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" درعا الحصار يضّيق الخناق ىلع أهالي مخيم " 

 • الصدمة تالحق فلسطينيًا بعدما تعرف على شقيقه في صور "قيصر" 

 • مناشدة للكشف عن مصير المعتقل الفلسطيني "كرم عفاني" 

 • تحذيرات من بيع الممتلكات في مخيم اليرموك 

 • مخيم جرمانا. تالعب ومحسوبيات في توزيع مساعدات األونروا 



 

 آخر التطورات 

طينيين ودرعا البلد جنوب سورية، اوضاعًا صعبة جراء الحصار الذي يواجه أهالي مخيم درعا لالجئين الفلس 

ارتفاع  وسط  العيش  متطلبات  أدنى  توفير  في  صعوبات  ويجدون  أيام،  قبل  السوري  النظام  قوات  فرضته 

 باألسعار، وبات شبح فقدان المواد الغذائية واألدوية وغيرها من المواد حاضرًا في أذهانهم. 

ير من أعمال السكان توقفت جراء الحصار، وأصبح التنقل بين المناطق صعبًا بعد أن وقال مراسلنا، إن الكث

، وأبقت على طريق واحد من "حي سجنة" الذي  يتواجد عليه ثالثة حواجز عسكرية وسط جميع الطرق  أغلقت  

 كلم للوصول إلى أعمالهم.  15ى قطع مسافة تتجاوز  إجراءات تفتيش وتدقيق على الماّرة، ويجبر العمال عل

وأشار المراسل أن األهالي أرهقت ماليًا نتيجة غالء أسعار المواصالت، ولم يعد العديد منهم يذهب يوميًا إلى 

درعا وإن كان للعالج، وذكر أن أحد المدنيين فارق الحياة في طريقه إلى المشفى بسبب طول الطريق، كما 

 ظام مرور امرأة حامل من أحد الحواجز وتم طردها.رفض عناصر الن

يأتي هذا بعد طلب النظام السوري والروسي بتسليم المقاتلين المحليين أسلحتهم الفردية، والموافقة على 

دخول قوات تابعة للسلطة إلى األحياء السكنية وتفتيشها، وقد تم مقابلة هذه المطالب بالرفض من قبل 

 قد عدة اجتماعات مع وجهاء وقياديين محليين في درعا البلد. اللجنة المركزية بعد ع

 



 

في موضوع آخر، يعيش الالجئ الفلسطيني "فراس سليم" في حالة صدمة مستمرة، بعدما تعرف على جثة 

شقيقه أسامة في الصور التي سربها العسكري المنشق عن النظام السوري والذي لقب باسم "قيصر"، ويقول 

 ، وكان يومًا غّير حياة العائلة إلى األبد، بحسب وصفه. 2013اعتقل في شباط  فراس إن شقيقه أسامة

ويردف كالمه "أنهم لم يمكنوا من معرفة أي شيء عن مصير أسامة خالل فترة اعتقاله، وكان الجواب الوحيد 

عيش في الذي حصلوا عليه صورة لجثته من صور قيصر المسربة، "ال وداع وال طريقة الئقة للحزن، ما زلت أ

 حالة صدمة في بعض األحيان، ال أشعر أنها قصتي حتى" 

 

السوري،  النظام  سجون  في  المعتقل  عفاني"  أحمد  "كرم  الفلسطيني  المعتقل  عائلة  ناشدت  السياق،  في 

الكشف عن مصيره، والمساعدة في الوصول إلى معلومات عنه من قبل مفرج عنهم،  وكانت األجهزة األمنية 

في منطقة ضاحية قدسيا بريف  دمشق، وهو من أبناء مخيم اليرموك   2013\9\15اني" يوم  السورية اعتقلت عف

 لالجئين الفلسطينيين بدمشق.  

( ضحية من الالجئين الفلسطينيين نشرت صور جثثهم في صور 77جدير بالذكر أن مجموعة العمل وثقت )

( الفلسطينيين قضوا تح631"قيصر"، وهم من ضمن  الالجئين  النظام ( ضحية من  التعذيب في سجون  ت 



 

( أكثر من  ووثقت  السن،  وكبار في  وأطفال  نساء  بينهم  النظام 1800السوري  سجون  معتقاًل فلسطينيًا في   )

 ( معتقالت. 110السوري منهم )

 

باالنتقال إلى مخيم اليرموك، حّذر حقوقيون وناشطون فلسطينيون أهالي مخيم اليرموك، من بيع ممتلكاتهم 

وفًا من استغالل سماسرة العقارات والبيع بأسعار زهيدة لما فيها من غبن للبائع، مستغلين داخل المخيم، خ

بطء إجراءات عودة األهالي وإعادة تأهيل البنية التحتية، إضافة إلى ضبط حاالت احتيال على المشترين، حيث 

 بيعت عقارات ألكثر من مشتري.

غير  هجمة  وجود  إلى  ونوهوا  مستمر،  ارتفاع  في  اليرموك  مخيم  العقارات في  أسعار  أن  الحقوقيون  وأشار 

في  اإليجار  أسعار  وارتفاع  العقارات  بيع  في  وسط جمود  المخيم،  في  المنازل  واستئجار  شراء  على  مسبوقة 

 المناطق المحيطة للمخيم.

عائلة يفتقدون ألدنى مقومات الحياة،   600طينيين أكثر من  ويضم المخيم الذي كان ملجأ آلالف الالجئين الفلس

فيما طالب النازحون، محافظة دمشق والفصائل الفلسطينية العمل على عودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم 

 وإنهاء معاناتهم. 



 

 أما في مخيم جرمانا بريف دمشق، اشتكى األهالي من وجود تالعب من قبل المشرفين على توزيع المساعدات 

المساعدات  يوزعوا  المشرفين  أن  شكواه،  في  المراجعين  أحد  ويذكر  األونروا،  وكالة  من  المقدمة  الغذائية 

لمعارفهم واصدقائهم أو النساء بشكل طبيعي، ويماطلوا أليام عديدة في توزيعها لآلخرين، وطالبت الشكوى 

 وزيع العادل لكل األهالي. بضرورة اتخاذ وكالة األونروا اإلجراءات الالزمة بحق المخالفين والت 

وكانت األونروا قد نقلت مركز توزيع السلل الغذائية الجديد إلى أطراف مخيم جرمانا، حيث يجبر األهالي على 

السير لمسافات طويلة، أو استئجار بوسيلة أجار وسيلة نقل بتكلفة خمسة آالف ليرة سورية، مما يزيد من 

 األعباء المالية عليهم.

 


