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"حظر للتجوال في بلدة المزيريب بسبب انتشار حوادث الخطف والسرقة"

• فلسطينيو سورية :يشتكون من تقصير األونروا ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية اتجاههم
• األونروا تؤجل موعد تسليم المساعدات النقدية للفلسطينيين في سورية حتى إشعار آخر
• تجمع عمال فلسطينيي سورية يزور الهيئة النسائية للرعاية والتواصل االجتماعي  -صلة

آخر التطورات
فرضت فصائل المعارضة السورية المسلحة في بلدة المزيريب جنوب سورية حظ اًر ليلياً للتجوال،
وذلك في محاولة منها للحد من انتشار حوادث االختطاف والسرقة في البلدة ،حيث بدأ منع التجول
منذ الساعة التاسعة من ليل أول أمس واستمر حتى الساعة الخامسة من فجر يوم أمس.
إلى ذلك سادت حالة من القلق بين أهالي البلدة من تنامي ظاهرة االختطاف مقابل الحصول على
الفدية األمر الذي فاقم من معاناة السكان الذي يعانون أوضاعاً معيشية غاية بالقسوة خصوصاً مع

قدوم فصل الشتاء.

إلى ذلك اشتكى الالجئون الفلسطينيون السوريون من إهمال وتهميش وتقصير األونروا والفصائل
الفلسطينية بحقهم ،حيث تراجع اهتمام الفصائل الفلسطينية بمعاناتهم بشكل ملحوظ خالل العامين
األخيرين ،مشددين على أن الفصائل الفلسطينية لم تستثمر عالقاتها العديد من األطراف المحلية
واإلقليمية التي من شأنها تخفيف مأساتهم.
وبحسب ما ورد من شهادات لالجئين فلسطينيين تواصلوا مع المجموعة فقد أهملت وكالة "أونروا"
تقديم مساعداتها لجميع فلسطينيي سورية المتواجدين في األماكن التي تسيطر عليها فصائل
المعارضة السورية بحجة أنها أماكن غير آمنة حيث توقفت جميع منشآت األونروا في درعا عن
العمل تحت تلك الحجة ،فيما تمتنع األونروا عن تقديم خدماتها عن فلسطينيي سورية في الشمال
السوري تحت الحجة ذاتها.
أما في مصر وليبيا وتركيا فيؤكد الجئون فلسطينيون سوريون في تلك البلدان أن حجة األونروا
لعدم تقديمها أي من المساعدات لهم أن مصر وتركيا وليبيا خارج مناطق عملها الخمسة.

بدورهم يرى ناشطون فلسطينيون أن التقصير بحق الالجئين الفلسطينيين ال يقتصر على األونروا
فحسب بل ينسحب على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وسفارات السلطة الفلسطينية التي ال
تقوم بواجبها تجاه أبناء فلسطينيي سورية خصوصاً عندما يتعلق الموضوع بمشكالت الوضع
القانوني لهم في عدد من البلدان.

في السياق أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) عن تأجيل موعد تسليم
الدفعة األولى من المساعدات المالية المقدمة لالجئي فلسطين في سورية ،وذلك من خالل ارسال
رسائل نصية عبر الهاتف الخلوي تخبرهم أنه تم تأجيل موعد استالم المساعدات النقدية إلى اشعار
آخر ،وبررت األونروا قرار وقف المساعدات النقدية الذي كان مقر اًر توزيعه خالل الشهر الجاري

ويبلغ  28ألف ليرة سورية للفرد الواحد ،بسبب العجز المالي الذي تعاني منه.

وكانت نيكي هيلي المندوبة األمريكية لدى األمم المتحدة هددت بوقف وقطع الدعم المالي الملتزمة
به سنويا لوكالة االمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "االونروا".
أما في لبنان نظم وفد من تجمع عمال فلسطينيي سورية ممثالً برئيس التجمع "محمد سويد" وأعضاء

الهيئة اإلدارية "أحمد علي"" ،يوسف سويد" ،وأحمد عمر علي مسؤول صندوق التكافل االجتماعي
زيارة يوم  23كانون الثاني  -يناير  2018إلى الهيئة النسائية للرعاية والتواصل االجتماعي -
صلة في مقرهم بمدينة صيدا جنوب لبنان" ،بهدف السعي لتحقيق أهداف التجمع القائمة على
تعزيز العالقات وتوطيدها مع كافة المؤسسات والنقابات ورجال األعمال بما يخدم شريحة العمال
وينعكس عليهم بشكل إيجابي.

تخلل الزيارة مناقشة العديد من القضايا والمواضيع الهامة التي تخص الطبقة العاملة ،ومن جانبه
تحدث "محمد سويد" رئيس تجمع عمال فلسطينيي سورية في لبنان عن نشأة التجمع وانجازاته وآلية
عمله ،ودور التجمع في خدمة عمال فلسطينيي سورية المهجرين إلى لبنان.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  24كانون 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 ( )1650على التوالي.

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

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1386يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1226يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )485يوماً ،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.

