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العائالت الفلسطينية في بلدة قدسيا تطالب السفارة الفلسطينية في "
 "دمشق العمل على إنهاء معاناتهم

      

 
 

 عنصران من جيش التحرير الفلسطيني يقضيان إثر االشتباكات في بلدة عدرا. 

  يناقش معاناة فلسطينيي سورية وعدداً من القضايا الوطنية" فلسطينيو تركيا"مؤتمر. 

 معرض فني حول معاناة فلسطينيي سورية ضمن أجنحة مؤتمر فلسطينيو تركيا. 
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  ضحايا

من مرتبات جيش " موسى مهاوش"والالجئ " فؤاد حسن عوض"قضى الالجئ الفلسطيني 
المتواصلة بين قوات النظام السوري من جهة ومجموعات التحرير الفلسطيني خالل المواجهات 

 .المعارضة المسلحة من جهة أخرى في تل صوان بلدة عدرا في ريف دمشق

 
 آخر التطورات

طالبت مئات العائالت الفلسطينية النازحة من مخيم اليرموك إلى منطقة قدسيا، السفارة 
عمل مع الجهات السورية لفك الحصار الفلسطينية في دمشق بإيجاد حل لمأساتهم، من خالل ال

دخال األغذية والطعام واألدوية إليه، وعودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم  .عن مخيم اليرموك وا 

جاءت هذه المطالبة نتيجة األوضاع والظروف المعيشية القاسية التي يعيشونها، والمتمثلة بغالء 
د دخل مادي ألغلب هذه العائالت التي األسعار وانتشار البطالة بينهم، وكذلك بسبب عدم وجو 

اضطرت إلى استئجار بيوت بأسعار مرتفعة، ما سبب لهم أزمة اقتصادية ومادية فوق نكبتهم 
 .وفقدانهم لبيوتهم وممتلكاتهم في المخيمات الفلسطينية

وتتفاقم معاناتهم جراء التدهور األمني الذي تشهده تلك المنطقة بين قوات المعارضة السورية 
لجيش النظامي بين الحين واآلخر، وكذلك بسبب ما يقوم به الجيش النظامي من حمالت وا

اعتقال ألبنائهم وا غالق للطرقات الواصلة بين بلدة قدسيا ومركز المدينة، ما انعكس سلبًا عليهم 
ودفع العديد من العائالت إلى النزوح مجددًا من منطقة قدسيا إلى مناطق داخل مدينة دمشق 

 .وريفها
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أننا هربنا من مخيم اليرموك ظنًا أن "تقول أم العبد وهي إحدى الالجئات المحاصرات في قدسيا 
ال نعيش في قدسيا إال من  ،ضعهم أفضلو  الوضع خارجه أفضل لكن يبدو أن أهلنا في المخيم

قّلة في الطعام والمال ودفع إليجار المنزل، لم نعد نحتمل هذا الوضع وخاصة أن ال أحد يمثلنا 
 ".ونحن رهن العالقة بين الجيش النظامي ومجموعات المعارضة المسلحة

 
بلدة قدسيا، يشار أن عدد العائالت الفلسطينية النازحة من مخيم اليرموك والمخيمات األخرى في 

عائلة، ومنهم من يعيش في مراكز إيواء لعدم قدرتهم على دفع إيجار  0666يبلغ حوالي 
 .المنازل

، وبحضور "فلسطينيي تركيا وقضايا الوطن"وعلى صعيد آخر، انطلقت يوم أمس فعاليات مؤتمر 
المؤسسات أعضاء من البرلمان التركي العديد من الشخصيات الفلسطينية وبمشاركة العشرات من 

الرسمية واألهلية الفلسطينية في تركيا، وتخلل المؤتمر العديد من الفقرات وورش العمل، والتي 
 .تناولت إحداها الوضع القانوني لالجئين الفلسطينيين في تركيا

حيث تم مناقشة معاناة فلسطينيي سورية في تركيا خصوصًا فيما يتعلق باإلقامات والوضع 
شكاالت التي يعاني منها الالجئون هناك، والتأكيد على الجانب التركي القانوني، وسبل حل اإل

 .بضرورة العمل على حل تلك اإلشكاالت

كما تناولت الورشة الواقع اإلغاثي الفلسطيني بشكل عام والمشكالت التي تواجه العمل اإلغاثي 
 .الذي يستهدف الالجئين الفلسطينيين السوريين
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فلسطين للشعر وثقافة العودة جناحه في مؤتمر فلسطينيي تركيا وفي سياق متصل، خصص بيت 

 .لتسليط الضوء على معاناة الالجئين الفلسطينيين السوريين وخاصة رحالتهم عبر قوارب الموت

حيث تضمن المعرض عرضًا لصور تلخص عذابات الالجئين خالل رحلتهم عبر المتوسط، 
غرق لالجئين على البحر المتوسط،  فكان الجناح عبارة عن صورة ضخمة عرضت حادثة

إضافة إلى وضع مجسمات لستر نجاة وقارب مطاطي وذلك في محاولة للفت انتباه الحضور 
 .لمعاناة الالجئين

كما قدم المعرض عرضًا تسجياًل ألحد األعمال الدرامية التي تتناول قصة مهاجريين من سورية 
 .اناةعبر البحر المتوسط وما تعرضوا له من مصاعب ومع

مدير بيت فلسطين للشعر وثقافة العودة إلى ضرورة أن " سمير عطية"من جانبه أشار األستاذ 
يتم تناول معاناة فلسطينيي سورية من الجانب الثقافي، وتسخير الشعر واألعمال الفنية إليصال 
 صوت الالجئين إلى الرأي العام العالمي، منوهًا في الوقت ذاته إلى العديد من األعمال

" أشرعة الموت"والحمالت الثقافية التي تنفذها بيت فلسطين للشعر حول هذا الموضوع منها حملة 
والتي شارك فيها العشرات من الشعراء من بلدان متعددة مسلطين الضوء على األخطار التي 

 .تكبدها الالجئون الفلسطينيون خالل رحلهم عبر البحر
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نبول صباح اليوم بمشاركة فلسطينية واسعة حيث يذكر أن مؤتمر فلسطينيي تركيا عقد بإسط
وذلك بهد النهوض بواقع الفلسطينيين في  تناول المؤتمر العديد من القضايا الوطنية الفلسطينية، 
  .تركيا من مختلف الجهات القانونية والسياسية واإلغاثية

 

 6102/ أيلول  –سبتمبر / 4/فلسطينيو سورية احصائيات وأرقام حتى 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (42,500)  •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (6000)  •

 .5602يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة  (1000) •
 .5600الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ألف ( 97)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يوم، والماء لـ ( 0522)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0091)لليوم 
 .ضحية( 089)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 951)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 0659)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 0507)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 96)ي يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوال( 898)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


