات فــي قبــرص التركيــة.

»علــي الســكري« أحــد أبنــاء مخيــم اليرمــوك لالجئيــن الفلســطينيين فــي ســوريا دخــل أراضــي 

قبــرص التركيــة بهــدف العبــور باتجــاه قبــرص اليونانيــة مــن خــالل القــوارب المطاطيــة، ومضــى 

علــى احتجــازه تســعة أيــام.
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الالجئون الفلسطينيون

 من سورية في إيطاليا

فــي شــهر تشــرين ثانــي/ نوفمبــر2021، تمكنــت فــرق اإلنقــاذ اإليطاليــة مــن ســحب قــارب يقــل 

أكثــر مــن 70 مهاجــرًا بينهــم نســاء وأطفــال إلــى البــر اإليطالــي بعــد أن كان علــى وشــك الغــرق.

وأفــادت مصــادر خاصــة أن مركبــًا يحمــل عــددًا كبيــرًا مــن المهاجريــن بينهــم فلســطينيون 

ســوريون تركهــم الُمهــرب بعــد أن بــدأت الميــاه تتســرب إلــى القــارب، ممــا اضطــر البعض للقفز 

باتجــاه البحــر، لتتمكــن فــرق اإلنقــاذ مــن الوصــول إليهــم بعــد اتصــاالت أجراهــا المهاجــرون 

بـ«خليــة اإلنقــاذ والمتابعــة« التــي تقــوم بخدمــة الالجئيــن لمنــع تعرضهــم للخطــر.
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الالجئون الفلسطينيون 

من سورية في رومانيا

قالــت مصــادر إعالميــة فــي شــهر كانــون ثانــي\ ينايــر 2021، إن شــرطة معبــر نــودالك الرومانــي 

الحــدودي مــع هنغاريا-المجــر، أوقفــت 68 مهاجــرًا غيــر نظامــي مختبئيــن فــي شــاحنة كانــوا فــي 

ــا، وبينهــم 11 طفــاًل و11 تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و17، وتــم إحالتهــم إلــى  طريقهــم إلــى هنغاري

مكتــب الهجــرة الرومانــي، وهــم مــن العــراق وتركيــا وســوريا وفلســطين ومصــر.
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الالجئون الفلسطينيون

 من سورية في اليونان

تشــير إحصائيــات غيــر رســمية إلــى أّن عــدد الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي اليونــان 

يتجــاوز الـــ 4 آالف الجــئ، بينهــم عائــالت وأطفــال ونســاء ومســنون، ويتوزعــون علــى مخيمــات 

إغــالق جميــع  بعــد  القســوة، وذلــك  فــي  الالجئيــن، ويشــكون مــن ظــروف معيشــية غايــة 

الطرقــات بيــن اليونــان والــدول األوروبيــة.

وأجبــر المئــات منهــم علــى البقــاء فــي مخيمــات اللجــوء المؤقتــة فــي اليونــان فــي ظــل ظــروف 

معيشــية ســيئة، وعــدم توافــر شــروط النظافــة والخدمــات األساســية فــي مســاكن مؤقتــة 

أو خيــام، فــي ظــل انتشــار كبيــر للحشــرات والزواحــف الســامة كالعقــارب واألفاعــي، وغيــاب 

ــة. للخدمــات اإلغاثي
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 ضحايا

• فــي شــهر كانــون ثانــي/ ينايــر 2021، قضــى الالجــئ الفلســطيني الســوري »محمــد طــه عبــد 

هللا« مواليــد )1992( مــن أبنــاء مخيــم خــان الشــيح غرقــًا فــي بحــر إيجــة، أثنــاء محاولتــه الوصــول 

إلــى أوروبــا بحثــًا عــن حيــاة أفضــل واألمــن واألمــان والعيشــة الكريمــة.

ووفقــًا لعائلــة محمــد فإنهــا فقــدت االتصــال بنجلهــا منــذ عشــرة أيــام أثنــاء محاولتــه الوصــول 

إلــى اليونــان ومــن ثــم إلــى إحــدى الــدول األوروبيــة، مشــيرة إلــى أنــه تــم العثــور علــى جثمــان ولدهــا 

فــي مدينــة موغــال مــن قبــل خفــر الســواحل التركــي، وبعــد التعــرف علــى هويته قامت الســلطات 

التركيــة بدفنــه فــي مدينــة إســطنبول.

وهــو أحــد المهاجريــن الذيــن فقــدوا إثــر غــرق قاربهــم فــي بحــر إيجــة، حيــث كانــوا فــي طريقهــم 

إلــى جزيــرة رودس اليونانيــة، ووفقــًا للناشــطين انطلــق القــارب مــن مدينــة مرمريــس التركيــة 

يــوم الـــ 14 مــن الشــهر الجــاري، وغــرق وســط البحــر وأنقــذ خفــر الســواحل اليونانــي 5 مــن 

المهاجريــن، وفــي اليــوم التالــي أعادتهــم فــرق خفــر الســواحل إلــى تركيــا، دون اإلشــارة علــى 

وجــود 5 مفقوديــن آخريــن.

الســوري »محمــد  الفلســطيني  عائلــة  تمكنــت   ،2021 نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين  فــي شــهر   •

منيــر عبــد هللا ريــان« )19 عامــًا( مــن التعــرف علــى مصيــر ابنهــا الــذي فقــدت االتصــال بــه منــذ 

الثامــن عشــر مــن شــهر تشــرين األول 2021، وقالــت مصــادر مقربــة مــن العائلــة إنهــا وجــدت 

جثــة نجلهــا فــي مشــفى »أليكســاندروبولي« شــمال شــرق اليونــان بعــد بحــث طويــل شــمل 

المستشــفيات والمخافــر الحدوديــة التركيــة، واليونانيــة، وســتقوم العائلــة باســتكمال إجــراءات 

دفنــه فــي اليونــان بعــد إخــراج جثمانــه مــن المشــفى.

• فــي شــهر تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، توفــي الالجــئ الفلســطيني »لــؤي أســامة رحمــة« فــي 

اليونــان بعــد تعــرض الســيارة التــي تقلــه لحــادث ســير، وذكــرت مصــادر أن الشــاب لــؤي وبرفقتــه 

مجموعــة مــن الشــبان الفلســطينيين كانــوا فــي طريقهــم إلــى مدينــة ســالونيك اليونانيــة بعــد 

ــا، لتتعــرض الســيارة لحــادث دون معرفــة الســبب، فيمــا  اجتيازهــم الحــدود قادميــن مــن تركي

تعــرض جميــع ركاب الســيارة إلصابــات تنوعــت بيــن الخطيــرة والمتوســطة والخفيفــة.
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وترجــح المصــادر أن الســيارة تعرضــت للمطــاردة مــن قبــل الشــرطة، أثنــاء محاولتهــا الوصــول 

إلــى مدينــة ســالونيك اليونانيــة، فيمــا تعــرض الجئــون فــي أوقــات ســابقة لحــوادث مشــابهة 

أدت لســقوط ضحايــا.

