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"داعش يمنع المدنيين غرب مخيم اليرموك من الخروج لتلقي العالج والتزود بالطعام"

•
•
•
•

قلق في أوساط الفلسطينيين في سورية من احتمال توقف المساعدات المالية لألونروا
األمن السوري يعتقل أحد أبناء مخيم خان الشيح
نقل  1728الجئ من الجزر إلى البر اليوناني منذ بداية العام
الخيرية تواصل ترميم وإصالح جامع معاذ بن جبل في مخيم سبينة

آخر التطورات
في خطوة جديدة للتضييق على األهالي القاطنين في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" في مخيم
اليرموك ،منع تنظيم داعش جنوب دمشق المدنيين من الخروج إلى مناطق سيطرته ،والمناطق
المجاورة للمخيم من أجل تلقي العالج والتزود بالمواد الغذائية ،حيث كان من المقرر اخراج بعض
الحاالت المرضية أمس األول الخميس إال أن التنظيم لم يوافق على خروجهم.
إلى ذلك ال يزال سكان اليرموك يشتكون من االنتهاكات والممارسات القمعية التي يرتكبها تنظيم
"داعش" بحقهم ،كما يعاني األهالي من استمرار الحصار المفروض على المخيم ،والوضع اإلنساني
الكارثي الذي يعيشه قرابة ثالثة آالف فلسطيني متواجدين في المخيم ،إضافة إلى أكثر من عشرة
آالف نازح فلسطيني من سكان مخيم اليرموك في مناطق ببيال ويلدا وبيت سحم.

وفي سياق معاناة الالجئين الفلسطينيين ،تسود حالة من القلق والتخوف في أوساط الجئي فلسطين
في سورية من احتمال توقف المساعدات المالية المقدمة من وكالة غوث وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين (األونروا) ( ،)UNRWAوذلك بعد أن أعلنت الوكالة في وقت سابق عن تأجيل موعد
تسليم الدفعة األولى من المساعدات المالية المقدمة لالجئي فلسطين في سورية ،حتى اشعار آخر،
بسبب العجز المالي الذي تعاني منه.
وقال ناشطون إعالميون إن معاناة الفلسطينيين في مخيم اليرموك خصوصاً والمخيمات الفلسطينية
عامة تزاد تفاقماً ،في أوضاع معيشية واقتصادية مزرية يعيشونها نتيجة الحصار واستمرار الحرب

الدائرة في سورية ،كما أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين يعتمدون على المعونات المالية المقدمة

من األونروا وبالتالي فإن توقف مساعدات األونروا سيسبب كارثة إنسانية لالجئين الفلسطينيين في
ظل استنزافهم خالل سنوات الحرب ،وعدم وجود موارد مالية ثابتة وانتشار البطالة وغالء األسعار
وشح المساعدات المقدمة من األونروا والجمعيات الخيرية فاقم من مأساتهم وزاد معاناتهم.
وتشير إحصائيات األونروا إلى أنه من أصل ( )560ألف الجئ فلسطيني كانوا يعيشون في سورية
قبل اندالع الحرب فيها ،بقي حوالي ( )450ألف الجئ داخلها ،وأن أكثر من  %95بحاجة ماسة
للمساعدات اإلنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة .فضالً عن نحو ( )43ألف عالقون في أماكن
محاصرة يصعب الوصول إليهم.
فيما أكدت األونروا على أن أكثر من ( )120ألف الجئ فلسطيني من سوريا قد فروا خارج البالد،
بمن في ذلك أكثر من ( )30ألف فلسطيني لجؤوا من سوريا إلى لبنان ،باإلضافة إلى ( )17ألف
آخرين توجهوا إلى األردن "حيث يواجهون
ومقلقال".
مهمشا
وجودا
ً
ً
ً
من جانب آخر ،اعتقل فرع األمن العسكري السوري الشاب الفلسطيني "أحمد محمود عيد" 19
عاماً من أبناء مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق ،ولم تعرف أية تفاصيل

حول مكان اعتقاله وأسباب ذلك.

يذكر أن هذه االعتقاالت ليست األولى حيث اعتقل األمن السوري العديد من أبناء المخيم بعد
اتفاق المصالحة ،وذلك في خرق لالتفاق المبرم بينه وبين قوات المعارضة السورية المسلحة في
منطقة خان الشيح ،فيما تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال ( )243الجئاً فلسطينياً من أبناء

مخيم خان الشيح بحسب احصائيات مجموعة العمل.

وفي سياق آخر ،قالت و ازرة الهجرة اليونانية أن ما مجموعه ( )1728الجئاً تم نقلهم من الجزر
اليونانية إلى البر اليوناني ،منذ بداية هذا العام وحتى تاريخ يوم أمس لتخفيف االزدحام بالجزر.

ووفقاً لبيانات و ازرة الهجرة اليونانية فأن عدد الالجئين على جزيرة خيوس يبلغ ( )7042الجئ
ومهاجر ،وضمن خطة حكومية سيتم نقل وإجالء أكبر عدد ممكن منهم من الجزر اليونانية إلى

البر اليوناني قبل بداية العام الجديد  2018لمعالجة مشكلة اكتظاظهم في الجزر.
يشار إلى أن عدد العالقين من فلسطينيي سورية في اليونان حتى أواخر عام  2016يقدر بحوالي
( )400الجئ غالبيتهم يتواجدون في الجزر "لسبوس  -متليني  -خيوس  -ليروس  -كوس".

لجان عمل أهلي
تستمر الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بترميم وإصالح مسجد معاذ بن جبل (رضي هللا
عنه) في مخيم السبينة ،حيث أتمت ورشات العمل التابعة للهيئة المرحلة الثانية من العمل في
مشروعها التي أطلقته ضمن مشروع دعم البنى التحتية وتطوير المخيمات في سورية.
ووفقاً ألحد أعضاء الهيئة فأن ورشات العمل واصلت ما بدأته في المرحلة األولى من العمل في
المرافق الصحية وتمديد الكهرباء واإلنارة وتركيب الزجاج للنوافذ وصوالً إلى إعادة ترميم األجزاء

المهدمة من المسجد.

وكان مخيم السبينة شهد عام  ،2013اشتباكات عنيفة وتعرض لقصف شديد من قبل قوات النظام
أدى إلى دمار أكثر من  %80من مبانيه تدمي اًر كلياً أو جزئياً ،قبل أن يسيطر عليه النظام بتاريخ

 ،2013/11/17ويسمح بعودة جزء من سكانه إليه يوم  30آب .2017

ويقع مخيم السبينة في بلدة السبينة ،على بعد  14كم جنوب دمشق ،وكان سكناً لحوالي ()25000
من الالجئين الفلسطينيين قبل بداية الحرب في سورية.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  26كانون الثاني  -يناير :2018
• ( )3642حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )463امرأة.
• ( )1654معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()105
إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1652على التوالي.

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

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1388يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1228يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )487يوماً ،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.

