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"النظام يواصل حصار أكثر من  5آالف الجئ فلسطيني جنوب دمشق"

• األونروا توافق على مطالب الفلسطينيين السوريين في األردن
• توثيق  728فلسطينيا ً قضوا خالل قتالهم إلى جانب النظام السوري
• توزيع مادة "المازوت" على بعض العائالت الفلسطينية المهجرة في البقاع اللبناني

آخر التطورات
يواجه آالف الالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق قيوداً قاسية من قبل النظام السوري وأجهزته
األمنية ،ويواصل حصارهم في بضع كيلومترات في البلدات األربع جنوب دمشق -ببيال ،يلدا،
بيت سحم ،سيدي مقداد.
ويمنع خروجهم من تلك البقعة إال بشروط ،ويستلزم موافقة األجهزة األمنية بعد تقديم أوراق
وشهادة حسن سلوك من قبل موالين للنظام في المنطقة ،بما فيهم طلبة الجامعات والمعاهد
والمدارس الموجودة في العاصمة دمشق.

أحد الالجئين الفلسطينيين قال لمجموعة العمل "أن سنوات طويلة من حصار مخيم اليرموك
مرت دون أن ألتقي بعائلتي التي تقطن في ضاحية قدسيا ،وذلك
والنزوح منه إلى بلدة يلداّ ،
بسبب سياسة الحصار والتضييق على حركة الالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق المتواصلة.
وقال ناشطون جنوب دمشق أن الموافقة األمنية تأتي بعد االنتهاء من عملية تسوية الوضع،
ويجب على الشخص تقديم سند إقامة جنوب دمشق وعقد منزل مع أسماء أفراد العائلة ،إضافة
إلى طلب خطي للموافقة ،وتقوم "لجان المصالحة" برفع الطلب.
وأضاف الناشطون أنه وبعد رفع الطلب لألمن السوري يقوم األمن بمسح أمني على كامل أفراد
ال عائلة ،وإذا تمت الموافقة تقدم موافقة خطية من رئيس فرع "فلسطين" إلبرازها على الحواجز
العسكرية ،ليتمكن الالجئ الفلسطيني من دخول العاصمة من معبر ببيال.

عالوة على ذلك ،يعيش الفلسطينيون جنوب دمشق أوضاعاً صعبة في ظل ارتفاع إيجار المنازل
وضعف الموارد المالية ،إضافة إلى حمالت اعتقال وتضييق أمني على المتخلفين عن الخدمة
العسكرية اإلجبارية في جيش التحرير الفلسطيني.
وفي شأن آخر ،قالت اللجنة المتحدثة باسم المهجرين الفلسطينيين من سورية إلى األردن ،إنها
قدموها في
عمان حول مطالبهم التي ّ
تلقت رداّ إيجابياَ من قبل مسؤولي وكالة األونروا في ّ
االعتصام األخير.
وأضافت اللجنة أن الوكالة طلبت من المتحدثين باسم المهجرين الفلسطينيين السوريين في األردن
إلى لقاء مدير عمليات األونروا في األردن "روجر ديفيز" ،دون اإلفصاح عن موعد محدد.

ووجهت رسالة عبر صفحتها
وأشارت اللجنة أنها ألغت االعتصام المقرر اليوم بعد رد الوكالةّ ،
على "فيس بوك" للمهجرين الفلسطينيين بعدم الحضور لالعتصام ،منوه ًة إلى أنها ستنشر من

خالل تسجيل صوتي ما يدور في اللقاء المرتقب مع مسؤولي الوكالة.

عمان،
وكان المهجرون الفلسطينيون من سورية ّ
قدموا قائمة مطالب خالل اعتصامهم األخير في ّ
وتضمنت صرف المساعدات الشهرية المقررة للفلسطينيين السوريين ،صرف بدل إيجار المنازل

وبدل محروقات وفواتير الكهرباء الماء ،صرف مساعدات طارئة للحاالت الصعبة ،وزيادة
المساعدات المقدمة من الوكالة.

ويقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في األردن بأكثر من ( )17ألف الجئ فلسطيني سورية في
األردن ،بينما يقدر أعداد من وصلوا إلى أوروبا ( )85ألف الجئ فلسطيني سوري حتى نهاية
 ،2016في حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ( )31ألف ،وفي مصر
( ،)3500وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.
وعلى المستوى التوثيقي ،أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن ( )728فلسطينياً
قضوا بسبب قتالهم إلى جانب قوات النظام السوري ،وأشار فريق الرصد والتوثيق في المجموعة
أن ( )276الجئاً قضوا أثناء قتالهم في صفوف جيش التحرير الفلسطيني والذي يجبر كل من
أتم ( 18عاماً) من الالجئين الفلسطينيين على االلتحاق به ألداء الخدمة اإللزامية.
كما قضى ( )100عنصر من أعضاء الجبهة الشعبية  -القيادة العامة ،فيما قضى ( )85أثناء
قتالهم إلى جانب ما يعرف بلواء القدس وهي مجموعات مسلحة تم تأسيسها في الشمال السوري
وهي محسوبة على الجيش السوري وتقاتل إلى جانبه في أكثر من مكان ،كما قضى ( )35بسبب
مشاركتهم إلى جانب فتح االنتفاضة ،و( )21عنص اًر مما يعرف بقوات الجليل ،و ( )24الجئاً
من فلسطين حرة ،في حين قضى ( )187بسبب مشاركتهم القتال إلى جانب مجموعات ولجان
شعبية محسوبة على أفرع األمن السورية.
أن ( )750الجئاً فلسطينياً قضوا
فيما تشير مصادر فلسطينية مقربة من النظام السوري إلى ّ
خالل قتالهم إلى جانب النظام السوري ،وتم تكريم عائالتهم قبل أيام برعاية الفصائل
والمجموعات الفلسطينية الموالية للنظام.

لجان عمل أهلي
وزعت مؤسسة "أصحاب األقصى" وفاعل خير ،مادة المازوت على بعض العائالت الفلسطينية
المهجرة من سورية في منطقة البقاع اللبنانية ،وذلك بهدف مد يد العون لهم والتخفيف من
مصابهم بعد ما حل بهم من أضرار جراء العاصفة الثلجية "نورما".

وتعاني قرابة ( )950عائلة من الجئي فلسطينيي سورية المهجرة فلسطينية إلى منطقة البقاع
اللبناني أوضاعاً معيشية صعبة من حيث طبيعة المكان الجبلية وظروف المناخ الباردة شتاء
والحارة صيفاً ،وانعدام وشح المساعدات اإلغاثية المقدمة لهم من األونروا والجمعيات الخيرية
والفصائل والسلطة الفلسطينية.

