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مناشدات إلغاثة الالجئين الفلسطينيين في مراكز اإليواء بقدسيا في "
 "ريف دمشق

      

 
 

  األنروا توقف مساعداتها المقدمة للنازحين الفلسطينيين في مدرسة أبناء الشهداء
 بريف دمشق

  أبناء مخيم العائدين بعد نحو عام من اعتقالهاإلفراج عن أحد 

  ويتكتم على مصيره" إيهاب عباس"األمن السوري يواصل اعتقال الشاب الفلسطيني 
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 آخر التطورات
تلقت مجموعة العمل نداًء من العائالت الفلسطينية المقيمة في مراكز اإليواء بمنطقة قدسيا في 

اإلنسانية والمؤسسات اإلغاثية والمقتدرين، من أجل تقديم ريف دمشق، يناشدون فيها المنظمات 
 .يد العون لهم ومساعدتهم لدرء برد الشتاء وقسوته عليهم

أن العائالت بحاجة ماسة وسريعة لوسائل التدفئة حتى "وقال ناشط يعمل في أحد مراكز اإليواء 
أطفال  5لمنصرم توفي الحطب، كما أن األطفال بحاجة إلى كسوة شتوية، وأكد أنه في العام ا

 .بسبب البرد وحّمل كل المعنيين مسؤولية وفاة أي من الالجئين بسبب البرد والجوع

 
عائلة من الالجئين الفلسطينيين نزحوا من مخيم اليرموك والمخيمات  0666ويعيش حوالي 

 األخرى إلى منطقة قدسيا بريف دمشق مأساة حقيقية، وذلك جراء حصار الجيش النظامي على
الماضي، مما انعكس سلبًا على العائالت، حيث ُيمنع / يوليو –تموز / 32منطقة منذ يوم تلك ال

بسبب الحصار خروج ودخول أي الجئ فلسطيني إال من كان موظفًا، وُيمنع ادخال أي نوع من 
 .البضائع إال بالرشوة التي ُتدفع لعناصر الحواجز األمنية

خدماتها المقدمة لالجئين " األنروا"الالجئين الفلسطينيين  وفي السياق أوقفت وكالة غوث وتشغيل
الفلسطينين الذين نزحوا من مخيماتهم وسكنوا في مدرسة أبناء الشهداء في عدرا بريف دمشق، 

 .بحجة تقليص الدعم المقدم للوكالة
من  وأكد عدد من نازحي مخيم اليرموك في المدرسة، أن األنروا أوقفت تقديم مساعداتها المكونة

طرد غذائي وطرد صحي شهري، إضافة إلى بعض المواد الخاصة باألطفال، مع العلم الكامل 
للقائمين على األنروا باتكال األهالي في مدينة أبناء الشهداء شبه الكلي على المساعدات 

 .المقدمة من قبلها
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انعدام  أن القرار هو بمثابة الرصاصة في صدر هؤالء الالجئين في ظل"فيما وصف ناشطون 
لى  سبل العمل والدخل لهم، مع اشتداد الشتاء والطقس البارد وصعوبة المواصالت من وا 

 .المنطقة

 
وكان المئات من الالجئين الفلسطينيين ممن خرجوا من مخيم اليرموك إثر استهدافه، نزحوا إلى 

وتحت التهديد  في دمشق إال أن قوات األمن السوري أخرجتهم من المعهد بالقوة" األليانس"معهد 
وتم  ،باالعتقال، وطالبتهم بالتوجه الي مدرسة أبناء الشهداء في مدينة عدرا بريف دمشق

استقبالهم في مدينة أبناء الشهداء التعليمية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في منطقة عدرا 
 .بريف دمشق، ثم أخذت األنروا تخديم المدرسة

شخص نزحوا من مخيم  066التعليمية كان يقطنها حوالي يشار أن مدينة أبناء الشهداء 
اليرموك، إال أن وقوع ضحايا وجرحى بينهم بسبب سقوط القذائف خالل اشتباكات بين أطراف 

 .الجئ 066الصراع في سورية، أدى إلى انخفاض أعدادهم إلى حواي 
بعد اعتقال " عوض دمحم شفيق"وباالنتقال إلى حمص أفرج األمن السوري عن الالجئ الفلسطيني 

 365دام نحو عام، وهو من أبناء مخيم العائدين في حمص، يشار أن مجموعة العمل وثقت 
معتقلين فلسطينيين في محافظة حمص اليزال مصيرهم مجهواًل، كما أن أبناء مخيم العائدين 

النظامي حمالت دهم واعتقال يقوم بها الجيش و  يعانون طوقًا أمنيًا على مداخل ومخارج المخيم،
 .بين الحين واآلخر

 32" )إيهاب محمود عباس" وفي غضون ذلك يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني 
وحتى اللحظة، وذلك أثناء مروره من حاجز دوار الرئيس  3622 -2-32منذ تاريخ ( عاماً 

لى اآلن لم ترد عنه،هو من سكان محافظة حمصو  التابع للنظام السوري في حمص، أية  وا 
 .معلومات عن مكان وظروف اعتقاله
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يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، 
ويتم توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على 

 .مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم

 
 6102/ كانون الثاني ــ يناير / 4/طينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى فلس
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان، ( 035566)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 25566) •

لغاية يوليو " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0666)
3625. 

كانون األول  -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 22.3)أكثر من  •
3625. 

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •
 يومًا على( 020)يومًا، والماء لـ ( 600)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 620)

 .ضحية( 200)التوالي، عدد ضحايا الحصار 
( 222)الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي
يومًا بعد سيطرة مجموعات المعارضة ( 620)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .عليه
 .من مبانيه%( 26)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 032)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة باستثناء : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )يق طر 


