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"عشية يوم األرض ،ناشطون فلسطينيون يطلقون حملة "معا ً لليرموك في  03آذار"

األونروا تعلن عن تقليصات في خدماتها الصحية تشمل فلسطينيي سورية في لبنان
آخر •التطورات
• األمن السوري يخفي قسريا ً الفلسطيني "عبيدة عليان" منذ  4سنوات
قارب للمهاجرين بين تركيا واليونان وتحذيرات من عبور نهر ايفروس الحدودي
فقدانات:
آخر •التطور
• توزيع مساعدات إغاثية على نازحي اليرموك جنوب دمشق

آخر التطورات:
أطلق ناشطون فلسطينيون حملة “معاً لليرموك في  03آذار” للفت األنظار إلى مخيم اليرموك
المحاصر ،وتسليط الضوء إعالمياً على معاناة سكانه المستمرة منذ عام  ،2302والحصار التام

الذي فرض عليه منذ منتصف عام  2300من قبل قوات النظام السوري والفصائل الفلسطينية

الموالية له ،والذي منع بموجبه إدخال المواد الغذائية واألدوية والمستلزمات الطبية إليه ،إضافة
إلى قطع مياه الشرب والكهرباء عن جميع حاراته وأزقته ،مما تسبب بموت أكثر من ()233
الجئ نتيجة ذلك الحصار ،وكذلك ما يقوم به تنظيم داعش من انتهاكات بحق المدنيين منذ
سيطرته على مخيم اليرموك في األول من نيسان عام .2302

من جانبهم كتب الناشطون الذين أطلقوا الحملة أن الصمت هو الجريمة الحقيقة ضد االنسانية
ألن قضيتنا رضيع بحاجة للحليب ،ومريض بحاجة للدواء ،وطالب بحاجة لمقعد دراسة ،وبيت
بحاجة للخبز ،وألن أحداً لن يكون معنا إن لم نكن مع أنفسنا.
كما دعوا الالجئين الفلسطينيين المحاصرين داخل اليرموك والنازحين منهم كما دعوا الالجئين
الفلسطينيين المحاصرين داخل اليرموك والنازحين منهم إلى بلدات (يلدا – ببيال – بيت سحم)
للتجمع أمام حاجز العروبة في  03أذار يوم األرض ،بهدف المطالبة بفتح حاجز العروبة (معبر
اليرموك _يلدا) بشكل أمن ودائم للمدنيين باالتجاهين ،وخلق وعي حقيقي لوجود مدنيين في مخيم
اليرموك ،ومعرفة اوضاعهم وااللتزام بقضاياهم.

من جانبه قال د .معاوية دمحم مؤسس الحملة لحرية برس“ :إن قضية مخيم اليرموك ال تنال حقها
إعالمياً ،والسيما في ظل االنشغال بقضية الغوطة ،وانشغال الفصائل الفلسطينية الواضح والفعلي

عن أهالي مخيم اليرموك وترويجهم لمبادرات عبثية .وانطالقاً من هذه الحقائق كان من

الضروري استغالل الوقت وانتهاز فرصة يوم األرض للتذكير بالقضية األساسية التي هي قضية
اإلنسان .خاصة أننا ال نريد تضامناً بعد أن تقع الكارثة”.
الجدير ذكره أن الحملة انطلقت في  22آذار /مارس الجاري من خالل منشورات تضامنية مع
مخيم اليرموك على فيسبوك تحمل وسم /هاشتاغ #معاً_لليرموك_في_03آذار ،وقد تفاعل معه
العديد من الناشطين الفلسطينيين والحقوقيين واإلعالميين من كافة بلدان العالم

في غضون ذلك ،أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) في بيان نشرته يوم
 22آذار /مارس الجاري ،أنها ستضطر مرغمة اعتبا اًر من نهاية شهر آذار  2302إيقاف تحويل
والدات "حاالت الحمل غير المصحوبة بمخاطر الحمل".

وأضافت األونروا أنها ستوقف خدمة برنامج صندوق حاالت العسر الشديد ،الذي كان يقضي
بتأمين الدعم لالجئي فلسطين المسجلين في برنامج شبكة األمان االجتماعي والجئي فلسطين
المهجرين من سورية المسجلين في لبنان ،عبر تغطية الكلفة المتوجبة على مرضى االستشفاء
من المستوى الثاني في المشافي الحكومية والخاصة.