 كارثة غرق ثمانية فلسطينيين سوريين  	

غــرق يــوم الجمعــة ٢٠٢١/١٢/٢٤ قــارب يقــل مهاجريــن غيــر نظامييــن وســط بحــر إيجــة بالقــرب 

16 شــخصًا بينهــم نســاء وشــيوخ  مــن جزيــرة ميرميجــاس اليونانيــة، مــا أســفر عــن وفــاة 

وأطفــال  بينهــم 8 الجئيــن فلســطينيين مــن ســورية، وهــم: »رونــد محمــد العائــدي« ابنــة مخيم 

اليرمــوك، »محمــد كامــل عجــاج« )38 عامــًا( وهــو طبيــب أســنان مــن ســكان مشــروع دمــر فــي 

دمشــق، و«أحمــد يوســف محمــد« مواليــد مخيــم جرمانــا ١9٦5، »عبــد الكريــم إســماعيل«، وابنتــه 

»آالء عبــد الكريــم إســماعيل« مــن مخيــم الســيدة زينــب بريــف دمشــق، »حيــان صــوان« مــن 

ســكان ركــن الديــن بدمشــق«، و«أبــو ديــاب« مــن مخيــم جرمانــا، و«أنــس خالــد حمــدان« مــن 

تجمــع المزيريــب فــي محافظــة درعــا.

تفاصيل الحادثة  	

أشــارت مجموعــة العمــل إلــى أن هنــاك أســبابًا عديــدة أدت إلــى غــرق القــارب الــذي انطلــق 

صبــاح يــوم الجمعــة 24/12/2021، منهــا عــدد الــركاب الزائــد، مشــيرة إلــى أن القــدرة االســتيعابية 

للقــارب هــو 40 شــخصًا كحــد أقصــى، فــي حيــن تــم حشــر 88 طالــب لجــوء علــى متــن القــارب، 

ــادة عــدد األشــخاص  ــر مــن خــالل زي ــاح أكث بســبب جشــع المهربيــن ورغبتهــم فــي تحقيــق أرب
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ــر  ــركاب بذلــك حيــث يتــم تجميــع طالبــي اللجــوء مــن قبــل أكث فــي القــارب الواحــد، دون علــم ال

مــن مهــرب ومــن ثــم إرســالهم إلــى القــارب المتوقــف فــي البحــر علــى دفعــات عــن طريــق قــارب 

مطاطــي لُيفاَجــأ الــُركاب بوجــود عــدد كبيــر مــن النــاس وفــي ذلــك إخــالل باالتفــاق حيــث ال يمكــن 

ألحــد االعتــراض والرجــوع إلــى اليابســة.

وتضيــف المجموعــة أنــه وبســبب الحمولــة الزائــدة تعطلــت المحــركات، ومــن ثــم بــدأ تســرب 

الميــاه إلــى داخلــه مــا أدى إلــى انقالبــه وســقوط جميــع األشــخاص الذيــن علــى متنــه فــي البحــر، 

مــن بينهــم أطفــال رضــع ونســاء كبــار فــي الســن ورجــال.

وأوضحــت أن ركاب القــارب أطلقــوا نــداءات اســتغاثة عديــدة وتــم إبــالغ خفــر الســواحل اليوناني 

علــى الفــور بغــرق القــارب فــي بحــر إيجــة بالقــرب مــن جزيــرة ميرميجــاس اليونانيــة، إال أن خفــر 

الســواحل وصــل بعــد ســاعات مــن إطــالق نــداء االســتغاثة ليقــوم بعمليــات اإلنقــاذ والبحــث 

عــن ناجيــن.

 مفقودون

• يــوم 29 كانــون أول/ ديســمبر 2020 أعلــن عــن فقــدان الالجــئ الفلســطيني »معــن شــعبان« 

فــي اليونــان، ووفقــًا لعائلــة معــن فــإن آخــر اتصــال كان مــع ولدهــا يــوم 13 كانون األول/ ســبتمبر 

2020، وذلــك قبــل وصولــه إلــى مدينــة ســالونيك اليونانيــة.

• فــي شــهر كانــون الثانــي/ ينايــر 2021 ُفقــد الالجــئ الفلســطيني »محمــود أميــن الشــواف« بيــن 

الحــدود التركيــة واليونانيــة.

• يــوم 13 تشــرين األول/ أكتوبــر العــام 2021 ُفقــد الالجــئ الفلســطيني »بهــاء أحمــد حســن« مــن 

أبنــاء مخيــم درعــا أثنــاء محاولتــه عبــور النهــر الفاصــل بيــن حــدود تركيــا واليونــان، ووفقــًا ألحــد 

أصدقــاء المفقــود أنــه فقــد أثــر بهــاء بعــد أن قامــت الشــرطة اليونانيــة بإجبــاره هــو وعــدد مــن 

ــة، مضيفــًا أن  ــى النهــر والســباحة نحــو األراضــي التركي ــزول إل ــه الن ــوا برفقت ــن كان الشــبان الذي

جميــع الشــبان وصلــوا بخيــر وســالمة إال بهــاء انقطعــت أخبــاره.
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أغرقــت األمطــار الغزيــرة فــي الشــهر األول مــن العــام خيــام المهاجريــن فــي مخيــم ليســبوس 

اليونانــي، وتحــول المخيــم إلــى مســتنقع وطــرق موحلــة يصعــب التحــرك خاللهــا، ممــا يزيــد مــن 

بــؤس المهاجريــن ومعانــاة لجوئهــم.

وأطلــق ناشــطون فــي قضايــا الهجــرة مناشــدات، مــن أجــل العمــل الســريع والمهنــي لصنــع 

نظــام صــرف صحــي لألنابيــب والحصــى، مشــيرين إلــى أن أكيــاس الرمــل والقنــوات الصغيــرة 

لــم تجــد نفعــًا.

وحــذر الناشــطون مــن كارثــة قادمــة إذا لــم ُتتخــذ إجــراءات مهمــة للحــد مــن تدهــور أوضــاع 

المخيــم، حيــث ســيزداد الطقــس بــرودة ويرافقــه ســقوط الثلــوج، وهــو بمثابــة حكــم باإلعــدام 

بالنســبة للمهاجريــن فهــم ال يملكــون ســخانات فــي الخيــام، بحســب قولهــم.

 مخيم موريا

واجــه الالجئــون الفلســطينيون الســوريون فــي مخيــم )موريــا( ظروًفــا إنســانية قاســية وســيئة 

للغايــة، نتيجــة االكتظــاظ الكبيــر الــذي يشــهده المخيــم، كمــا اشــتكى المهاجــرون فــي مخيــم 

موريــا مــن انتشــار القــوارض والحشــرات بيــن خيمهــم، وقــال أحــد الالجئيــن الفلســطينيين فــي 

المخيــم إن تراكــم النفايــات واإلهمــال يجلــب القــوارض والحشــرات الســامة وغيرهــا، مــا يهــدد 

الصحــة العامــة وحيــاة الالجئيــن وخاصــة األطفــال منهــم، فيمــا يشــكو الالجئــون مــن تــردي 

الخدمــات الصحيــة والطبيــة فــي المخيــم.

