
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فلسطينيو سورية في األردن المساعدات المادية المقدمة من األونروا غير كافية  •

 ناشطون يطلقون حملة للتذكير بنكبة مخيم اليرموك وتهجير سكانه •

 سنوات 6األمن السوري يواصل اعتقال الجامعي الفلسطيني "ماهر العايش" منذ  •

    2236  العدد

 "مخيم إعزاز الجرذان باتت خطراً يهدد حياة أطفالنا وحياتنا مهجرو"

18-12-2018 



 

 آخر التطورات

جدد المهجرون الفلسطينيون في مخيم "إعزاز" المعروف باسم "مقر الشبيبة" في ريف حلب 
الجمعيات الخيرية والمؤسسات المدنية من أجل العمل على الشمالي، مناشدتهم للجهات المعنية و 

التخلص من انتشار ظاهرة الجرذان والقوارض في مخيمهم، منوهين إلى أن حياتهم وحياة أطفالهم 
باتت عرضة للخطر بعد أن تسللت تلك الجرذان إلى خيمهم وقامت بعّض عدد من المهجرين 

 روحا وندوبًا عميقة.في أكثر من موقع بجسدهم، ما ترك آثارًا وج

من جانبها عمدت إدارة المخّيم إلى وضع نوع من المبيدات، اّّل أنها لم تحد من الظاهرة، بل 
 .على العكس زاد من انتشارها بحسب أحد الالجئين

 
هذا ويبلغ عدد العائالت الفلسطينية المهجرة من مخيم اليرموك وجنوب دمشق إلى مخّيم أعزاز، 

اني ظروفًا معيشية قاسية نتيجة شّح المساعدات اإلغاثية، وعدم توفر عائلة تع 80ما يقارب 
أدنى مقومات الحياة والمتطلبات األساسية، والتهميش المتعمد لهم من قبل السلطة والفصائل 

 الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا.

ذي قامت به مجموعة العمل من أجل من جهة أخرى أظهرت نتائج اّلستطالع اإللكتروني ال
فلسطينيي سورية ونشرته ضمن تقريرها التوثيقي الذي أصدرته قبل عدة أيام الذي حمل عنوان 

من الالجئين الفلسطينيين السوريين في  %61.4تقييم أداء األونروا في ظل األزمة السورية" أن 
% قالوا  24.3قليلة جدًا، في حين أن األردن يرون أن المساعدات اإلغاثية والنقدية المقدمة لهم 

 أنها كافية.  %4.3بالقليلة، بينما رأى  %10إنها غير كافية، فيما صنف المساعدات 



 

إنها غير كافية، بينما  %15.7% أن المساعدات العينية قليلة جدًا، وقال  64.3بالمقابل رأى 
 نية أنها كافية. % فقط بالمساعدات العي 5.7% بأنها قليلة، فيما وجد  14.3وصف 

 
 %25.7% أنها شروط عادية، فيما رأى  12.9وحول شروط الحصول على المساعدات وجد 

 إنها كانت مشددة جدًا.  %61.4أنها مشددة، بينما قال 

% بأنهم وجدوا صعوبة وخطورة في الوصول  15.7وحول شروط استالم المساعدات وصف 
بأنها سهلة  %50بعض الشيء، بينما وجد بأنها صعبة  %34.3ّلستالمها، بينما وصفها 

 وآمنة.

في سياق مختلف وتحت عنوان #الذكرى_السادسة_لنكبة_اليرموك أطلق ناشطون وإعالميون 
تويتر( حملة إلحياء الذكرى السادسة –فلسطينيون على موقع التواصل اّلجتماعي )فيس يوك

رك منازلهم وممتلكاتهم نتيجة لنكبة مخيم اليرموك، الذي اضطر سكانه للنزوح عن مخيمهم وت
مسجد عبد القادر الحسيني ومدرسة القسطل التابعة  16/12/2012قصف طيران الميغ يوم 

ضحية ومئات  200لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، ما أسفر عن قضاء أكثر من 
 الجرحى ودمار كبير في المناطق المستهدفة.

اّلجتماعي إلى أن هناك عدد من الصفحات الموالية  وأشار المغردون عبر منصات التواصل
للسلطات السورية قامت بتخويف الناس عبر منشوراتها والطلب منهم إخالء المخيم خالل فترة 

 17/12/2012زمنية قصيرة، األمر الذي أدى الى تشريد أكثر من مليون شخص صبيحة يوم 
 .1948فلسطين عام في مشهد أعاد إلى أذهان أجدادنا نكبتهم وخروجهم من 



 

من جانبه يواصل النظام السوري اعتقال الطالب الجامعي الفلسطيني "ماهر عبد الحميد العايش" 
من قاعه  10/6/2012( عامًا، وذلك بعد أن اعتقلته األجهزة األمنية السورية يوم 30)

 اّلمتحانات في كليه العلوم بدمشق.

نة ثالثة، وكان آخر خبر وصل عنه من أحد وهو طالب في قسم الرياضيات في جامعة دمشق س
، وهو من مواليد تل حميس في 2014( في رمضان )المزةالمفرج عنهم من المخابرات الجوية 

 القامشلي شمال شرق سورية.

 


