
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللجنة المحلية في مخيم اليرموك كل ما يشاع عن مخطط تنظيمي جديد عار عن الصحة •

 أهالي مخيم النيرب يطالبون قمع ظاهرة الدرجات النارية ومحاسبة المتهورين •

 أزمة المياه في مخيم خان دنون تضيف عبء اقتصادي جديد على كاهل سكانه  •

 البطالة وغالء المعيشية يضاعفان معاناة أهالي مخيم جرمانا بريف دمشق •

 إفطار جماعي ألطفال فلسطينيي سورية بوادي الزينة في لبنان •

 "معتقالً فلسطينياً في سجونه 1678النظام السوري يتكتم على مصير "

 2041 العدد:
06-06-2018 



 

 آخر التطورات

لفلسطينيين الذين تم اخفاؤهم من الالجئين ا 1678يواصل النظام السوري تكتمه على مصير 
قسريًا منذ بدء الحرب في سجونه وأفرعه األمنية واالستخباراتية، حيث ال تعرف أي معلومات 

 تتعلق بمصيرهم أو حالتهم الصحية أو أسباب اعتقالهم. 

ووفقًا لفريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن حاالت االعتقال لم تقتصر على الذكور فقط 
 الجئات. 106وثيق اعتقال بل تم ت

الجئًا والجئة قضوا تحت التعذيب أثناء  478فيما تمكنت مجموعة العمل من توثيق قضاء 
اعتقالهم في سجون النظام، حيث تم التوثيق عبر التواصل مع أهالي الضحايا أو مفرج عنهم من 

سبب تكتم النظام على سجون النظام، فيما يتوقع أن يكون العدد الحقيقي أكبر من الرقم الموثق ب
أسماء الضحايا في سجونه، وعدم إعالن بعض األهالي عن وفاة ذويهم في المعتقالت خوفًا من 

 ردت فعل األفرع األمنية التابعة للنظام.

 
في سياق مختلف شدد "محمود عشماوي" عضو اللجنة المحلية في مخيم اليرموك على أن كل ما 

تقوم به الدولة السورية في مخيم اليرموك أو ما شابه يشاع ويقال عن مخطط تنظيمي جديد س
ذلك عار عن الصحة، مشيرًا إلى أنه ال يوجد أية نقطة في المخيم هي خارج المخطط التنظيمي 

 القديم والمصدق عليه قبل األزمة في سورية. 

ظام من جانبها أكدت مهندسة مدنية كانت تعمل في التخطيط العمراني لـ مجموعة العمل أن الن
وضع مخطط تنظيم تحت ما يسمى "دمشق  2010السوري كلف عدد من المهندسين عام 



 

الكبرى" والذي أُعتبر فيه كل من مخيم اليرموك وحيي الحجر األسود والتضامن مناطق مخالفات 
 يجب إزالتها وإعادة تنظيمها من جديد. 

ن أي مواطن يستطيع إلى ذلك صرح عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق "فيصل سرور" أ
بعد سماح الجهات المختصة الدخول إلى منطقة سكنه والبدء بترميم منزله أو محله فورًا مع تقديم 
كل التسهيالت الالزمة من المحافظة في هذا الجانب، بشرط عدم التجاوز على األمالك العامة 

 وعدم التغيير في االرتفاع. 

 بشكل كامل يستطيع المالكون االتفاق على إعادة وبين السرور أن البناء في حال كان مهدماً 
 بعد إجراء الكشف من قبل لجان تعويض األضرار.  مشترك،البناء بشكل 

 
وباالنتقال إلى شمال سورية جدد أهالي مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين بحلب مناشدتهم 

ها حارات وأزقة مخيم، حيث الجهات المعنية ولواء القدس لقمع ظاهرة الدراجات النارية التي تشهد
 باتت يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة السكان.