مــن جانبهــم، قــام متطوعــون مــن فريــق MWH بــرّش المخيــم، للحمايــة مــن فيــروس كورونــا 

وللقضــاء علــى الحشــرات، إال أن ناشــطون حــذروا مــن تلــك المــواد الســامة علــى حيــاة األطفال 

الذيــن يلعبــون بالرمــال التــي قــد تكــون تعرضــت للــرش مــن تلــك المــواد.
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• يشــكو مئــات الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا فــي مخيــم نيــا كافــال شــمال اليونــان مــن 

عزلتهــم بيــن جــدر إســمنتية وأســوار حديديــة تحيــط بهــم، إضافــة إلــى شــعورهم بالوحشــة 

بســبب وجــود المخيــم فــي منطقــة نائيــة، تبعــد أقــرب مدينــة )بوليكاســترو( عنهــم مــدة ســاعة 

علــى األقــل ســيرًا علــى األقــدام.

كمــا يشــكو الالجئــون مــن إجــراءات إداريــة طويلــة لمعالجــة ملفات لجوئهم والتي قد تســتغرق 

لســنوات، ويمضــي مئــات الالجئيــن أوقاتهــم مجبريــن بانتظــار قــرارات اإلقامــة، فــي مســعى 

منهــم للوصــول بعــد طــول انتظــار إلــى إحــدى دول اللجــوء األوربيــة.

مخيــم نيــا كافــاال، الــذي كان جــزءًا مــن ثكنــة عســكرية ســابقة تأســس عــام 2015، يبعــد حوالــي 

60 كــم مــن مدينــة ســالونيك، ويضــم اآلن حوالــي 1200 الجــئ مــن عــدة دول، بينهــم قرابــة 300 

الجــئ فلســطيني مــن ســورية.

• فــي شــهر تشــرين أول\ أكتوبــر 2021، قــال عــدد مــن فلســطينيي ســورية فــي مخيــم نيــا كافــال 

شــمال اليونــان، إن مئــات الالجئيــن فــي المخيــم تظاهــروا احتجاجــًا علــى منعهــم مــن الحصــول 

علــى الغــذاء، وأشــاروا إلــى أن مــا يقــرب مــن نصــف الســكان البالــغ عددهــم 1200 الجــئ لــم 

يعــودوا يتلقــون الطعــام فــي المخيــم، وطالبــوا بالحصــول غيــر المشــروط علــى الطعــام.
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يعيــش حوالــي 500 الجــئ فلســطيني ســوري فــي مخيــم فيــال علــى جزيــرة كيــوس اليونانيــة، 

ويعانــون

 مــن تأخــر إجــراءات اللجــوء وســوء الغــذاء والطبابــة والنظافــة، كمــا يعانــي قاطنــو مخيــم فيــال 

مــن أزمــة ميــاه كبيــرة، وانقطــاع المســاعدات عنهــم مــن قبــل الحكومــة اليونانيــة.

• اشــتكى الجئــون فلســطينيون وســوريون مــن ســوء أوضاعهــم فــي مخيــم جزيــرة كيــوس 

المغلــق فــي اليونــان، حيــث يعيــش أكثــر مــن 50 مهاجــرًا مــن ســورية فــي كرفانــات غيــر صالحــة 

للعيــش، ووفقــًا ألحــد الالجئيــن تنتشــر القــوارض بينهم ويتعرض العديد مــن الالجئين لإلصابة 

بأمــراض جلديــة وداخليــة مثــل الجــرب والتهــاب األمعــاء، بســبب ســوء التغذية والطعــام القذر، 

إضافــة إلــى الحالــة النفســية الســيئة التــي يعيشــونها.

• اشــتكى الالجئــون مــن اإلهمــال الطبــي واتهمــوا ســلطة المخيــم باإلهمــال، وُســّجلت وفــاة 

مهاجــر بانفجــار الزائــدة الدوديــة بســبب تــردي الرعايــة الصحيــة، ويشــير الالجئــون أنهــم فــي 

مخيــم محــاط باإلســالك وهــم بداخلــه منــذ فتــرة طويلــة، وناشــدوا المنظمــات اإلنســانية 

والدوليــة العمــل علــى إخراجهــم مــن المخيــم ورفــع المعانــاة عنهــم.

وتشــير تقاريــر صحفيــة يونانيــة عــن وجــود فســاد كبيــر فــي النظــام الطبــي للمخيمــات اليونانيــة، 

الذيــن أصيبــوا بمــرض أو ماتــوا بســبب ظــروف كان مــن  وتســاءلت عــن عــدد األشــخاص 

الممكــن تفاديهــا وعالجهــا بالتدخــل المناســب والســريع.

• حــّذر مهاجــرون فلســطينيون مــن ســورية، مــن تصاعــد مظاهــر العنصريــة ضــد الالجئيــن 

فــي جزيــرة كيــوس اليونانيــة، وذلــك بعــد تعــرض عــدد مــن المهاجريــن العتــداءات ذات خلفيــة 

عنصريــة، وأفــاد مهاجــرون لمجموعــة العمــل بإصابــة الجــئ فلســطيني فــي قدمــه إصابــة 

بالغــة نقــل علــى إثرهــا إلــى المشــفى، بعــد دهســه بدراجــة ناريــة كان يقودهــا مواطــن يونانــي.

ــا الهجــرة، اعتــداءات مماثلــة تعــرض  الحادثــة ليســت األولــى، حيــث وثــق ناشــطون فــي قضاي

لهــا مهاجــرون فلســطينيون ومــن جنســيات مختلفــة غالبيتهــا عمليــات دعــس بدراجــات ناريــة 

وســيارات خاصــة، أو اســتهداف للمخيمــات التــي تضــم آالف الالجئيــن.
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 مخيم كارا تيب

بانتشــار  الهجــرة،  فــي  ناشــطون  أفــاد 

الالجئيــن  بيــن  والجــرب  الجلديــة  األمــراض 

فــي مخيــم كارا تيــب علــى جزيــرة ليســبوس 

التــي  الصــور  وتظهــر  اليونانيــة،  متلينــي 

نشــرها الناشــطون أطفــااًل مصابيــن فــي 

وأشــار  أجســامهم،  مــن  عديــدة  أماكــن 

الناشــطون أن الســلطات اليونانيــة تحظــر 

ــى اإلعــالم نشــر معلومــات أو صــور عــن  عل

المهاجريــن. معانــاة 

 متابعات

• فــي شــهر كانــون الثانــي/ ينايــر 2021، حــّذر ناشــطون حقوقيــون فــي قضايــا الهجــرة، المهاجرين 

مــن عبــور نهــر إيفــروس الحــدودي بيــن تركيــا واليونــان بســبب فيضانــه جــراء األمطار، ما يشــكل 

خطــرًا كبيــرًا علــى حياتهــم، وأشــاروا إلــى أن ســكان القــرى المجــاورة مــن النهــر هربــوا بســبب 

الفيضان.

وأضــاف الناشــطون أن منســوب النهــر فــي ارتفــاع وســرعته كبيــرة، وتكثــر فيــه التيــارات العاليــة 

وبعمــق كبيــر، علمــًا أن تركيــا تتخــذ تدابيــر احترازيــة ألن منســوب النهــر قــد يغــرق الجســر الــذي 

يحمــل ســكة القطــار علــى شــطري اليونــان وتركيــا.