وأش ارت األونروا في بيانها إلى أنه رغم جهودها المكثفة والحثيثة التي بذلتها مع عدد كبير من
الجهات المانحة إليجاد التمويل الكافي لضمان استم اررية هذه الخدمات بعد آذار  2302إال أنها
لم تثمر على حث الدول بالتبرع وتغطية هذه الخدمات من أجل استمرار بها.
وأكدت األونروا في ختام بيانها على أنها ملتزمة بدعم الجئي فلسطين ،وستواصل جهودها لجمع
التمويل وحث كل الجهات المانحة على زيادة تبرعاتها لما فيه مصلحتهم.
يذكر أن القرار األخير الذي صدر عن اإلدارة األمريكية ،القاضي بتجميد  022مليون دوالر،
من مساهمتها في ميزانية وكالة غوث وتشغيل الالجئين (األونروا) شكل تهديداً صارخاً على
جميع الخدمات التي تقدمها الوكالة لالجئين الفلسطينيين في دول الشتات السيما منهم فلسطينيي

سورية.
وفي سياق آخر ،تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني "عبيدة عليان" ( 22
) عام وتتكتم على مصيره ،وذلك بعد اعتقاله من قبل أحد حواجز النظام السوري في منطقة
الزاهرة بدمشق يوم 2302-0-00

وكان عليان عايش فترة حصار الجيش السوري لمخيم اليرموك جنوب العاصمة ،وهو أحد كوادر
حركة الجهاد االسالمي في فلسطين.
يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين،
ويتم توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق ،في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على

مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم ،ووثقت المجموعة حتى اآلن ( )0760معتقالً

فلسطينياً في سجون النظام السوري.

إلى ذلك ،قال ناشطون حقوقيون في قضايا الهجرة والمهاجرين ،أن قارباً يحمل ( )23مهاج اًر
غير شرعي فقدوا ليلة أمس ،وذلك أثناء عبورهم نهر ايفروس الحدودي بين تركيا واليونان ،وأشار

الناشطون أن فرق االنقاذ التركية الزالت تبحث عن القارب.
وفي السياق ،ح ّذر الناشطون من عبور نهر ايفروس الحدودي ،حيث تقوم بلغاريا في هذا الوقت
من كل عام ،بفتح مياه السد على نهر ايفروس ليتدفق الماء الناتج من ذوبان الثلوج.
التيارت
ا
وأشار الناشطون أن منسوب النهر قد يرتفع إلى  2أمتار وتكون سرعته كبيرة ،وتكثر
العالية وبعمق كبير ،علماً أن تركيا تتخذ تدابير احت ارزية ألن منسوب النهر قد يغرق الجسر الذي
يحمل سكة القطار على شطري اليونان و تركيا .

الجدير ذكره أن آالف المهاجرين غير الشرعيين يعبرون بشكل مستمر نهر ايفروس الحدودي
للوصول إلى اليونان ،ويقدر عدد العالقين من فلسطينيي سورية في اليونان حتى أواخر عام
 2307بحوالي ( )233الجئ غالبيتهم يتواجدون في الجزر "لسبوس  -متليني  -خيوس -
ليروس  -كوس.
لجان عمل أهلي
قدمت مؤسسة جف ار لإلغاثة والتنمية في جنوب دمشق ،مساعدات إغاثية (سالت غذائية) وعينية
( فرشات وأغطية للنوم) للعائالت النازحة من مخيم اليرموك إلى البلدات المجاورة (يلدا – بيت
سحم – ببيال) جنوب دمشق ،والتي أجبرت على ترك منازلها بعد سيطرة تنظيم "داعش" على
المخيم مطلع شهر نيسان – إبريل  ،2302والتي نزحت مؤخ اًر إلى المنطقة الجنوبية نتيجة

القصف العنيف الذي طال المخيم واالشتباكات المستمرة بين "داعش" و"جبهة تحرير الشام"،

وتنظيم "داعش" وقوات النظام السوري والفصائل الفلسطينية الموالية به.
يذكر أن الالجئين الفلسطينيين من مخيم اليرموك والمتواجدين في المخيم والبلدات المجاورة له
يعانون من أوضاع معيشية غاية بالقسوة ،بسبب استمرار انعكاس تجليات الحرب في سورية.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  29آذار  -مارس 2102
• ( )0722حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ()276
امرأة.
• ( )0760معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()037

إناث.

مخيم اليرموك يدخل
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يومه ( )0602على التوالي.
• ( )237الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
مخيم اليرموك.
غالبيتهم في ّ
مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )0220يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )0220يوماً.
• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )227يوماً ،ودمار أكثر من

 %23من مبانيه تدمي اًر كامالً وجزئي.

• حوالي ( )22ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية  ،2307في حين يقدر
عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ( )00ألف ،وفي األردن ( )06ألف ،وفي مصر
( )7آالف ،وفي تركيا ( )2آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

