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"حملة اعتقاالت في قدسيا بريف دمشق تطال نازحين فلسطينيين"

• اإلعالن عن بدء توزيع مساعدات األونروا المالية للفلسطينيين في سورية
• تكريم عشرات الطلبة الفلسطينيين المتفوقين في الثانوية بركن الدين في دمشق
• النظام السوري يخفي قسريا ً الفلسطيني "أيمن عطية" منذ  5سنوات

آخر التطورات
شنت قوات األمن السورية حملة اعتقاالت في قدسيا بريف دمشق ،استهدفت الشباب إلجبارهم
ّ
على االلتحاق بقوات الجيش ،وخّلفت الحملة اعتقال أكثر من  15شاباً من بينهم عدداً من أبناء

مخيم اليرموك النازحين إلى البلدة.

طيارة" مؤقتة ،وداهمت عدداً من المحال التجارية
وقال ناشطون أن قوات األمن أقامت "حواجز ّ
وورشات العمل بحثاً عن مطلوبين لديها لخدمة العلم.
ونقلت مصادر إعالمية عن ناشطين في البلدة ،أن الحملة األمنية تزامنت بتشديد أمني تقوم به
المحيطة ،يتم من خاللها التحقق من أوراق التأجيل الدراسي للطالب ،حتى أن التدقيق
الحواجز ُ
طال كبار السن وفقاً لشهود عيان.

الجدير بالتنويه أن حوالي ( )6آالف عائلة فلسطينية نازحة إلى بلدة قدسيا تعيش ظروفاً معيشية
قاسية ،بسبب ارتفاع تكاليف المعيشية من إيجارات المنازل وغالء المعيشة وانتشار البطالة من

جهة واستغالل بعض أصحاب المنازل من جهة أخرى.
وفي سياق آخر ،أعلنت وكالة الغوث "أونروا" عن بدء توزيع المساعدات المالية للدورة الثالثة لعام
 2018اعتبا اًر من  2018/10/7وتنتهي بتاريخ  ،2018/12/7وحددت االونروا مبلغ  20ألف

ليرة سورية لكل فرد في األسرة.

وقالت الوكالة إن العائالت التي استلمت التوزيعة السابقة (الدورة الثانية لعام  )2018سيتم
إدراجها ضمن قوائم التسليم للدورة الحالية (الدورة الثالثة  )2018وهذه العائالت ليست بحاجة إلى

إجراء تدقيق ،ونوهت إلى أنه يمكن ألي فرد من العائلة يبلغ من العمر  18عاما فما فوق
(ومسجل مع العائلة في كرت التسجيل التابع لألونروا) استالم المساعدة عن أسرته.
وشددت على ضرورة إحضار الهوية الشخصية وكرت التسجيل باألونروا وبطاقة العائلة أو بيان
ّ
عائلة حديث (وصورة عن كرت التسجيل باألونروا وصورة للهوية الشخصية من أجل تسليمها

للبنك أثناء استالم المساعدات)
وحول العائالت التي لم تستلم التوزيعه السابقة (الثانية لعام  )2018أو العائالت التي حصلت
على كرت تسجيل جديد ألول مرة ،قالت الوكالة بأنها ستقوم بتسجيل شكوى الستالم المساعدة
الجديدة من خالل مكاتب االستعالم عن المساعدات في األونروا وسوف يتم إجراء التدقيق على
هذه العائالت مباشرة ،ويبدأ تسجيل الشكاوى اعتبا اًر من  2018/10/7حتى .2018 /11/15
وفيما يخص العائالت التي يوجد فيها اختالف بعدد األشخاص المستحقين واألعداد الواردة على
قوائم التسليم ،أشارت الوكالة إلى أنه يتوجب عدم استالمها للمساعدة ويجب تصحيح أو تعديل
بياناتها وسوف يتم إرسال رسالة أخرى لها بعد فترة بالعدد الصحيح للمستحقين وتستلم مساعداتها
عن كل األفراد المستحقين.
وأردفت األونروا أن العائالت مقسمة على قوائم أسبوعية ولمدة تسعة أسابيع ،وسوف يتم إرسال
رسائل أسبوعية إلى هذه العائالت حيث يتم من خاللها تحديد مكان االستالم مع التاريخ حسب
القوائم.
وأضافت أنه إذا كان مكان التسليم في بنك بيمو أو بنك البركة االستالم يكون بنفس الفرع حص اًر
وال يجوز االستالم من اي فرع آخر ،أما إذا كان مكان التسليم من شركه الهرم فيمكن االستالم

من أي فرع ضمن المدينة الموجود فيها الفروع التابعة للهرم.
في غضون ذلك ،قامت اللجان الجماهيرية المحيطة في منطقة ركن الدين بدمشق (ملتقى
الجليل ،لجنة المرأة ،منظمة الشبيبة الفلسطينية ،لجنة الوجهاء ،منتدى غسان كنفاني) ،بتكريم
الطلبة الفلسطينيين المتفوقين في الثانوية العامة.

وأقيم الحفل على خشبة مسرح مدرسة الشهيد "أحمد أومري" في ركن الدين بدمشق ،بحضور
ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والمنظمات الشبابية والطالبية ،إلى جانب ذوي الطالب
الناجحين.
وتخلل الحفل عرض فيلم قصير من مونتاج الشاب الفلسطيني "محمد شرقاوي" ،يسلط الضوء
على معاناة الطلبة الفلسطينيين في فلسطين ومضايقات جنود االحتالل ،وممارساتهم القمعية
اليومية في محاولة منع سير العملية التعليمية عبر محاولة إذاللهم على الحواجز أو اعتقالهم
واعتقال مدرسيهم.

وتلى عرض الفيلم ،فقرات شعرية لكل من الشعراء :قاسم فرحات ،جميلة خليل ،فوزي الباشا،
شدد المتكلمون
والطفلتين لين وشام خليل ،ثم قدمت كلمة باسم الطلبة ،وكلمة للجبهة الشعبيةّ ،
خاللها على دور العلم والطلبة في نشر القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني حول
العالم.
إلى ذلك ،يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "أيمن محمد عطية" مواليد 1971
منذ ما يقارب خمس سنوات ،إذ اعتقلته األجهزة االمنية السورية بتاريخ  ،2013/8/10دون
معرفة األسباب الكامنة وراء اعتقاله.
وناشدت عائلته ،المفرج عنهم من سجون النظام أو ممن لديه معلومات أن يتواصل معها لمعرفة
مصير نجلها في السجون.

يشار إلى أن مجموعة العمل تلقت العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين،
حيث تم توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم

على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم ،ووثقت المجموعة حتى اآلن ( )1695معتقالً

فلسطينياً في سجون النظام السوري منهم أكثر من ( )108معتقلة.