اتفاقيــة جديــدة وقعتهــا مــع  بدايــة شــهر تشــرين األول،  اليونانيــة مــع  الحكومــة  نفــّذت   •

المفوضيــة  مــن  المخيمــات  فــي  الالجئيــن  طعــام  ملــف  بنقــل  تقضــي  الالجئيــن  مفوضيــة 

للحكومــة، واشــتكى المهاجــرون فــي المخيمــات مــن حرمانهــم مــن وجبــات الطعــام المجانيــة 

الشــهري. والمصــروف 
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فيمــا أنشــأت الحكومــة نقــاط توزيــع أغذيــة في المخيمــات للتعويض عن دفــع العالوة لطالبي 

اللجــوء، لكــن الكثيــر مــن الالجئيــن ال يملكــون البطاقــات التــي تخولهــم شــراء الطعــام مــن 

خاللهــا، وحرمــوا وفــق االتفاقيــة مــن اســتقاللهم المالــي وفقــدوا حريتهــم فــي اختيــار طعامهم.

• فــي شــهر آذار/ مــارس 2021، ألقــت الســلطات اليونانيــة القبــض علــى »عبــد الهــادي البعــاج« 

بعــد نحــو 3 أشــهر مــن فــراره مــن تركيــا، إثــر قتلــه الشــابة الفلســطينية الســورية »إســراء 

معتــوق«، وتــم التعــرف علــى البعــاج مــن قبــل الناشــط الفلســطيني »شــكري أبــو عــون« فــي 

» ثيســالونيكي« قبــل أن يحتجــزه ويســلمه لألمــن اليونانــي، وفــق مــا أعلــن عنــه الناشــط عبــر 

صفحتــه علــى فيــس بــوك ونشــر فيديــو يوثــق احتجــازه للقاتــل.

وكانــت الشــابة إســراء قــد خطفــت علــى يــد المدعــو »عبــد الهــادي البعــاج« مــن ســكان دمشــق 

ســابقًا، واقتادهــا إلــى منزلــه فــي منطقــة تقســيم بإســطنبول، وبعــد 10 أيــام مــن فقدانهــا 

ومماطلــة الشــرطة، وجــدت الشــابة مقتولــة فــي منــزل الشــاب، وتــم التعــرف عليهــا مــن قبــل 

األهــل ومــن بصمتهــا التــي أخــذت لهــا عنــد دخولهــا مــن ســورية إلــى تركيــا.

• أعلنــت وزارة الهجــرة واللجــوء اليونانيــة فــي بيــان نشــر يــوم الخميــس 15 نيســان/ أبريــل 2021 

أنهــا ســتقوم بإلغــاء المســاعدات الماليــة المخصصــة لطالبــي اللجــوء الذيــن ال يقطنــون فــي 

المخيمــات الرســمية اعتبــارًا مــن 1 تمــوز/ يوليــو 2021.

وشــددت وزارة الهجــرة فــي بيانهــا علــى ضــرورة أن يقــوم األشــخاص الذيــن يعيشــون حاليــًا فــي 

أماكــن إقامــة غيــر رســمية )ال تتبــع للدولــة أو للجمعيــات المتعاقــدة مــع الدولــة( بتقديــم طلــب 

للحصــول علــى ســكن، فــي حــال لــم تكــن لديهــم المــوارد الماليــة الالزمــة لتغطيــة احتياجاتهــم 

المعيشــية األساســية.

• فــي شــهر نيســان/ أبريــل 2021، كشــف تقريــر لمنظمــة دعــم الالجئيــن فــي منطقــة بحــر إيجــة 

)RSA( عــن وجــود صعوبــات كبيــرة تحــول دون وصول أطفــال الالجئين للتعليم، وتوّصل التقرير 

إلــى أن أدنــى معــدالت االلتحــاق بالمدرســة بيــن األطفــال الالجئيــن فــي الجــزر اليونانيــة، حيــث ال 

يســتطيع غالبيــة األطفــال الوصــول إلــى التعليــم، الرســمي وغيــر الرســمي، أثنــاء إقامتهــم فــي 

مركــز االســتقبال.

كمــا لعبــت القيــود المفروضــة علــى الحركــة والمعاملــة التمييزيــة ضــد الالجئيــن دورًا فــي عــدم 

تلقــي األطفــال للتعليــم، كمــا يعمــل األطفــال علــى إحضــار المــاء مــن مناطــق أخــرى لعائالتهــم، 

وهــم يعيشــون فــي خيــام فــي ظــالم دامــس قبــل أن توفــر بعــض المنظمــات مصابيــح لعــدم 
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وجــود كهربــاء، وينبــه التقريــر إلــى أن »إصــرار الحكومــة والمفوضيــة األوروبيــة« علــى إنشــاء 

مخيمــات الســتقبال طالبــي اللجــوء بعيــدًا مــن المراكــز الحضريــة يثيــر مخــاوف »اإلقصــاء 

والفصــل العنصــري«.

• فــي شــهر أيــار/ مايــو 2021، انتقــدت منظمــات حقوقيــة وناشــطون فــي الهجــرة، الحكومــة 

اليونانيــة بســبب شــروعها فــي بنــاء جــدران حــول مخيمــات الالجئيــن الخمســة فــي البــر الرئيــس، 

ريتســونا، بوليكاســترو، ديافاتــا، ماكاســا ونــا كافــاال، األمــر الــذي ســيقطع طالبــي اللجــوء عــن 

المجتمعــات والخدمــات الخارجيــة.

وقال ناشــطون إن الحكومة اليونانية ســتجعل من المخيمات كالســجون، وأن هذه مخيمات 

لالجئيــن، وليســت ســجون حراســة مشــددة، حيــث ترتفــع الجــدران المبنيــة 3 أمتــار، إضافــة إلــى 

وجــود أســالك شــائكة، وســيحبس النــاس فــي هــذه الســجون معظــم اليــوم، ويســمح لهــم 

فقــط بالخــروج فــي أوقــات محــددة، تحــت رقابــة صارمــة.

وأضافــوا »بينمــا تنفتــح اليونــان وترحــب بالســياح مــن جميــع أنحــاء العالــم، يحبســون الرجــال 

الســجون خلــف األســالك  فــي  أوروبــا  فــي  األمــان  عــن  يبحثــون  الذيــن  والنســاء واألطفــال 

الشــائكة والجــدران الخرســانية، بعيــدًا عــن األنظــار«.

• صنفــت الســلطات اليونانيــة تركيــا دولــة آمنــة لطالبــي اللجــوء بالنســبة لمعظــم الالجئيــن 

الذيــن يغــادرون شــواطئها بطريقــة غيــر نظاميــة إلــى أراضيهــا.

واعتبــرت وزارة الهجــرة اليونانيــة يــوم اإلثنيــن 8 حزيــران/ يونيــو تركيــا بلــدًا آمنــًا لغالبيــة طالبــي 

اللجــوء مــن ســوريا وأفغانســتان وباكســتان وبنغــالدش والصومــال الموجوديــن فــي الجــزر 

اليونانيــة فــي بحــر إيجــه، معتبــرة أنهــم ليســوا فــي خطــر بســبب دينهــم أو جنســيتهم أو آرائهــم 

السياســية أو انتمائهــم إلــى فئــة اجتماعيــة ويمكنهــم طلــب اللجــوء فــي تركيــا بــداًل مــن اليونــان.

