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"داعش" يفتش ويصادر دفاتر تالميذ مخيم اليرموك أثناء خروجهم إلى مدارس المناطق المجاورة"

•
•
•
•

قضاء أحد أبناء مخيم اليرموك جراء استمرار الحرب المندلعة في سورية
أهالي مخيم الحسينية يشتكون من تراكم النفايات ونقص خدمات البنى التحتية
األمن اللبناني يعتقل الجئتين فلسطينيتين سوريتين
فلسطينيو سورية يعتصمون أمام مقر األونروا في بيروت

ضحايا
قضى الالجئ الفلسطيني "أحمد الخطيب" من أبناء مخيم اليرموك جراء استمرار المعارك المندلعة
في سورية.
من جانبه أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ارتفاع حصيلة
الضحايا الذين قضوا من أبناء مخيم اليرموك منذ بداية الحرب الدائرة في سورية إلى ()1335
الجئاً.

آخر التطورات
أفاد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن تنظيم داعش يقوم بتفتيش دفاتر الطالب
والتالميذ المقيمين داخل المخيم أثناء خروجهم وعودتهم إلى مدارس مناطق الجوار (يلدا – ببيال
– بيت سحم) ،منوهاً إلى أن عناصر الحسبة التابعة للتنظيم قاموا بحملة تفتيش دقيق ومصادرة
للكتب والدفاتر المدرسية للطالب المتوجهين من المخيم إلى المدارس البديلة في بلدة يلدا المجاورة،

الفتاً إلى أن حالة استياء سادت بين صفوف األهالي جراء ذلك التضييق الذي يمارسه عناصر

داعش ضد أبنائهم.

وكان التنظيم في وقت سابق منع الطلبة والمعلمين القاطنين في مخيم اليرموك من الخروج إلى
وشدد من إجراءاته على
بلدة يلدا لعدم تمكينهم من مواصلة التعلم والتعليم في المدارس البديلةّ ،
العابرين إلى يلدا ،إال أنه عاد وتراجع عن ق ارره بعد لقاء وفد شعبي من أهالي مخيم اليرموك مع

قيادات تنظيم الدولة "داعش" جنوب دمشق.

في سياق مختلف اشتكى أهالي مخيم الحسينية من تراكم النفايات في حارات وأزقة مخيمهم محذرين
من نتائج الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات ،التي تتسرب إلى المدارس والبيوت ،منددين باإلهمال
المتعمد ،الذي ينعكس على الصحة العامة والبيئة بشكل عام.
بدورها نشرت إحدى صفحات موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك المعنية بنقل أخبار مخيم
الحسينية صو اًر عديدة تظهر تراكم النفايات في ساحة بلدة الحسينية ومخيمها ،مطالبة من القائمين

على محافظة القنيطرة تحمل مسؤولياتها الخدمية تجاه أبناء المخيم ورفع القمامة التي باتت خط اًر
على صحة األهالي.

فيما اتهم األهالي بلدة الحسينية البلدية بالتقصير في تقديم الخدمات األساسية لألهالي وخدمات
البنى التحتية ،مضيفين أن البلدة تعاني من مشكلة الصرف الصحي ،وانقطاع الكهرباء والمياه
لفترات زمنية طويلة.
إلى ذلك حذر ناشطون من انتشار الحشرات واألوبئة واألمراض جراء تراكم القمامة ،كما طالبوا
المحافظة والبلديات المسؤولة عن الحسينية بإيجاد حل لهذه الظاهرة وإزالة القمامة دون تأخير،
وذلك للحد من انتشار األوبئة ومسبباتها.
أما في لبنان نقل مراسل مجموعة العمل في مخيم عين الحلوة نبأ اعتقال األمن اللبناني لالجئتين
فلسطينيتين تتحفظ مجموعة العمل عن ذكر اسميهما ،بحجة دخولهما بصورة غير نظامية إلى
األراضي اللبنانية.

ووفقاً لمراسلنا أن األمن العام لبناني اعتقل الالجئتين أثناء خروجهما من مخيم عين الحلوة إلى
مدينة صيدا ،منوهاً أنهما تسكننا في المخيم ولم يغادراه منذ حوالي العام تقريباً.

إلى ذلك طالب ذوو الالجئتين السفارة والفصائل الفلسطينية واألونروا التدخل والضغط على األمن
العام من أجل اإلفراج عنهما وعدم ترحيلهما.
في غضون ذلك يواجه العشرات من الالجئين الفلسطينيين السوريين مشكلة في الحصول على
اإلقامة القانونية في لبنان ،خاصة منهم من دخلها بعد عام  2015بسبب القرار الصادر عن األمن
العام اللبناني الذي يقضي بعدم تجديد اقامات الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين دخلوا إلى
األراضي اللبنانية بعد .2017/1/1
من جهة أخرى اعتصم العشرات من الالجئين الفلسطينيين السوريين يوم أمس االثنين  22كانون
الثاني /يناير أمام مقر وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) في بيروت ،وذلك
تلبية للدعوة التي أطلقتها رابطة الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان.
حيث احتج المعتصمون على ق اررات وكالة (األونروا) األخيرة ،والتي أدت إلى تخفيض الخدمات
الصحية والتعليمية وخاصة منها المساعدات الشتوية.

كما طالب المعتصمون في المذكرة التي تم تسليمها إلى إدارة األونروا بصرف تعويضات مالية
للمهجرين الفلسطينيين من سوريا على األراضي اللبنانية واالعتذار لهم فو اًر عن هذا االستخفاف
بهم والذي صدر عن الوكالة ،وتشكيل لجنة مشتركة من األونروا وممثلين عن المهجرين بهدف

التواصل والتنسيق ،خاصة بعد أن تم حل اللجان المعنية بشؤون فلسطينيي سورية ،ورفع بدل

اإليواء المقدم للعائالت المهجرة بحيث يالمس متوسط اإليجارات في لبنان والمتمثل ب ،$250
والتسريع بإجراءات عودة العائالت المحرومة من المساعدة المادية ،على وجه السرعة ودون عراقيل.
وفي ختام المذكرة أكد المعتصمون أنهم سيلجؤون لتصعيد خطواتهم ضد وكالة الغوث الدولي ،في
حال لم تستجب لمطالبهم التي يعتبرونها حقوق لهم ومسلمات.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  23كانون الثاني  -يناير 2018
• ( )3641حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )463امرأة.
• ( )1652معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()105
إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1649على التوالي.

• ( )204الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
مخيم اليرموك.
غالبيتهم في ّ

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1385يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1225يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )484يوماً ،ودمار أكثر
من  %80من مبانيه تدمي اًر كامالً وجزئي.
• حوالي ( )85ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية  ،2016في حين
يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ( )31ألف ،وفي األردن ( )17ألف،
وفي مصر ( )6آالف ،وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

