
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2253  العدد

 دعوة للفلسطينيين من سورية في غزة إلضافة رقم التعريف على جواز السلطة لتسهيل السفر •

 سنوات 5النظام السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "عمر حجازي" منذ  •

 دمار ونزوح ومعاناة وانتظار 2018مخيم درعا عام  •

 "أطفال في مخيم دير بلوط جراء اشتباكات بين فصائل المعارضة 6قضاء مدني وإصابة "

04-01-2019 



 

 آخر التطورات 

ضاء أحد المدنيين المهجرين في أفادت األنباء الواردة من مخيم دير بلوط شمال سورية، بق
أطفال، جراء االشتباكات الدائرة بين هيئة تحرير الشام والجبهة  6المخيم وإصابة عدد منهم بينهم 

 الوطنية للتحرير.

وعرف من جرحى المهجرين الفلسطينيين "ثائر بربر"، "أسامة القصيني"، والطفلة "هاجر"، فيما 
 يث يواجهون مصيرًا مجهواًل.تسود حالة خوف كبيرة بين المهجرين ح

 
أسرة فلسطينية في مخيم دير بلوط الذي  325عائلة منهم ما يقارب  600هذا وتعيش حوالي 

يفتقر ألدنى مقومات الحياة الكريمة، ومعظم العائالت التي نزحت إلى المخيم هي عائالت 
 فلسطينية مهجرة من مخيم اليرموك وجنوب دمشق.

تابعة شؤون الالجئين من سوريا إلى غزة الالجئين الفلسطينيين وفي سياق آخر، دعت لجنة م
القادمين من الدول العربية إلى قطاع غزة بإضافة رقم بطاقة التعريف على جواز السفر 

 الفلسطيني بدون رقم وطني، لتسهيل سفرهم عبر معبر رفح.

إلجراء، وتقدير ذلك وأضافت اللجنة أن من يرغب بالسفر ويوجد عنده مبررات له أن يقوم بهذا ا
 يرجع إلى السلطات المصرية التي تتحكم بمعبر رفح في القطاع.

ويعيش نحو ألف الجئ فلسطيني سوري عادوا إلى القطاع بسبب الحرب في سورية أوضاعًا 
معيشية واقتصادية غاية بالسوء، بسبب الوضع العام الذي يعانيه قطاع غزة بسبب الحصار 

جهة، وتقصير الجهات الرسمية والفصائل واألونروا بتحمل المشدد المفروض عليه من 
 مسؤولياتها تجاههم.



 

إلى ذلك، يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "عمر يعقوب حجازي" من مواليد 
سنوات، حيث تم اعتقلته قوات األمن السوري على الحدود السورية اللبنانية، ولم  5منذ  1975

منذ تلك اللحظة، وهو من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في ترد عنه أي معلومات 
 دمشق.

( معتقاًل فلسطينيًا في سجون 1724يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت حتى اآلن أكثر من )
 ( معتقالت، اليزال مصيرهم مجهواًل.105النظام السوري منهم )

العديد من األحداث  2018خالل عام  في غضون ذلك، شهد مخّيم درعا لالجئين الفلسطينيين
الميدانية كان أبرزها سيطرة النظام على المخّيم والمناطق المحيطة به بعد العملية العسكرية التي 

على بلدات درعا بما فيها مخّيم درعا وبلدة  2018يونيو  - شّنها في منتصف شهر حزيران
الجئين الفلسطينيين، حيث استهدفت المزيريب والعديد من األحياء التي يقطنها اآلالف من ال

قوات النظام المخّيم والمناطق المجاورة له بكل أنواع األسلحة الفتاكة والمحرمة دوليًا، التي ألحقت 
 % من البيوت والممتلكات الخاصة لألهالي. 80دمارًا واسعًا في المباني تجاوز الـ 

 
من أوضاع غاية بالسوء،  2018سكان مخيم درعا خالل عام  عانىأما من الجانب المعيشي 

بسبب الحصار التام الذي فرضه النظام السوري على المخيم والبلدات المحيطة به، ومنع إدخال 
المواد الغذائية واألدوية والمستلزمات الطبية إليه، إضافة إلى منع سكانه من الدخول والخروج منه 

 وإليه.



 

قص حاد باألدوية والمواد والمعدات الطبية طبيًا اشتكى من تبقى من سكان المخيم بداخله من ن
الالزمة لإلسعافات األولية، وعدم توافر سيارات إسعاف لنقل الجرحى لتلقي العالج خارج المخيم، 

 .2018مما فاقم معاناة أهالي المخيم خالل عام 

ها أما بعد سيطرة الجيش السوري على مخيم درعا أطلق األهالي العديد من النداءات ناشدوا في
السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية ووكالة األونروا للعمل على تقديم المساعدة العاجلة والفورية 
لهم والتخفيف من معاناتهم ووضع حد لمأساتهم من خالل الضغط على الحكومة السورية للعمل 

تحها على فتح كافة الطرق المحيطة بالمخيم من أجل عودة سكانه إليه، واعادة اصالح الطرق وف
وازالة الركام والنفايات من البيوت المدمرة والشوارع، وإدخال ورشات لترميم البيوت التي يسكنها 

 األهالي ومساعدة األهالي التي تهدمت بيوتها وال تملك أي مأوى.

عودة عدد من العائالت الفلسطينية إلى منازلهم وممتلكاتهم،  2018فيما شهد مخيم درعا عام 
 ضمن المخطط التنظيمي وعدم وجود قرار حكومي رسمي بعودتهم.بالرغم من وقوعه 

لمناطق في مدينة درعا  30/10/2018وكان محافظ درعا كشف أثناء زيارة تفقدية قام بها يوم 
جنوب سورية أن مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين سيقع ضمن المخطط التنظيمي الذي تعمل 

 كل المناطق التي اعادت السيطرة عليها. عليه السلطات السورية، وذلك إلعادة أحياء

وأكد محافظ درعا لألهالي أنه تم إلغاء كافة مراكز اإليواء في مدينة درعا وإعادة من فيها إلى 
بلداتهم وقراهم إلعادة إعمارها، منوهًا إلى أنه تم استثناء مخيم درعا نتيجة الدمار الكبير الذي 

لى السكان والدولة السورية، لذلك اتخذ قرار بإعادة تعرض له، مما يجعل إعادة إعماره مكلف ع
 تنظيم المخيم وبناء مدينة حديثة عوضًا عنه.