وكانــت منظمــات أمميــة وحقوقيــة وجهــت انتقــادات واتهامــات كثيــرة للســلطات اليونانيــة 

وحقــوق  األوروبــي  للقانــون  وانتهاكهــا  اللجــوء  طالبــي  مــع  الالإنســانية  معاملتهــا  بســبب 

اإلنســان بشــكل منتظــم.

40 كــم  ببنــاء جــدار بطــول  اليونانيــة  2021، قامــت الســلطات  • فــي شــهر آب/ أغســطس 

علــى الحــدود مــع تركيــا وأنشــأت نظــام مراقبــة ضــد تدفــق محتمــل للهجــرة إلــى البــالد، وقــال 

ــاء الســياج  ــي، إن بن ــة المواطنيــن اليونانــي خريسوشــوديس، أمــام البرلمــان اليونان ــر حماي وزي
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يمتــد علــى طــول جــزء مــن الحــدود البريــة اليونانية-التركيــة فــي إيفــروس، منوهــًا إلــى أن عمليــة 

ــًرا،  ــه 27 كيلومت تشــييده ســتكتمل فــي غضــون ثمانيــة أشــهر، وســيزود الســياج، البالــغ طول

بثمانيــة مراصــد مرتفعــة للجيــش اليونانــي، كمــا ُيعــزز الســياج بآخــر فــوالذي بارتفــاع 4.3 متــر 

بــدًلا مــن 3.5 متــر.

2021، ناشــدت منظمــات إنســانية السياســيين فــي دول  • فــي شــهر تشــرين أول/ أكتوبــر 

االتحــاد األوروبــي لالتصــال بالحكومــة اليونانيــة لمحاولــة وضــع حــد ألكبــر عمليــة ترحيــل تقــوم 

بهــا اليونــان، بعــد وصــول قــارب كبيــر يحمــل حوالــي 400 مهاجــر من تركيــا إلى جنــوب »إيرابيترا«، 

والــذي كان مــن المفتــرض أن يصــل الشــواطئ اإليطاليــة.

وأفادت مصادر إعالمية أنه وبسبب سوء األحوال الجوية تعطل محرك القارب ليتم االتصال 

بالمنظمات اإلنسانية التي قامت بدورها بإبالغ خفر السواحل اليوناني عن موقعهم.

وأفــادت المنظمــات أنهــا لــم تعثــر عليهــم مؤكــدة أنهــم قامــوا بنقلهــم إلــى جزيــرة كريــت خــالل 

ــاح  الليــل، ووفقــًا لمتطوعيــن فــي العمــل اإلنســاني فقــد شــوهدت الســلطات اليونانيــة صب

اليــوم الجمعــة تأخــذ قاربــًا محمــاًل بالمهاجريــن باتجــاه الشــمال، وقــد تكــون الخطــة نقلهــم إلــى 

جزيــرة رودس ومــن ثــم وضعهــم فــي طوافــات ودفعهــم باتجــاه تركيــا.

• اشــتكى المهاجــرون فــي اليونــان مــن انتشــار الفســاد فــي دوائــر اللجــوء، ممــا يؤخــر معامــالت 

الهجــرة لالجئيــن وخاصــة فــي الجــزر، ويذكــر ناشــطون فــي الهجــرة عــن وجــود سماســرة يدفــع 

المهاجــرون لهــم المــال مقابــل اســتخراج أوراق اللجــوء، وأن المتضرريــن مــن تلــك العمليــات 

هــم العائــالت الفقيــرة التــي ال تملــك المــال لتدفعــه.

ويشــير الناشــطون إلــى تأخيــر مقصــود مــن قبــل السماســرة فــي معامــالت اللجــوء لتحقيــق 

المكاســب الماديــة، وشــّدد أحــد الناشــطين علــى ضــرورة مالحقتهــم وتقديــم السماســرة 

للعدالــة، وحّمــل المهاجريــن المســؤولية غيــر المباشــرة للفســاد الحاصــل بســبب دفعهــم 

للرشــاوى والتســابق للدفــع أكثــر لتحصيــل األوراق بســرعة.
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 مناشدات

ــي  ــداء إنســانيًا للمنظمــات اإلنســانية والصليــب األحمــر الدول • أطلــق عــدد مــن الناشــطين ن

ــادي البيضــاء للتكفــل بعــالج الالجــئ الفلســطيني الســوري »محمــد عبــد هللا«  وأصحــاب األي

)24 عامــًا( المهجــر فــي اليونــان، الــذي تعــرض لحــادث دهــس مــن قبــل دراجــة ناريــة، مــا تســبب 

بكســر فــي منطقــة مشــط القــدم وتــأذي مفصــل القــدم الواصــل بالســاق.

ووفقــًا للناشــطين فــإن محمــدًا بحاجــة إلــى عمليــة »خلــق عظــم مفصــل القــدم باالســتعانة 

بمســامير وبراغــي«، حيــث تبلــغ تكلفــة العمليــة حوالــي ١3٦٢،٦8 دون تكاليــف الجلســات العالجية 

ــة وبقــي 1000  ــورو مــن تكاليــف العملي ــغ 360 ي ــن مبل ــم تأمي ــه ت ــن أن ــدواء، منوهي القادمــة وال

يــورو.

محمــد الــذي ال يملــك تصريــح إقامــة نظاميــة هــو وعائلتــه فــي اليونــان يعانــون مــن أوضــاع 

معيشــية صعبــة، جــراء عــدم تكفــل الدولــة بتقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة العامــة للمقيميــن 

على أراضيها بصورة غير نظامية، مما يحرمهم من زيارة العيادات الخارجية في المستشفى، 

أو إجــراء االختبــارات التشــخيصية، وإجــراء تصويــر أشــعة أو الحصــول علــى أدويــة ومعاينــة 

طبيــة عاديــة حتــى.

• ناشــد الالجــئ الفلســطيني الســوري »عبــد الرحمــن أحمــد بــدوان« مواليــد ١995 ابــن مخيــم 

المعنيــة،  والجهــات  واإلنســانية  والمدنيــة  الحقوقيــة  والمؤسســات  المنظمــات  اليرمــوك 

التدخــل لــدى الســلطات اليونانيــة إلطــالق ســراحه.

ووفقــًا لعبــد الرحمــن فــإن الشــرطة اليونانيــة -أثناء ذهابه- إلى مدينة ســالونيك يوم 22/8/2018 

قامــوا بإيقــاف الســيارة التــي كان يقودهــا برفقــة أربعــة مــن أصدقائــه الذيــن يملكــون إقامــات 

نظاميــة فــي اليونــان، واعتقالــه بتهمــة تهريبهــم إلــى ألبانيــا.

وأشــار عبــد الرحمــن إلــى أنــه وبعــد بقائــه فــي الســجن ســنة وثالثــة أشــهر تــم عرضــه علــى 

التــي المحكمــة، 

 قــدم لهــا أوراقــًا قانونيــة تثبــت أنــه بــريء مــن هــذه التهمــة إال أن القاضــي حكــم عليــه بـــ خمــس 

ســنوات ســجن، ولــم يكتــرث أو يعــر أي اهتمــام إلــى األوراق التــي قدمهــا المحامــي للمحكمــة.
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ســنتان وخمســة أشــهر قضاهــا عبــد الرحمــن حتــى اليــوم بيــن القضبــان وهــو محــروم مــن 

حريتــه بجــرم لــم يرتكبــه، وبقــي مــا يقــارب المــدة الزمنيــة نفســها حتــى يفــرج عنــه، لــم يتوقــع عبــد 

الرحمــن الــذي خاطــر بحياتــه وركــب قــوارب المــوت للبحــث عــن حيــاة أفضــل وعيشــة كريمــة أن 

ينتهــي بــه المطــاف فــي غياهــب الســجون التــي فــر منهــا فــي ســورية.

