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 العدد:  3109

وعة العمل تبّين توزع فلسطينيي سورية حول العالم باألرقام.. مجم   

نية بعدم االكتراث أهالي مخيم اليرموك يتهمون الفصائل الفلسطي •

 لمأساتهم 

 وجهاء مخيم الحسينية غياب الدور وتجاهل لألزمات  •

 مخيم سبينة.. مطالبات بالحد من انتشار الدراجات النارية  •

 



 

 التطورات آخر

النازحين   اعداد  أرقام صادمة حول  أجل فلسطينيي سوريا عن  العمل من  كشفت مجموعة 
أن حوالي   أكدت  فلسطينيي سوريا، حيث  من  النازحين    %60واملفقودين  عداد  منهم يف 

 .واملفقودين، ويعيشون يف ظل ظروف انسانية قاهرة، بفعل اندالع الحرب السورية

 

العمل   مجموعة  حوالي  وبّينت  الالجئين    ٢٧0وجود  مجموع  من  سورية  داخل  نازح  ألف 
ألف لجؤوا من سوريا منذ    150( ألف الجئ، وأكثر من  560الفلسطينيين يف سوريا، املقدر بـ)

إلى دول عربية وأوروبية، منذ اندالع األزمة السورية، منهم حوالي    ٢011اندالع الحرب فيها عام  
ألف الجئ فلسطيني سوري يف لبنان،    ٢٧ألف يف األردن و  1٧ألف إلى لجؤوا إلى أوروبا، و  1٢5
آالف    4آالف يف تركيا، وحوالي    10يف السودان، وأكثر من    500( يف مصر، وحوالي  35000و)

   .يف اليونان

أّما عن تواجد الفلسطينيين السوريين يف دول الخليج العربي، أكّدت مجموعة العمل عدم  
عددهم ولكن  دقيقة،  أرقام  دخول    توفر  الخليجية  الدول  منع  ظل  يف  وخاصة  جدًا  قليل 

 .الفلسطينيين إليها، إال بشروط صعبة جدًا

أكثر من   إلى أن هناك  العمل  شخصًا ما بين مختطف ومفقود، وغالبًا    350وأشارت مجموعة 
ليس هناك أرقام دقيقة عن عدد العائالت املختطفة ألن ذوي تلك العائالت يفضلون عدم  

 .اب أمنية وخوفًا من تبعيات ذلك ىلع من تبقى من العائلةذكر ذلك ألسب 



 

يف سياق مختلف اتهم عدد من الناشطين وأهالي مخيم اليرموك منظمة التحرير والفصائل  
االكتراث ملأساتهم، مشيرين إلى أن   بالتخلي عن مسؤولياتهم تجاههم وعدم  الفلسطينية 

حل لعودة نازحو اليرموك إلى ممتلكاتهم  تلك الفصائل التي تتفاخر بنفسها عاجزة عن إيجاد 
ومنازلهم، يف حين أن بعض الوجهاء يف عدد من املناطق والبلدات املجاورة للمخيم وجدوا  

 .حاًل لرعاياهم

 

وشدد الناشطون ىلع أن التداعيات املأساوية التي طالت أغلب مخيماتنا يف سوريا وخاصة  
ار منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية  مخيم اليرموك أكبر شاهد ىلع مدى تقصير واستهت

  .تجاه أبناء شعبها، باإلضافة إلى تقصيرهم ىلع الصعيد اإلنساني واإلغاثي

كما طالبوا السلطة الفلسطينية املمثلة برئيسها محمود عباس، والفصائل الفلسطينية يف  
عام، وس الفلسطيني يف سورية بشكل  أبناء شعبه  تجاه  بتحمل مسؤولياتهم  كان  دمشق 

مخيم اليرموك بشكل خاص، داعين تلك الجهات التي من املفترض أنها تمثلهم إلى املبادرة  
منازلهم   إلى  اليرموك  مخيم  سكان  بإعادة  لإلسراع  السورية  الحكومة  لدى  الجدي  للتدخل 

 .للتخفيف من معاناتهم ومأساتهم

دم ريف  يف  الحسينية  مخيم  وأهالي  الناشطين  من  عدد  أعرب  أخرى  جهة  عن  من  شق 
سخطهم وغضبهم من ابتعاد وجهاء املخيم عن الواقع املرير الذي يعيشونه، وعدم اكتراثهم  

 .باملشكالت الكبيرة التي يعانون منها وتجاهلهم ألزماتهم اإلنسانية واالقتصادية املتتالية

 

 



 

 

يف   واملسؤولين  الوجهاء  كثرة  من  االجتماعي  التواصل  وسائل  ىلع  املتفاعلون  واشتكى 
وقلة بركتهم، حيث يوجد أكثر من ثالثة مخاتير وثالث بلديات لثالث محافظات ومركز  املخيم  

  .طوارئ كهرباء، ومع ذلك ال يلمس أحد أي تحسن يف النواحي الخدمية للسكان

تتركز همومهم يف مصالحهم الشخصية وتحصيل   والوجهاء  أن املسؤولين  الناشطون  ورأى 
هالي الذين يمثلونهم، يف حين قال أحد الالجئين بلهجة  الثروة والجاه دون التفات ملعاناة اال

 ."تهكمية: "نراهم فقط ىلع الفرن عندما يأخذوا الخبز بكميات كبيرة وبدون دور

رسالة   الحسينية  أخبار مخيم  بنقل  املعنية  بوك  الفيس  إحدى صفحات  من جانبها نشرت 
التحتية، مطالبين املخاتير    مقدمة من أهالي املخيم يتحدثون فيها عن سوء الخدمات والبنى

إلى  ونقلها  بمعاناتهم  االهتمام  املخيم  عن  مسؤول  نفسه  يعتبر  وممن  البلديات  ورؤساء 
  .محافظ ريف دمشق إليجاد حل جذري لها

إلى ذلك اشتكى أهالي مخيم سبينة لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق من ظاهرة انتشار   
املخيم وقيادتها بتدهور ورعونة دون أدنى ضوابط،   الدراجات النارية بكثرة يف حارات وأزقة 

 .فضاًل عن االزعاجات الكبيرة التي تقع لياًل وحوادث السير املتكررة

وطالب سكان مخيم سبينة الجهات املعنية وإدارة املرور بقمع ظاهرة الدراجات النارية وإيجاد  
لسائقين الذين ال يراعون أي  حل سريع وعاجل للحد من انتشارها، واتخاذ إجراءات صارمة بحق ا

ضوابط يوقدون بتهور غير مكترثين بحياة من يمشي ىلع الطريق من مارة وأطفال، ما يسبب  
  .الكثير من الحوادث وموت العديد من الناس يف كل يوم

 


