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"تحذيرات من مجاعة تهدد حياة مئات اآلالف يف سوريا"
•

شكوى جديدة من أهالي مخيم اليرموك ملحافظة دمشق

•

األونروا تفتتح مكتبًا لتسجيل الواقعات املدنية يف مخيم خان دنون

•

مرور أربع سنوات ىلع مجزرة ارتكبها النظام يف مخيم خان الشيح

•

بينهم  4نساء وطفل...عائلة العبد الله الفلسطينية مختفية قسريًا يف السجون السورية

آخر التطورات:
أطلق برنامج الغذاء العاملي التابع لألمم املتحدة تحذيرًا من أزمة جوع لم
يسبق لها مثيل يف سوريا ،بعد وصول أسعار املواد الغذائية إلى مستويات
قياسية لم تصل لها سابقًا ،وحتى خالل سنوات الحرب املستمرة منذ 9
سنوات.

وقال رئيس برنامج الغذاء العاملي التابع لألمم املتحدة ،ديفيد بيسلي يف
حديث مع شبكة “بي بي سي ـ"" ، BBCإن نحو مليون شخص يف سوريا
يواجهون خطر املجاعة ،مالم تتوفر املساعدات الفورية ،وإن قرابة نصف
السوريين ينامون جوعى ،ومع استمرار حالة اليأس ،لن يكون أمام العديد من
السوريين سوى محاولة الفرار إلى أوروبا كما فعلوا يف ."2015

ويعيش يف سوريا قرابة 438ألف الجئ فلسطيني بينهم  280ألف نازح عن
مكان سكنه ،يعانون ظروفًا معيشية غاية يف الصعوبة بعد تفاقم األوضاع
االقتصادية ،مع انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدوالر ،ودخول قانون قيصر حيز
التنفيذ ،مماساهم بشكل كبير يف غالء األسعار وانخفاض االقبال ىلع الشراء
نتيجة انعدام املوارد املالية وانتشار البطالة.
من جهة أخرى وجه أهالي مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين شكوى
ملحافظة دمشق يطالبون فيها بتسهيل عودتهم إلى املخيم يف أسرع وقت
ممكن مستغربين حجم املماطلة الذي تمارسه املحافظة ،يف الوقت الذي
تعيش املئات من العائالت مشردة يف منازل مستأجرة لم يعودوا قادرين ىلع
دفع تكاليف أيجارها.

من ناحيتهم قال نشطاء من أبناء املخيم أن "مرسومًا رئاسيًا" صدر عام 2018
يقضي بعودة األهالي إلى منازلهم يف املخيم لكن املحافظة تغافلت عن
املرسوم ،والزالت مستمرة يف مماطلتها لتستمر عمليات السرقة والتعفيش
حتى اليوم ،فمن سرقة األثاث الى سرقة النوافذ واألبواب مرورًا بسرقة أعمدة
الكهرباء وانتهاء بسرقة الحديد من أسقف املنازل..
يف سياق منفصل افتتحت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
(األونروا) مكتبًا جديدًا تابعًا لها يف مخيم خان دنون بريف دمشق ،وذلك
لتسهيل عملية تسجيل الواقعات املدنية من وفاة وزواج وطالق وتعديل
بيانات العائلة واملواليد الجدد ،وكل ما يخص الكرت األبيض.

وأشارت "األونروا" إلى أن مكتب الخدمات الجديد سيكون مقره يف مركز التنمية
االجتماعية التابع لوكالة الغوث ،وفيه موظف مفرغ لتسهيل أعمال األهالي،

يف حين ستكون أوقات الدوام محصورة بيوم واحد يف األسبوع هو يوم
الثالثاء.
ىلع صعيد آخر ومن ذكريات الصراع السوري املمتد منذ  9سنوات ،تأتي الذكرى
الرابعة ىلع ارتكاب مجزرة مروعة نفذها الطيران الحربي السوري والروسي
ىلع مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق يوم  29حزيران/
يونيو  2016التي راح ضحيتها ستة مدنيين فلسطينيين من أبناء املخيم،
بينهم طفل وامرأة ،إضافة إلى جرح  10أشخاص ىلع األقل ،والضحايا وهم:
عزالدين يوسف علي وعلي حسن موسى ،والشقيقان عامر ونور فايز نمر،
والطفل صهيب عز الدين علي ( 5سنوات) ،وفتحيه توفيق نهار.

من جانب آخر تواصل أجهزة النظام السوري األمنية اعتقال عائلة "مولود خالد
العبد الله" الفلسطينية وتتكتم ىلع مصيرهم منذ سبع سنوات ،حيث قامت
عناصر املجموعات املوالية للنظام السوري باعتقال جميع أفراد العائلة بتاريخ
 2013-7-27من حاجز شارع نسرين الواقع يف حي التضامن املجاور ملخيم
اليرموك وهم :األب " مولود خالد العبد الله "  73عام " مريض بالقلب "  ،األم "
ذيبة األحمد "  65عام " مريضة بالسكري " ،إلهام مولود العبد الله  48عام ،
انعام مولود العبد الله  33عام  ،ياسمين مولود العبد الله  39عام ،وعبادة عبد
الله  6أعوام " ابن ياسمين"