• ناشــدت عائلــة الالجــئ الفلســطيني الســوري »محمــد أحمــد أســعيد« الســلطات التركيــة 

علــى  الحصــول  أجــل  مــن  واألفــراد،  اإلنســانية  والجمعيــات  األحمــر  والصليــب  واليونانيــة 

معلومــات وتقصــي مصيــر نجلهــا بعــد فقدانــه قبــل أكثــر مــن ســنتين مــع مجموعــة مهاجريــن، 

خــالل محاولتهــم مغــادرة الســواحل التركيــة للوصــول بطريقــة غيــر نظاميــة إلــى جزيــرة رودس 

اليونانيــة.

وقالــت العائلــة فــي رســالة وصلــت إلــى مجموعــة العمــل »إن نجلهــا محمــد أســعيد كان برفقــة 

مجموعــة مــن الشــباب الفلســطينيين والســوريين، وهــم 11 فــردًا معهــم طفــل عمــره تقريبــًا 

عشــر ســنوات، فقــدوا بتاريــخ 2019-03-27 فــي منطقــة فتحيــة غــرب تركيــا، ومنــذ ذلــك التاريــخ ال 

نعلــم عنهــم أي خبــر، وال نــدري إن هــم ركبــوا البحــر وحــدث معهــم مكــروه أو لــم يركبــوه أصــاًل«.

وتشــير مصــادر مجموعــة العمــل، أن مــن بيــن المهاجريــن ثالثــة مــن فلســطينيي ســورية، وهم: 

»محمــد مــروان تميــم« و«محمــد ظافــر النجــار« مــن مخيــم اليرمــوك و«محمــد أحمــد أســعيد«، 

وال يوجــد معلومــات عــن مصيرهــم، أو تفاصيــل مجريــات مــا حــدث معهــم.

• فــي شــهر تشــرين األول/ أكتوبــر 2021، ناشــدت عائلــة الالجــئ الفلســطيني الســوري »محمــد 

منيــر عبــد هللا ريــان« )19 عامــًا( مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك المنظمــات والمؤسســات الدوليــة 

إلــى نجلهــا، ومعرفــة مصيــره،  الوصــول  لديــه معلومــات، المســاعدة فــي  والمحليــة ومــن 

ومــكان، وجــوده.

وقالــت عائلــة ريــان فــي مناشــدة وصلــت إلــى مجموعــة العمــل إن ولدهــا فقــد يــوم 18 تشــرين 

األول 2021، أثنــاء محاولتــه الوصــول إلــى األراضــي اليونانيــة، مضيفــة أنــه وبعــد أن قطــع النهــر 

الفاصــل بيــن تركيــا واليونــان، أصابــه اإلعيــاء والتعــب وجلــس ألخــذ قســط مــن الراحــة، إال أن 

رفاقــه خذلــوه وتركــوه، ومنــذ ذلــك الوقــت انقطعــت أخبــاره وال يوجــد معلومــات عنــه وعــن 

مصيــره.
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• وجهــت عائلــة الالجــئ الفلســطيني »بهــاء الحســن« مناشــدتها لفــرق اإلنقــاذ والمهاجريــن 

علــى طــرق الهجــرة الوصــول لمعلومــات عــن مصيــر نجلهــا، الــذي فقــد يــوم اإلثنيــن 11 تشــرين 

األول/ أكتوبــر 2021 أثنــاء محاولتــه عبــور النهــر الفاصــل بيــن حــدود تركيــا واليونــان.

وقالت العائلة في مناشــدتها إن بهاء فقد أثره بعدما أجبرته الشــرطة اليونانية مع مجموعة 

مــن المهاجريــن علــى النــزول والســباحة فــي النهــر عائــدًا إلــى تركيــا، مشــيرة أن المجموعــة 

عــادت بســالم إلــى األراضــي التركيــة باســتثنائه وال يوجــد معلومــات عــن مصيــره.
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الالجئون الفلسطينيون

من سورية في بيالروسيا وبولندا

بــدأ مئــات الفلســطينيين المقيميــن فــي ســوريا أواخــر العــام 2021، رحلــة هجــرة جديــدة مــن 

خــالل شــق طريقهــم نحــو أوروبــا عبــر بيالروســيا، رغــم عمليــات النصــب واالحتيــال التــي تعــرض 

لهــا بعضهــم مؤخــرًا، إال أن الضائقــة االقتصاديــة وســوء األوضــاع المعيشــية وغيــاب األمــل 

بحيــاة أفضــل دفعتهــم إلــى تــرك كل شــيء وراءهــم والمخاطــرة بحياتهــم مــن أجــل الخــالص 

والهــرب مــن جحيــم األزمــات المتتاليــة التــي أثقلــت كاهلهــم فــي ســورية، مــن جانبهــا اتخــذت 

الحكومــة البولنديــة إجــراءات مشــددة علــى حدودهــا مــع بيالروســيا لمنــع عبــور الالجئيــن إلــى 

أراضيهــا، ومــن ضمــن تلــك اإلجــراءات نشــر آالف الجنــود، ووضــع أســالك شــائكة، وأعلنت حالة 

الطــوارئ لمواجهــة أزمــة لجــوء جديــدة تشــهدها الحــدود الشــرقية لــدول االتحــاد األوروبــي.



فلسطينيو سورية .. آالم وآمال 278

 متابعات

• قــال الجئــون فلســطينيون مــن ســوريا إنهــم يواجهــون أوضاعــًا إنســانية صعبــة، بعدمــا 

ــة منهــم الوصــول إلــى دول اللجــوء  ــة فــي محاول تقطعــت بهــم الســبل علــى الحــدود البولندي

األوروبيــة مــع آالف المهاجريــن.

وأضــاف الالجئــون لمجموعــة العمــل أن عشــرات الفلســطينيين مــن ســوريا بينهــم نســاء؛ 

عالقــون علــى الحــدود البولنديــة بــدون طعــام وفــي درجــات حــرارة تقتــرب مــن نقطــة التجمــد، 

ــات. فيمــا ينتشــر آالف الالجئيــن فــي الغاب

وتحــدث الالجئــون فــي رســائلهم للمجموعــة، عــن انتهــاكات حــرس الحــدود البولندييــن تجــاه 

أو نهــارًا، ويتعــرض المعتقلــون  ليــاًل  الدخــول  المهاجريــن، حيــث يعتقلــون كل مــن يحــاول 

ألشــد أنــواع التعذيــب، ويوضعــون فــي حفــر فرديــة ويتــم تفتيشــهم بدقــة، ثــم يســلبون كل 

مــا يملكــون خاصــة الهواتــف، ويتــم تفتيشــها بدقــة ومــن يوجــد فــي ملفاتــه صــورة للحــدود 

يبرحونــه ضربــًا، ثــم يدفعونهــم إلــى األراضــي البيالروســية. ويعّبــر الالجئــون عــن حزنهــم وانهيــار 

صحتهــم الجســدية والنفســية، جــراء حالتهــم المزريــة علــى الحــدود، وفقدانهــم األمــل بالعبــور 

ووصولهــم إلــى بــر األمــان بعــد فقدانــه فــي ســوريا.

