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 2436: العدد

 آالف بطاقة صراف آلي على الالجئين الفلسطينيين المسجلين لديها في سورية 10األونروا توزع  •

 ضحية من "فتح االنتفاضة" قضوا خالل مشاركتهم القتال في سورية 35توثيق  •

 تكريم شقيقين فلسطينيين في مخيم برج البراجنة لتفوقهم الدراسي وحسن سلوكهم •

06-07-2019 

 "ناشطون يطلقون حملة "راجع ع بيتي" للعودة إلى مخيم اليرموك"



 

 آخر التطورات

فلسطينيون حملة "راجع ع بيتي" للعمل على العودة إلى مخيم اليرموك وإنهاء أطلق ناشطون 
 معاناة أهالي المخيم في مناطق نزوحهم ولجوئهم داخل وخارج سورية.

ودعت الحملة أبناء مخيم اليرموك للتجمع داخل مسجدي البشير والماجد بالقرب من مخيم 
 م رجعة األهالي لبيوتهم.اليرموك، تمهيدًا لتشكيل لجان أهلية تتولى تنظي

وقال الناشطون إن المماطلة بعودة أبناء مخيم اليرموك ودعوات الصبر ووعود فتحه منذ أشهر 
هو استخفاف بمعاناة المشردين خارج بيوتهم، وأن ما يجري اآلن فقط عمليات سرقة ونهب وليس 

 إعادة إلعمار المخيم وبنيته التحتية.

 
لجان النظام السوري لوضع الخطط التنظيمية وتقييم  يأتي ذلك في ظل الحديث عن عمل

 األضرار في مخيم اليرموك ومناطق أخرى في محيط العاصمة دمشق.

لعملية عسكرية بهدف  2018وكان مخيم اليرموك قد تعرض في التاسع عشر من نيسان أبريل 
ميع صنوف طرد تنظيم "داعش"، بدعم جوي روسي ومشاركة "فصائل فلسطينية"، استخدم فيها ج

% من مخيم اليرموك وسقوط عشرات الضحايا  60األسلحة البرية والجوية، ما أدى إلى تدمير 
 من المدنيين.

آالف بطاقة صراف آلي على الالجئين الفلسطينيين  10في غضون ذلك، وزعت وكالة "األونروا" 
 ة لهم.المسجلين لديها في سورية، لتسهيل عملية توزيع المساعدات المالية المقدم



 

رسائل نصية  2019تموز  11وقالت مصادر مقربة من الوكالة في سورية إنها سترسل بتاريخ 
على أرقام هواتف أصحاب البطاقات الستالم المساعدة المالية باستخدام بطاقة الصراف اآللي 

 من أي فرع لبنك بيمو في سورية.

 فها: وأشارت األونروا إلى أنها ستوزع مبلغين مختلفين بحسب تصني

الفئة األولى توزع للعائالت األكثر عوزًا وفقرًا وفق معايير االستهداف المسجلة لدى األونروا، 
 ألف ليرة سورية للشخص الواحد. 24مبلغ المساعدة 

الفئة الثانية يوزع لباقي العائالت المسجلة لدى األونروا والتي ال تنطبق عليها أي من المعايير، 
 الواحد.ألف ل.س للشخص  16مبلغ 

ونوهت الوكالة إلى ضرورة مراجعة وإبالغ مكاتب األونروا في حال حدوث أخطاء متعلقة ببطاقة 
 الصراف اآللي.

سورية أوضاعًا صعبة وانتشار البطالة وغالء األسعار وضعف الموارد  وفلسطينيهذا ويعيش 
م بعد أن تحولت المالية، مما اضطر العديد من العائالت ألن تنتظر المساعدات الموزعة عليه

 لمصدر رزقهم الوحيد.

ضحية من العناصر الفلسطينية في تنظيم  35في موضوع آخر، وثقت مجموعة العمل قضاء 
 "فتح االنتفاضة" خالل مشاركتهم القتال إلى جانب النظام السوري في عدة مناطق داخل البالد.

 



 

وأظهرت االحصائيات أن غالبية العناصر قضوا خالل المواجهات مع تنظيم داعش وجبهة 
رموك، حيث كان عمل التنظيم على محور شارع فلسطين، وعددًا من النصرة في مخيم الي

 العناصر قضوا في حرستا والقابون بريف دمشق ومنهم من قضى في دير الزور شرق سورية.

ويتهم ناشطون من أبناء المخيمات أن التنظيم متورط في اعتقال وتسليم عشرات الالجئين 
ع أمنية وغيرها من األسباب، في مخيمات السيدة زينب الفلسطينيين المطلوبين للنظام السوري لدوا 

 وجرمانا والحسينية ومخيم اليرموك.

في لبنان، كّرم نادي األمل في مخيم برج البراجنة ببيروت الشقيقين الفلسطينيين السوريين "بشر 
مازن يوسف" و"أوس مازن يوسف" لتفوقهم الدراسي وحسن سلوكهم، حيث أشادت إدارة النادي 

 قهم الرفيعة.بأخال

ويتلقى الطفالن التدريبات الرياضية في الكارتيه في مخيم برج البراجنة ويقطنان في مخيم شاتيال 
جنوب بيروت، ويقوم رب العائلة باصطحاب أطفاله على الدراجة الهوائية من مخيم شاتيال إلى 

 البرج لتعليمهم وتلقي التدريبات، وهم من مهجري مخيم اليرموك في لبنان.

الجدير ذكره أن طالب فلسطينيي سورية في لبنان واجهوا مصاعب ومعوقات كبيرة منعتهم من 
االلتحاق بالمدارس تمثلت بوضعهم االقتصادي المتردي، والقانوني بسبب عدم حصولهم على 

 إقامات نظامية في لبنان، وكذلك اختالف المناهج السورية عن المناهج اللبنانية.

 


