
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "تحذيرات ألهالي مخيم اليرموك من "تجار األزمات"

 أنباء عن اعتقال عدد من الشباب الفلسطينيين جنوب دمشق •

 فلسطينيو سورية يشاركون في االنتخابات السويدية •

 ماليزيا تطلق حملة وطنية لجمع التبرعات لألونروا •

    2138  العدد
11-09-2018 



 

 آخر التطورات

حّذر محامون وناشطون أهالي مخيم اليرموك من استغالل ما وصفوهم "تجار األزمات والدم" من 
 بيع أمالكهم في المخيم بأسعار زهيدة، مستغلين حاجة األهالي وحالة اإلحباط الموجودة بينهم.

وقال أحد المحامين من أبناء المخيم، "نظرًا القتراب فتح مخيم اليرموك وكذلك لعدم خضوعه 
مخطط تنظيمي، بدأ تجار األزمة يسعون إلنشاء شركات مقاوالت محدودة المسؤولية لشراء ل

العقارات المهدومة بأثمان بخسه، ويروجوا إشاعات "وجود مخطط تنظيمي"، أو "لن تعودوا 
 يوجد بنية تحتية". الو "لبيوتكم"، 

 
انونيًا وعمليًا وسياسيًا ونقلت مصادر إعالمية عن المحامي "نورالدين سلمان" قوله" من الواضح ق

 لالجئينأن مخيم اليرموك خارج أي مخطط تنظيمي، ألن أغلب العقارات ملك الهيئة العامة 
 الفلسطينيين العرب ووكالة األونروا.

وأشار إلى هذه العقارات بمناطق وسط المخيم، فيما لم يلحق المخطط التنظيمي باسيتا سيتي 
الغرب أي جهة المالهي،  جهة، وحدوده شارع الثالثين من المخيمالذي انتهى تقريبًا أي جزء من 

 وهي خارج إدارية اليرموك.

 - نيسان 19وكان مخيم اليرموك تعرض لعملية عسكرية شّنها النظام السوري والروسي يوم 
مدنيًا وعشرات  33استخدمت فيها جميع صنوف األسلحة، أدت إلى سقوط  2018ابريل 

 بيرًا في مباني وممتلكات المدنيين في اليرموك.الجرحى، وألحقت دمارًا ك



 

من جانب آخر، نقل ناشطون عن مصادر ميدانية جنوب دمشق أن قوات األمن السوري اعتقلت 
عددًا من الشباب الفلسطينيين بتهمة التخلف عن الخدمة العسكرية اإلجبارية في جيش التحرير 

شابًا من مهجري مخيم اليرموك في بلدات  35بـ الفلسطيني، فيما قّدر ناشطون عدد المعتقلين 
 جنوب دمشق.

الجدير بالذكر أن الالجئ الفلسطيني السوري ملزم بتأدية خدمة العلم في جيش التحرير 
الفلسطيني الذي يعتبر جزء من قطاعات الجيش السوري النظامي، حيث زّج به في العديد من 

 ق.معارك النظام السوري خاصة تلك الدائرة في ريف دمش

في غضون ذلك، شهدت االنتخابات السويدية مشاركة واسعة من قبل الناخبين الفلسطينيين 
القادمين من سورية، وهي المرة األولى التي يستطيعون فيها المشاركة في انتخابات ويتوجهون 

 .االقتراعلصناديق 

ابات البلدية فلسطينيين من فلسطينيي سورية للترشح لالنتخ 10وعلى مستوى المرشحين تقّدم 
والبرلمان، أبرزهم أميل صرصور الذي عّبر عن تفاؤله بجهود الفلسطينيين من سورية بقوله 
"الحقيقة أنهم مجتمع كامل جاء إلى هنا بحثًا عن أوضاع أفضل وفيه الجيد والسيء مثل أي 

 مجتمع، وأرى أن الغالبية منهم لديها الطاقات"

لسطينيين السوريين حصلوا على الجنسية السويدية، وذلك يشار إلى أن العشرات من الالجئين الف
بعد اتمامهم للمدة الالزمة للحصول عليها، حيث يمكن لالجئ الفلسطيني السوري ممن أتم تواجده 

 في السويد أربع سنوات التقديم على الجنسية السويدية.

طنية لجمع التبرعات إلى ذلك، أطلقت الحكومة الماليزية في الثامن من الشهر الجاري، حملة و 
 لدعم الالجئين الفلسطينيين من خالل وكالة األمم المتحدة )األونروا(.

وقالت نائب رئيس الوزراء وان عزيزة إن "التخفيض األخير في تمويل األونروا يعمل على تقويض 
خدمات التعليم والرعاية الصحية والخدمات المنقذة لألرواح األخرى المقدمة لالجئي فلسطين 

 .لمعرضين للمخاطر"ا



 

ودعت عزيزة الشعب الماليزي إلى "االنضمام لهذا الجهد؛ فمهما كانت مساهمتكم قليلة فإنها 
يمكن أن تحدث فرقا بالنسبة لشعب ال يملك شيئا"، مضيفة إن حكومتها مصممة على فعل ما 

 بوسعها لضمان حصول الجئي فلسطين على الدعم وعلى التضامن الذي يستحقونه.

وكالة األونروا فقد حضر حفل إطالق الحملة في كوااللمبور المئات من قادة القطاعين وبحسب 
العام والخاص في ماليزيا، معربين عن تضامنهم مع الجئي فلسطين وتعهدوا بالمساهمة في 

 الحملة الوطنية التي ستستمر لمدة شهر واحد.

الحملة في ماليزيا تأتي حصادا  وقال رئيس حملة الكرامة ال تقدر بثمن عبد الرحمن أينتي "إن
لشهور من المداوالت بين الحكومة الماليزية وبين األونروا"، مضيفا أن "النتيجة هي حملة عامة 
قوية لجمع التبرعات بهدف جمع األموال للوكالة ولرفع الوعي حيال محنة الجئي فلسطين في 

 ذلك الجزء من العالم".

خدماتها بسبب زيادة عدد الجئي فلسطين المسجلين ودرجة وتواجه األونروا طلبا متزايدًا على 
هشاشة األوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم، ويتم تمويل األونروا بشكل كامل تقريبًا من 

 خالل التبرعات الطوعية فيما لم يقم الدعم المالي بمواكبة مستوى النمو في االحتياجات.

 