• فــي شــهر تشــرين أول/ أكتوبــر 2021، اعتقــل حــرس الحــدود البولنــدي 19 طالــب لجــوء بينهــم 

فلســطينيون ســوريون أثنــاء محاولتهــم العبــور قادميــن مــن بيالروســيا.

وقــال حــرس الحــدود البولنــدي إن عطلــة نهايــة األســبوع شــهدت محاولتــي اقتحــام للحــدود 

مــن قبــل مجموعــات وصفتهــا بالعدوانيــة قوامهــا بيــن 60 إلــى 70 شــخصًا، هاجمــوا بالحجــارة 

ضبــاط حــرس

 الحدود والجيش البولندي، وأصابوا اثنين منهم أثناء محاولة العبور باتجاه بولندا.

• في شــهر تشــرين ثاني/ نوفمبر، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية بيالروســيا 

ــال مهاجريــن وطالبــي لجــوء علــى  ــرة لحقــوق اإلنســان حي ــدا بارتكابهمــا انتهــاكات خطي وبولن

الحــدود بيــن البلديــن، وبحســب تقريــر المنظمــة، فــإن الحكومتيــن »ملزمتــان منــع ســقوط 

وفيــات جديــدة، عبــر تأميــن وصــول إنســاني منتظــم لألشــخاص العالقيــن علــى الحــدود«.

ودعــت المنظمــة الحقوقيــة فــي بيــان أصدرتــه يــوم األربعــاء )24 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2021( 
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االتحــاد األوروبــي إلــى إظهــار تضامــن مــع الضحايــا، الذيــن يعانــون ويموتــون«.

وأكــدت المنظمــة أن »العنــف والمعاملــة غيــر اإلنســانية والمهينــة، وكذلــك الضغــط )الــذي 

يمارســه( حــرس الحــدود البيالروســي كانــت أمــوًرا شــائعة »فــي التعامــل مــع طالبــي اللجــوء، 

مضيفــة أن هــذه المعاملــة كان يمكــن أن »تشــكل فــي بعــض الحــاالت، أعمــال التعذيــب، فــي 

انتهــاك لاللتزامــات القانونيــة الدوليــة لبيالروســيا«.

• ضمــن مســاعيه إليجــاد حــل لمشــكلة الالجئيــن الفلســطينيين علــى الحــدود البيالروســية 

البولنديــة، كشــف االتحــاد العــام للجاليــات الفلســطينّية فــي أوروبــا، أنــه اســتطاع وبالتنســيق 

مــع الجاليــة الفلســطينية فــي بيالروســيا، تشــكيل لجنــة خاصــة مهمتهــا متابعــة أوضــاع 

الجهــات  مــع  والتواصــل  وبولنــدا،  بيالروســيا  بيــن  الحــدود  علــى  العالقيــن  الفلســطينيين 

المختصــة لالطمئنــان عنهــم وإيجــاد حــل جــذري لمشــكلتهم.

كمــا ناشــد »االتحــاد العــام« الحكومتيــن فــي بيالروســيا وبولنــدا باإلســراع فــي حــل هــذه األزمــة 

قبــل فــوات األوان، خاصــة مــع حلــول فصــل الشــتاء وتدني درجات الحرارة دون الصفر، وتفشــي 

فيــروس كورونــا بيــن الالجئين.

 ضحايا

فــي شــهر تشــرين ثانــي/ نوفمبــر 2021، توفيــت الالجئــة الفلســطينية الســورية »رجــاء حســن« 

ابنــة مخيــم النيــرب لالجئيــن الفلســطينيين بمدينــة حلــب، اليــوم اإلثنيــن 08 تشــرين الثاني 2021، 

أثنــاء محاولتهــا الهجــرة إلــى إحــدى الــدول األوروبيــة عــن طريــق بيالروســيا وبولنــدا.

»مجموعــة  لـــ  المتوفــاة  لالجئــة  المرافقيــن  الســوريين  الفلســطينيين  الالجئيــن  أحــد  وذكــر 

العمــل« أن »رجــاء حســن« البالــغ عمرهــا )40 عامــًا( وبعــد وصولهــا إلــى األراضــي البيالروســية 

شــعرت بوعكــة صحيــة نتيجــة التعــب واإلعيــاء والبــرد القــارس الــذي تعرضــت لــه ممــا تســبب 

بوفاتهــا.
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الالجئون الفلسطينيون

من سورية في تايلند

يقــدر عــدد عائــالت الالجئيــن الفلســطينيين الموجوديــن فــي تايلنــد بـــ 179 عائلــة، بينهــم حوالي 50 

أســرة فلســطينية ســورية، و65 امــرأة، و110 أطفــال، إضافــة إلــى وجــود عــدد ليــس بالقليــل مــن 

كبــار الســن، يعانــي الكثيــر منهــم أمــراض القلــب والســكر والضغــط، ويحتاجــون إلــى المتابعــة 

الطبيــة المســتمرة.

يعيــش الالجئــون الفلســطينيون مــن ســورية فــي تايلنــد حالــة مــن الرعــب والخــوف والترقــب 

مــن مداهمــة الشــرطة التايلنديــة مــكان إقامتهــم واعتقالهــم، وزجهــم فــي ســجونها والتهديــد 

االقتصاديــة  أوضاعهــم  علــى  أثــر  ممــا  القانونيــة،  أوضاعهــم  هشاشــة  بســبب  بترحيلهــم، 

والنفســية وجعلهــم حبيســي منازلهــم.
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 متابعات

للجهــات  مناشــدتهم  تايلنــد،  فــي  الموجــودون  الســوريون  الفلســطينيون  الالجئــون  جــدد   •

الحقوقيــة واألمــم المتحــدة ومنظمــة التحريــر الفلســطينية والســفارة الفلســطينية، العمــل 

علــى إنهــاء مأســاتهم وإيجــاد حــل لمشــكلتهم الممتــدة منــذ أكثــر مــن 8 ســنوات، والتدخــل 

لــدى الســلطات التايالنديــة لإلفــراج عــن العائــالت 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.

وعــدم  بتجاهلهــم  الفلســطينية  والســلطة  التحريــر  منظمــة  ســورية  فلســطينيو  وانتقــد 

االكتــراث بمصيرهــم، مشــيرين إلــى أن قضيتهــم ومأســاتهم باتــت فــي غياهــب النســيان، وأن 

ــى إنهــم فقــدوا األمــل فــي إيجــاد أي حــل جــذري لهــا. ــوم حت معاناتهــم تتفاقــم يومــًا بعــد ي

الالجئيــن  علــى  ماليزيــا  فــي  الســورية  الســفارة  فرضــت   ،2021 مــارس  آذار/  شــهر  خــالل   •

تايلنــد  تايلنــد »ضريبــة اغتــراب«، وقــال أحــد الالجئيــن فــي  الفلســطينيين مــن ســورية فــي 

لمجموعــة العمــل، إن ســفارة ســورية فــي ماليزيــا فرضــت 3500 دوالر أمريكــي ضريبــة اغتــراب 

لتســوية أوضاعهــم، حتــى يتمكنــوا مــن تجديــد وثائــق ســفرهم الفلســطينية الســورية.