وبحسب مراسل مجموعة العمل فقد سجلت العديد من الحوادث المرعبة بسبب عدم االلتزام 
بمعايير األمانة والسالمة، والسرعة الجنونية التي يقود بها سائقو الدراجات النارية في أزقة 

 راعاة وجود أطفال ونساء وشيوخ في تلك األزقة. وحواري مخيم النيرب دون م



 

، سادت الفوضى وتفشت البطالة وازدادت رقعة الفقر 2011فمنذ اندالع الحرب في سورية عام 
في أوساط الشباب، الذين اضطروا لقبول أي فرصة عمل تؤمن لقمة المعيشة لهم وألسرهم، 

لواء القدس الموالي للنظام السوري، وبهذا فالتحق العديد من الشبان للتطوع في اللجان الشعبية و 
ضمن هؤالء أن أحدًا لن يحاسبهم أو يلجم جنونهم ألنهم يمثلون السلطة في المخيم، لذلك بادروا 
إلى تنظيم سباقات داخل حارات المخيم وفي )شارع الموت( الواقع في منطقة الشارع الجديد قرب 

 اد جرحى الدراجات النارية فيه.سكة القطار، والذي اكتسب اسمه بعد تزايد اعد

من جانبهم حّمل األهالي لواء القدس الذي يسيطر على المخّيم مسؤولية الفلتان األمني 
واالستهتار بحياة المدنيين، خاصة أن العديد من سائقي الدراجات النارية هم عناصر من لواء 

  القدس، كما طالبوا بوضع آلية للمراقبة ومحاسبة هؤالء المتهورين.

" شخصًا في شهر تموز من 12تشير إحدى المصادر اإلعالمية إلى أنه ُسجل إصابة ما يقارب "
 معظمهم من األطفال، نتيجة تعرضهم لحوادث بالدراجات النارية.  2017العام 

كيلومتر جنوب العاصمة السورية دمشق تتفاقم  23وفي مخيم خان دنون الذي يقع على مسافة 
قطاع المياه المستمر عن منازلهم وحاراتهم أليام وأسابيع عديدة، مما معاناة سكانه جراء ان

يضطرهم لشراء صهاريج المياه بأسعار مرتفعة، مما شكل عليهم عبء اقتصادي ومصروف لم 
 يكن بالحسبان يضاف إلى غالء المعيشة".

إلى أن فيما حمل سكان المخيم المسؤولين والجهات المعنية بالتسبب بأزمة المياه، مشيرين 
الحارات التي يسكنها بعض المسؤولين ال تنقطع عندهم المياه وال يشعرون بمعاناة باقي األهالي 
الذين طلبوا في وقت سابق من الجهات الحكومية ووكالة األونروا العمل على حل المشكلة بأسرع 

 وقت، لكن مناشدتهم ذهبت أدراج الرياح في ظل عدم االستجابة والتسويف واإلهمال. 

هذا ويشكو سكان مخيم خان دنون، منذ بداية األحداث في سورية، من أزمات عديدة في تأمين 
ونقص خدمات  األسعار،وسائط النقل من وإلى المخيم، ونقص الخدمات األساسية فيه، وغالء 

الصحة والطبابة، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي والمياه واالتصاالت لساعات وفترات زمنية 
 ة.طويل



 

في السياق يعاني أهالي مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق من أزمات معيشية 
واقتصادية متعددة، حيث يعد ارتفاع إيجار المنازل من أبرز أوجه تلك المعاناة، يضاف إليها 
انتشار البطالة في صفوف الالجئين الذين فقد معظمهم مصادر دخلهم بسبب الحرب في سورية، 

 شتكي األهالي من ضعف الخدمات األساسية في المخيم.إلى ذلك ي

وكان مخيم جرمانا الذي لم ينخرط مباشرًة باألحداث الدائرة في سورية قرابة يستقبل أكثر من 
عائلة نازحة من أبناء المخيمات الفلسطينية خاصة من أبناء مخيم اليرموك والحسينية  5000

 والسيدة زينب وسبينة والذيابية.

لبنان نظمت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بالتعاون مع مؤسسة اإلغاثة أما في 
، إفطارًا جماعيًا لعدد من أطفال فلسطينيي سورية والمقيمين بمنطقة 4/6األوروبية، يوم االثنين 

طفاًل نشاط ترفيهي وتوزيع  70وادي الزينة في لبنان، حيث رافق اإلفطار الذي حضره نحو 
 األلعاب.الهدايا و 

ُيشار أن عدد العائالت الفلسطينية السورية المهجرة في وادي الزينة جنوب لبنان يبلغ حوالي 
" ألف الجئ فلسطيني سوري لجؤوا إلى لبنان هربًا من الحرب الدائرة 31عائلة، من أصل " 400

 في سورية.

 


