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"حملة اعتقاالت في قدسيا تطال نازحين فلسطينيين"

•
•
•
•

األمن السوري يخفي قسريا ً الفلسطيني زياد عواد منذ  4سنوات
لقاء بين األونروا ولجان تنمية المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية
شكوى من استمرار انقطاع الكهرباء في مخيم العائدين بحمص
توزيع المازوت على عدد من األسر الفلسطينية السورية في البقاع اللبناني

آخر التطورات
شنت قوات األمن السورية حملة اعتقاالت في قدسيا بريف دمشق ،استهدفت الشباب إلجبارهم على
ّ
االلتحاق بقوات الجيش ،حيث اعتقلت األجهزة األمنية السورية ثالثة الجئين فلسطينيين خالل حملة

المداهمات واالعتقاالت طالت العشرات من أبناء المنطقة.
وقال ناشطون في البلدة إن حاج اًز تابعاً لفرع األمن السياسي المسؤول المباشر عن الملف األمني
لمدينة قدسيا ،اعتقل  7شبان بينهم ثالثة مهجرين من أبناء مخيم اليرموك في "طلعة  8آذار"
وأضاف الناشطون أن الحواجز األمنية اعتقلت الشبان بتهمة انتهاء التأجيل الدراسي والتخلف عن
االلتحاق بالخدمة العسكرية اإللزامية التي يفرضها النظام السوري على المواطنين والالجئين
الفلسطينيين.
كما قامت الحواجز األمنية بحملة تدقيق وتفتيش للمارة والسيارات على األوراق الشخصية ،وخاصة
المتعلقة منها بتأجيل الخدمة العسكرية للشباب.

التضيق بين الحين واآلخر على سكان المدينة ألسباب عديدة ،وإجراء
هذا وتواصل قوات النظام
ّ
عمليات ت فييش لمالحقة الشباب للخدمة اإلجبارية واالحتياط ،مما دفع الشباب لعدم المرور على
حواجز النظام.
ويعيش حوالي ( )6آالف عائلة فلسطينية نازحة من مخيم اليرموك جنوب دمشق إلى قدسيا ومئات
النازحين الفلسطينيين في صحنايا ظروفاً معيشية قاسية.
وفي السياق ،يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "زياد عواد" من أبناء تجمع المزيريب
جنوب سورية منذ أربع سنوات وحتى اللحظة ،وذلك بعد أن اعتقله عناصر األمن السوري أثناء

ذهابه الستالم راتبه من درعا يوم  ،2016/4/5وحتى اآلن لم يرد معلومات عن مصيره أو مكان
اعتقاله.
يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين ،ويتم
توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على مصير
المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم ،ووثقت المجموعة حتى اآلن أكثر من ( )1781معتقالً
فلسطينياً في سجون النظام السوري منهم أكثر من ( )108معتقالت.
على صعيد المخيمات الفلسطينية ،وبمبادرة من الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب ،عقدت
لقاء مع لجان التنمية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية لبحث أوضاع
وكالة األونروا ّ

المخيمات والمهجرين الفلسطينيين.

وحضر اللقاء عن وكالة الغوث السيد "رام " ،والسيد "برافوال" ومدراء البرامج في وكالة الغوث ومدير
منطقة دمشق والمدير العام للهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب "علي مصطفى" ولجان تنمية
المخيمات.
وأكد علي مصطفى على ضرورة خضوع مساعدات األونروا وفقاً لحاجات الالجئين وليس وفق

رغبات المانحين ،ورفض الشعب الفلسطيني لصفقة القرن وحقه بالعودة ،والحفاظ على وكالة الغوث
الشاهد على جرائم االحتالل "اإلسرائيلي" ضد الفلسطينيين.
من جانبها رفعت لجان التنمية مطالبها وتوصياتها إلى المسؤولين في وكالة الغوث والتي أكدت
على ضرورة رفع مستوى الدعم المادي ومستوى التعليم في مدارس الوكالة ومستوى الطبابة داخل
المخيمات.

وشددت على اإلبقاء على المساعدات العينية لالجئين الفلسطينيين ،والعمل على تقديم الخدمات
ّ

للمخيمات من منشآت وصرف صحي وكل ما تحتاجه.

الجدير ذكره أن المخيمات التي تعرضت للقصف خالل األحداث السورية ،تعاني من ضعف في
الخدمات وتوفر الماء والكهرباء ودمار منشآت ومراكز األونروا الضحية والتعليمية ،كمخيمات
اليرموك ودع ار وحندرات.

من جانب آخر ،اشتكى أهالي مخيم العائدين في حمص ،من استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن
حاراتهم ومنازلهم أليام وفترات زمنية طويلة ،ووفقاً لرسائل وردت لمجموعة العمل أن هناك حارات
وشوارع بأكملها قطع عنها التيار الكهربائي منذ أيام عديدة ،بسبب قدم الشبكة الكهربائية وعدم
تحمل القاطع الكهربائي الرئيسي المغذي للمخيم للضغط الكبير الناتج عن تخديمه لعدة حارات
وشوارع مثل شارع رقم  4و 6و 7وجامع المخيم ومدارس األونروا.

وطالب سكان المخيم من الجهات المعنية ووكالة األونروا في شكواهم بضرورة إيجاد حل جذري
لمشكلة الكهرباء من خالل استبدال المحمول الكهربائي الحالي ومعالجة المشاكل الناجمة عن عجز
المحمول عن استيعاب اإلعداد المتزايدة من المشتركين ،وتزويد المخيم بمحوالت جديدة وإصالح
أسالك الكهرباء وتنظيم ساعات التقنين.
وفي شأن آخر ،بالتنسيق مع جمعية "إغاثة أطفال فلسطين في اليابان" وزع مركز بعلبك لمؤسسة
"بيت أطفال الصمود" مادة المازوت على عدد من االسر الفلسطينية النازحة من سورية ومقيمة في
منطقة البقاع الغربي واألوسط.
ويشير الناشطون إلى أن النازحين الفلسطينيين في البقاع األوسط والغربي يعيشون وضعاً أشد
صعوبة لسوء أحوال الطقس وظروف المناخ الباردة ،وقلة ذات اليد وعدم قدرتهم على تأمين ثمن
مواد التدفئة ،نتيجة ارتفاع أسعارها وعدم وجود مورد مالي أو فرص عمل تمكنهم من تأمين
مستلزمات الحياة األساسية.

ويقدر تعداد الالجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان بحوالي ( )28ألفاً حسب إحصائيات األونروا
حتى نهاية شباط /فبراير .2019

