2018-03-29
العدد1972 :

"اشتباكات في اليرموك والروس يجتمعون مع المعارضة وتحرير الشام جنوب دمشق"

التطوراتاألونروا تدعو العائالت الفلسطينية الخارجة من الغوطة الشرقية للتواصل معها
آخر 
 أزمة مواصالت في مخيم الحسينية وسكانه يشتكون من استغالل السائقين
معلم فلسطيني سوري يفوز بجائزة «أفضل معلّم في شمال لبنان
التطورات:
آخر 

آخر التطورات:
شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق اشتباكات متقطعة دارت بين مجموعات
فلسطينية مدعومة من النظام وعناصر "داعش" على محور قطاع الشهداء بالقرب من مداخل
مخيم اليرموك.

من جانبه أكد مراسلنا األنباء التي تحدثت عن دخول وفد روسي إلى األحياء المجاورة للمخيم،
حيث التقى الوفد مع عدد من القيادات العسكرية للفصائل المعارضة السورية المسلحة التي
تسيطر على بلدات يلدا وببيال ،ووفقا لما تسرب عن اللقاء فإن الروس قد طرحوا على مقاتلي
المعارضة تسوية أوضاعهم والبقاء في بلداتهم أو الخروج إلى الشمال السوري ،وأشار مراسلنا إلى
أن األنباء تتحدث عن طلب فصائل المعارضة السورية مدة من الزمن للتشاور فيما بينها.
وفي ذات الموضوع وصلت إلى مجموعة العمل أنباء مؤكدة تتحدث عن لقاء تم بين المسؤولين
الروس وهيئة تحرير الشام في مخيم اليرموك بدمشق ،حيث دارت النقاشات بين الطرفين عن
آليات خروج مقاتلي الهيئة من المخيم.
بدورها دعت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) العائالت الفلسطينية التي
كانت تسكن في الغوطة الشرقية ،و خرجت منها مؤخ ار بسبب العمليات العسكرية سواء الى

مراكز االيواء التي تديرها الدولة السورية او الى خارج مراكز االيواء  ،بإمكانها التواصل مع
وكالة الغوث (االونروا) من خالل االتصال بها على أرقام الهواتف الخاصة بها.

وكانت نحو ( )052عائلة فلسطينية سورية مقيمة في بلدات الغوطة "دوما" و "زملكا" و"حزة" و
"حمورية" والعديد من البلدات األخرى ،قد طالبت جميع الجهات الدولية وعلى رأسها "األونروا"
ومنظمة التحرير الفلسطينية بتحمل مسؤولياتهم تجاههم والعمل الفوري على حمايتهم من القصف
وارسال المساعدات اإلغاثية لهم وتأمين طريق آمن لمن أراد منهم مغادرة أحياء الغوطة .منوهين
إلى أن تلك المؤسسات لم تبذل أي جهد في سبيل مساعدتهم وحمايتهم طيلة فترات الحصار
والقصف ،بالرغم من أنها المسؤولة المباشرة عن الالجئين الفلسطينيين في سورية.
في سياق مختلف بات التنقل من مخيم الحسينية بريف دمشق والعودة إليه أحد المشاكل التي ال
يستهان بها في حياة سكانه اليومية ،بل أصبح من الهواجس التي تؤرقهم والتي تنعكس سلبا على
أوضاعهم المعيشية واالقتصادية ،فيما اشتكى األهالي من استغالل سائقي الحافالت الذين
يقومون برفع أجرة النقل بحسب مزاجهم ،كما أنهم يفرضون خط سير الحافلة بما يتوافق مع
أهوائهم ،فأغلب الحافالت أضحت تعمل على خط بلدة القزاز ،وعندها يضطر األهالي الى أخذ
أكثر من وسيلة مواصالت للوصول إلى مكان عملهم ما يشكل عبئا ماديا عليهم.

بدورهم طالب األهالي من وجهاء المخيم والحسينية التدخل لدى السلطات والجهات المعنية من
أجل حل أزمة السير ووضع حد الستغالل السائقين لهم ،موضحين أن االجرة التي وضعتها
الدولة هي  02ليرة سورية على الشخص إال أن سائقي السرافيس يجبرون الركاب على دفع مبلغ
 022أو  052ليرة سورية ،حيث يعتبر هذا المبلغ باهظ بالنسبة للموظفين والعمال والطالب.

كما يرى سكان مخيم الحسينية الذين قدموا في وقت سابق الكثير من الشكاوي التي طالبوا فيها
كافة الجهات المعنية والفصائل الفلسطينية والحكومية ،إيجاد حل سريع لهذه المشكلة التي تؤثر
سلبا عليهم ،كما تمنع الطالب والموظفين من الوصول إلى مدارسهم وجامعاتهم وأماكن عملهم،
أن هناك سيناريو محكم يهدف إلى إبقاء األزمة على حالها ،منوهين إلى أن ذلك يبدو جليا فى
الصمت المطبق والمتعمد من قبل الجهات المعنية التي لم تعد قادرة على انهاء مهزلة النقل في
مخيم الحسينية.
وباالنتقال إلى لبنان حصل األستاذ الفلسطيني السوري "عبد الكريم إبراهيم محمد الخطيب" من
أبناء مخيم اليرموك والمهجر إلى مخيم نهر البارد على الجائزة األولى الصادرة من رام اهلل
كأفضل معلم متميز في شمال لبنان لعام  ،0202ونتيجة استخدامه لممارسات تعليمية مبتكرة
التفوق.
وفعالة ،من خالل تحسين درجات الطالب وسلوكه ،ومساعدته في ّ
التميز و ّ

الخطيب الذي يدرس حاليا في مدرسة المنارة للبنين التابعة لألونروا في مخيم نهر البارد بمدينة
طرابلس شمال لبنان حاصل على إجازة جامعية في اللغة العربية واللغة اإلنكليزية من جامعة
دمشق ،وكان يعمل مدرسا في مدرسة الطابغة التابعة لألونروا في مخيم اليرموك.
وكانت وكالة األونروا بالشراكة مع مؤسسة تعاون العالمية ( – Welfare Association
 ،)Taawonقد أعلنت يوم األربعاء  02آذار مارس عن جوائزها الثمانية للعام  0202في حفل
تكريمي أقيم في البيرة وعبر الفيديو كونفرس مع غزة وبيروت ،حيث حصل على الجوائز
مجموعة من المؤسسات األهلية المتميزة واألفراد الرياديين ،وبحضور عدد واسع من الشخصيات
الرسمية ومؤسسات أهلية باإلضافة إلى أصحاب الخبرة والمختصين في مجاالت التنمية.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  28آذار  -مارس 2108
• ( ) 8020حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ()702
امرأة.
• ( )0028معتقال فلسطينيا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()020
إناث.
مخيم اليرموك يدخل
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يومه ( )0208على التوالي.

• ( ) 020الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
مخيم اليرموك.
غالبيتهم في ّ
مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )0752يوما وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ

( )0002يوما.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )575يوما ،ودمار أكثر من
 %22من مبانيه تدمي ار كامال وجزئي.
• حوالي ( )25ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية  ،0200في حين يقدر
عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ( )80ألف ،وفي األردن ( )02ألف ،وفي مصر
( )0آالف ،وفي تركيا ( )2آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

