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"فلسطينيو سورية في البقاع يواجهون زمهرير الشتاء بإشعال المالبس القديمة"

• قصف يستهدف مخيم درعا جنوب سورية
• اشتباكات بين فصائل فلسطينية موالية للنظام و"داعش" في مخيم اليرموك
• النظام يفرج عن الطفل الفلسطيني "محمد هاني ربيع"

آخر التطورات
تعيش العائالت الفلسطينية المهجرة من سورية إلى منطقة البقاع اللبناني حياة قاسية ،حيث تواجه
العائالت الصقيع والبرد القارس وسط الجبال الجرداء ،ويتهدد البعض منهم الموت برداً في أية
لحظة ،وخاصة مع هطول األمطار مما جعلهم عرضة للفيضانات وتجمع مياه األمطار بين الخيم،
يأتي ذلك وسط غالء في المعيشة وانعدام الموارد المالية وعدم توفر فرص العمل وارتفاع ايجارات
المنازل ،األمر الذي زاد في معاناتهم.
محمود ،الجئ من مخيم السبينة بريف دمشق ،اضطر لحرق مالبس قديمة ليستخدمها في التدفئة،
قال إنه يستخدم هذه المالبس التي يقوم بجمعها خالل الصيف من الحاويات والجمعيات ليضعها
في المدفئة "ليؤمن التدفئة له وألطفاله الخمسة" ،موضحاً أنه يستخدم أيضاً األحذية القديمة وكل

ما يتوفر ،ليتم إحراقها والتدفئة بها.

أما فريد الالجئ المهجر من مخيم اليرموك وجد في حرق فوط األطفال طريقة جديدة لتوفير المال،
وأضاف أن سعر فوطة األطفال أرخص بكثير من ثمن ليتر المازوت الذي ال يملك ثمنه ،وأردف
فريد "صحيح أن لالحتراق رائحة كريهة إال أننا تأقلمنا مع ذلك".
من جانبه ،قال سامر ابن مخيم درعا إن "كميات الحطب الموجودة والتي تستخدم للتدفئة قليلة
جداً" ،الفتاً الى أن األهالي "يستخدمون كل شيء يمكنهم إحراقه من أجل تأمين التدفئة".
بدوره أشتكى بهاء من أبناء مخيم اليرموك مهجر إلى البقاع من شح المساعدات االغاثية والشتوية
التي تقدمها الجمعيات الخيرية واألونروا ،مطالباً الفصائل والسلطة الفلسطينية في لبنان بتحمل

مسؤولياتهم تجاه الالجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان.

فيما انتقد حمد من أبناء مخيم السيدة زينب حل اللجان األهلية التي كانت تُعنى بشؤون الالجئين
الفلسطينيين السوريين ،متهماً الفصائل الفلسطينية بالتخلي عن الالجئين الفلسطينيين السوري

وتركهم يواجهون مصيرهم المأساوي بأنفسهم.

وعن واقع فلسطينيي سورية في منطقة البقاع ،يقول أحد الناشطين اإلغاثيين "إن أوضاع الالجئين
في تفاقم وتزداد مأساتهم مع قدوم فصل الشتاء ،وخاصة مع انخفاض درجات الح اررة إلى ما دون
الصفر.
وأشار إلى أن العائالت الالجئة في تلك المنطقة بحاجة ماسة إلى مواد المحروقات ،وخاصة منها
مادة المازوت التي يبلغ سعر العشرين ليتر حوالي  9دوالر ،حيث يبلغ استهالك العائلة وسيطاً

 10ليترات مازوت يومياً نتيجة البرودة الشديدة.

بدورها طالبت العائالت الفلسطينية السورية مجدداً عبر رسائل عديدة وصلت لمجموعة العمل

تسليط الضوء على مأساتهم ،بغية نقل معاناتهم وإيصالها ألصحاب القرار والجهات المعنية خاصة
منها وكالة األونروا ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية المتواجدة في لبنان والجمعيات والهيئات
اإلغاثية.
أن عدد العائالت الفلسطينية المهجرة من سورية في منطقة البقاع اللبناني
وتشير اإلحصائيات إلى ّ
يبلغ نحو ( )950عائلة ،في حين تشير احصائيات وكالة األونروا إلى أن عدد فلسطينيي سورية
في لبنان بلغ ( )31ألفاً.
وفي جنوب سورية تعرض مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين ،يوم أمس ،للقصف بعدد من قذائف
الهاون التي كان مصدرها قوات النظام المتمركزة في المدينة ،فيما اقتصرت األضرار على الماديات
فقط.

وبحسب ناشطين فإن التوتر يخيم على المنطقة وسط تخوف من تخطيط النظام للقيام بعمل عسكري
ضد فصائل المعارضة ،سعياً منه إلفشال اتفاق التهدئة جنوب سورية.
في السياق اشتباكات متقطعة دارت عصر اليوم بين الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام وتنظيم
"داعش" على أطراف مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق.

ووفقاً لمراسلنا في مخيم اليرموك فإن اشتباكات متقطعة اندلعت على محور الشهداء وشارع فلسطين
فيما لم يسجل وقوع إصابات.

في غضون ذلك أفرجت قوات النظام السوري عن الطفل الفلسطيني "محمد هاني ربيع السطري"
( 16عاماً) من أبناء بلدة المزيريب جنوب سورية ،يوم  31كانون الثاني  -يناير  2017بعد أن
اعتقل أثناء مروره على حاجز خربة غزاله ،يوم األحد  19تشرين األول  -نوفمبر  2017واقتادته
إلى جهة غير معلومة.
من جانبها كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أنها وثقت ( )13معتقالً فلسطينياً من

أبناء تجمع المزيريب بدرعا في سجون النظام السوري اليزال مصيرهم مجهوالً حتى اللحظة ،إلى
جانب أكثر من ( )1650الجئاً فلسطينياً.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  31كانون الثاني  -يناير 2018
• ( )3642حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )463امرأة.
• ( )1652معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()105
إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1657على التوالي.

• ( )204الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
مخيم اليرموك.
غالبيتهم في ّ

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1393يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1233يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )491يوماً ،ودمار أكثر
من  %80من مبانيه تدمي اًر كامالً وجزئي.
• حوالي ( )85ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية  ،2016في حين
يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ( )31ألف ،وفي األردن ( )17ألف،
وفي مصر ( )6آالف ،وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

