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 بعد عامين من إعادة السيطرة عليه.. غموض يكتنف مصير مخيم اليرموك  •

 مطالب بتشغيل آبار المياه لدعم مخيم حماة •

 ية ُسحبت ُمستحقاته النقدية دون علمه الجئ من فلسطينيي سور  •

 توزيع مساعدات غذائية على الفلسطينيين في مخيم اليرموك وريف دمشق  •

 "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تصدر كتاباً بعنوان "مخيم اليرموك رباعية التالشي"



 

 

 آخر التطورات

أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كتابًا حمل عنوان "مخيم اليرموك رباعية التالشي  
الكتاب أبرز األحداث التي تعرض لها مخيم اليرموك منذ "عطاء، تهجير، توريط، تدمير"، يرصد 

 .2020ولغاية نهاية نيسان / ابريل   2011آذار مارس 

 
يتناول أحداث مخيم اليرموك خالل أربع فترات مهمة ومفصلية في تاريخه، حيث تضمنت "مرحلة 

 الرابعة إلى "مرحلة التدمير".العطاء" و"مرحلة التهجير" و"مرحلة التوريط" في حين تطرقت المرحلة  

يزود الكتاب الباحثين بجداول تفصيلية تتضمن أسماء الضحايا الذين سقطوا خالل المراحل األربع  
ممن تمكن قسم الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية من توثيقها، باإلضافة  

 ت محل أخذ ورد خالل الفترات األربع. إلى المبادرات ومشاريع اتفاقيات تحييد المخيم التي كان

 لتحميل النسخة االلكترونية من التقرير اضغط على الرابط التالي: 

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/talashiyarmouk.pdf 

في السياق، تواصل قوات النظام السوري بعد عامين من سيطرتها على مخيم اليرموك، عمليات  
 .نهب حتى طالت أرصفة الطرقات وأعمدة الكهرباء والهاتف وواجهات المحال الحديديةالتعفيش وال



 

كما ال يزال النظام يماطل في عودة األهالي رغم وعودها المستمرة لهم بالعودة إلى منازلهم، التي   
 هجروا منها نتيجة الحصار والقصف العنيف بالمدفعية والبراميل والطيران الحربي الروسي.

بتشغيل    على صعيد آخر، طالب أبناء مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين في مدينة حماة، المعنيين 
 آبار المياه التي حفرت في وقت سابق لدعم المخيم أثناء الضرورة وفي حال انقطاعها.

 
وقال أحد أبناء المخيم "حان وقت الضرورة القصوى، فال يوجد ماء في أغلب البيوت نتيجة أعطال  

ء اآلن  في الكهرباء، ما أدى لتوقف ضخ بعض آبار المياه للشبكة الرئيسية، وإذا لم يتم ضخ الما
 " فمتى سيتم؟

في حادثة غريبة ومثيرة للعديد من التساؤالت، ُسحبت من الالجئ الفلسطيني السوري المهجر إلى 
 لبنان "إبراهيم خالد محمود" ُمستحقاته من مكتب صرافة في مدينة صور اللبنانية دون علمه. 

ستطيع الحصول على  رقم الحوالة التي بموجبها ي تسلم وفي التفاصيل قال إبراهيم محمود أنه 
مستحقاته المالية، ليتوجه بعدها إلى المصرف وبناء على طلب مكتب الصرافة بوب فايننس سلم  
إبراهيم نسخة من بطاقته الشخصية وبطاقة تسجيل "األونروا" للمكتب يوم االثنين على أن يحضر  

 ألف ليرة لبنانية.  450في اليوم التالي الثالثاء لسحب مبلغ مليون و 

حضوره في اليوم التالي لم يتمكن من سحب المبلغ، بسبب االزدحام الشديد على مكتب  وعند 
الشركة، األمر الذي اضطره لالنتظار ليوم إضافي ليفاجئه موظف المصرف أن هنالك من سحب  

 المبلغ في وقت سابق. 



 

علومات المبلغ، أو أي م تسلمفي حين طلب إبراهيم من المكتب إثبات رسمي يفيد بأنه هو من قد 
عمن قام بتسلم المبلغ بالنيابة عنه، لكن لم يقدم مكتب الصرافة أي إثبات، علمًا انه لم يفوض أحد  

 وال يتم التسليم في الوضع الطبيعي إال لصاحب العالقة. 

 لجان عمل أهلي

التنموية" مساعدات غذائية على العائالت في مخيم اليرموك، تضمنت مواد  " أثروزعت مؤسسة "
 غذائية وخبز وخضار ولحم دجاج، باإلضافة إلى تعقيم بعض األماكن في المخيم. 

 
في دمشق وريفها، تواصل الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني توزيع سلل غذائية ضمن حملة  

حيث استهدف المشروع عدد من  طينية في دمشق وريفها،"فرحة صائم" على العائالت الفلس
العائالت األكثر حاجة والمتضررة من األزمة الحالية المتعلقة بمرض كورونا، كما وزعت في منطقة  

 قدسيا حليب أطفال رضع على األطفال الفلسطينيين المسجلين لديها. 