وأشــار الالجــئ للمجوعــة، أن وثائــق الســفر الخاصــة بغالبيــة فلســطينيي ســورية فــي تايلنــد 

منتهيــة الصالحيــة، وال يمكنهــم تجديدهــا بســبب المبلــغ المرتفــع المقــرر مــن قبــل الســفارة، 

الســلطة  مــن  ممنــوح  ســفر  جــواز  ماليزيــا  فــي  الفلســطينية  الســفارة  أصــدرت  حيــن  فــي 

الفلســطينية، إال أن الســلطات التايلنديــة ال تعتــرف بــه، مــا يضعهــم فــي وضــع قانونــي صعــب 

ويعرضهــم لمالحقــة الشــرطة والســجن، وجعــل الكثيريــن منهــم يعيشــون فــي حالــة مــن 

الرعــب والخــوف.
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الالجئون الفلسطينيون

من سورية في الهند

حصلــت الالجئــة الفلســطينية الســورية، ليــن عيســى، علــى درجــة الدكتــوراه فــي اإلعــالم بتقديــر 

»مرتبــة الشــرف األولــى« مــن جامعــة الدكتــور بابــا صاحــب امبيــدكار ماراثــوادا فــي الهنــد.

»ليــن« التــي تــم إيفادهــا مــن جامعــة دمشــق لتفوقهــا فــي كليــة اإلعــالم إلــى الهنــد للحصــول 

علــى درجــة الدكتــوراه فــي اإلخــراج اإلذاعــي والتلفزيونــي، حصلــت علــى درجــة الماجســتير مــن 

جامعــة حيــدر آبــاد -الهنــد بدرجــة االمتيــاز، كمــا أنهــا نالــت المرتبــة األولــى متفوقــة علــى جميــع 

الطــالب مــن مختلــف الجنســيات، وشــاركت بحوالــي ١١ مؤتمــرًا عالميــًا وورشــات عمــل فــي 

اإلخــراج اإلذاعــي فــي مختلــف واليــات الهنــد، ونشــرت العديــد مــن المقــاالت البحثيــة بعــدة 

مجــالت عالميــة.
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الالجئون الفلسطينيون من سورية

 في الواليات المتحدة 
األمريكية

ــزار أبــو راشــد، علــى درجــة البكالوريــوس فــي  حصلــت الالجئــة الفلســطينية الســورية، ســارة ن

مجالــي العالقــات الدوليــة والكتابــة اإلبداعيــة بتقديــر »مرتبــة الشــرف األولــى« مــن جامعــة 

دينيســون األمريكيــة فــي واليــة أوهايــو.

ــة حيفــا فــي فلســطين والتــي  ــى مدين ــو راشــد )21 عامــًا( التــي تعــود جــذور عائلتهــا إل ســارة أب

كانــت هجــرت قبــل 8 ســنوات مــن ســورية بســبب انــدالع الحــرب فيهــا إلــى الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة، هــي شــاعرة وكاتبــة، لهــا مســاهمات ومشــاركات ودراســات فــي أكثــر مــن عشــر 

كتــب ومجــالت أمريكيــة، إضافــة إلــى أنهــا عضــو الهيئــة اإلداريــة لملتقــى اإلبــداع الشــبابي فــي 

ــة. ــداع الفلســطيني الدولي مؤسســة اإلب
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 توصيات
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 توصيات

الكشــف الســريع عــن مصيــر المعتقليــن والمفقوديــن داخــل ســورية وتأميــن محاكمات  	

عادلــة وظــروف اعتقــال إنســانية للمعتقليــن، واإلفــراج الفــوري عــن النســاء واألطفــال 

وكبــار الســن.

تتحمــل الحكومــة الســورية المســؤولية الكاملــة عــن أرواح المعتقليــن، خاصــة فــي ظــل  	

اســتمرار تواتــر األخبــار عــن تعــرض المعتقليــن للتعذيــب الشــديد واالغتصــاب، وقضــاء 

اآلالف منهــم فــي الســجون.

تقديــم الدعــم اإلغاثــي واإلنســاني العاجــل لالجئيــن الفلســطينيين داخــل وخــارج ســورية  	

فــي ظــل مــا يتعرضــون لــه مــن تضييــق وحصــار وفقــر ومــرض. 

مــن  	 التحتيــة  البنــى  وترميــم  الفلســطينية  المخيمــات  إعمــار  إعــادة  إلــى  المســارعة 

مــاء وكهربــاء ومواصــالت واتصــاالت ورفــع القيــود المفروضــة علــى عــودة الالجئيــن 

مخيمــات  خاصــة  ممكــن  وقــت  بأســرع  عودتهــم  وتأميــن  منازلهــم  إلــى  المهجريــن 

وحنــدرات.  ودرعــا  اليرمــوك 

والتجمعــات  	 المخيمــات  جميــع  فــي  التعليميــة  والمراكــز  المــدارس  تأهيــل  إعــادة 

التعليميــة. بالعمليــة  الطالــب  التحــاق  وتســهيل  الفلســطينية 

دعــوة المجتمــع الدولــي بــكل مكوناتــه مــن مؤسســات ومنظمــات ودول الوقــوف أمــام  	

مســؤولياتهم تجــاه الالجئيــن الفلســطينيين، والعمــل علــى زيــادة التمويــل المقــدم 

ميثــاق  فــي  عليهــا  المنصــوص  بواجباتهــا  والقيــام  اســتمراريتها  لضمــان  لألونــروا 

تأسيســها.

دعــوة األونــروا لزيــادة الدعــم المقــدم لالجئيــن الفلســطينيين المهجريــن مــن ســورية  	

إلــى لبنــان واألردن وقطــاع غــزة الذيــن يعانــون مــن أوضــاع إنســانية وقانونيــة هشــة، 

باإلضافــة إلــى الالجئيــن داخــل ســورية بمــا يضمــن لهــم حيــاة كريمــة فــي ظــل األزمــات 

المركبــة التــي يعيشــونها.
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الشــمال  	 مناطــق  إلــى  وخدماتهــا  األونــروا  طواقــم  وصــول  ضــرورة  علــى  التشــديد 

الســوري باعتبارهــا أرًضــا ســورية تخضــع لواليتهــا القانونيــة وتضــم شــريحة كبيــرة مــن 

الالجئيــن الفلســطينيين المهجريــن مــن المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية، وتعانــي 

مــن أوضــاع إنســانية غايــة فــي الصعوبــة.

العمــل علــى تطويــر أداء وكالــة األونــروا وتوســيع خدماتهــا ليشــمل تقديــم الحمايــة  	

الجســدية والقانونيــة لالجئيــن الفلســطينيين فــي تركيــا ومصــر نظــًرا لوجــود أعــداد كبيرة 

مــن الالجئيــن المســجلين لديهــا وال يتلقــون أي نــوع مــن أنــواع الحمايــة.






