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" هامظاهرات شعبية وحملة إلكترونية لفك الحصار عن درعا ومخيم  " 

 • إطالق سراح عدد من الموقوفين من جيش التحرير الفلسطيني  

 سنوات 7• األمن السوري يخفي قسريًا الفلسطيني "أحمد سالم" منذ 

 • سرقة الكابالت تفاقم مشكلة الكهرباء في مخيم الحسينية  

 • لبنان. األونروا تعلن صرف المستحقات المالية لفلسطينيي سورية بالدوالر 



 

 آخر التطورات 

المظاهرات التي خرجت يوم أمس في تحت شعار "صا مدون هنا"، شارك العشرات من أهالي مخيم درعا في 

ساحة المسجد العمري بدرعا البلد، للمطالبة برفع الحصار المفروض من قبل النظام السوري بدعم روسي على 

رفض دخول درعا ومخيمها الفلسطيني، بسبب رفض مقاتلين محليين للطلب الروسي بتسليم السالح الفردي و

وسم  تحت  المدونون  خاللها  من  عّبر  إلكترونية  حملة  ناشطون  أطلق  كما  الروسية،  والشرطة  الجيش 

 )#فكوا_الحصار_عن_درعا( عن تضامنهم مع المحاصرين في مخيم درعا ودرعا البلد. 

بات العيش عائلة مخيم درعا اوضاعًا قاسية جراء الحصار، وصعوبات في توفير أدنى متطل  600ويواجه أكثر من  

 وسط ارتفاع باألسعار، وتوقف الكثير من أعمال السكان، وارتفاع أجرة المواصالت. 

 

على صعيد آخر، علمت مجموعة العمل من مصادر مطلعة، أن األجهزة األمنية السورية وإدارة سجن صيدنايا 

يني، بموجب العفو العسكري أطلقتا عددًا من الموقوفين العسكريين لديها من عناصر جيش التحرير الفلسط

أيار الماضي، وشمل المحكومين بجنايات وجرائم "فرار" من الجيش،   - الذي أصدره رئيس النظام في شهر مايو

 وتم تسيير الموقوفين المطلق سراحهم إلى وحداتهم قطعهم العسكرية.

 سالم" منذ عام في السياق، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني "أحمد سعد الدين  



 

من شارع علي الوحش في منطقة حجيرة جنوب دمشق، بعد محاولة   2014-01-05، حيث اعتقلته يوم  2014

 وهو متزوج.   1989خروجه من مخيم اليرموك خالل الحصار، وهو من مواليد  

يانات هذا ووثق فريد الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية حتى لحظة تحرير الخبر ب

 ( معتقل فلسطيني في سجون النظام السوري، بينهم نساء وأطفال. 1800أكثر من )

إلى ذلك، اشتكى أهالي مخيم الحسينية لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق من سرقة الكابالت الكهربائية، 

حد القاطنين مما يفاقم من معاناة األهالي بسبب قطع الكهرباء عن المنازل وتأخر عمليات الصيانة، وقال أ 

في المخيم للمجموعة، إن لصوصًا سرقوا واحدًا من الكوابل القريبة من األرض في وضح النهار، ظنًا منهم بأنهم 

من شركة الصيانة، وبعد ثالثة أيام من انقطاع الكهرباء اشتكوا لطوارئ الكهرباء وعلموا حينها أن الشركة لم 

 تقم بأعمال صيانة وأنهم لصوص الكابالت. 

 

نتقال إلى لبنان، أعلنت وكالة األونروا أنها ستصرف المستحقات المالية للفلسطينيين من سورية في لبنان باال

بالدوالر األميركي، وكل شهرين في دفعة واحدة بسبب صعوبة تأمين األوراق النقدية، وبناء على ذلك قالت 

شهر تموز/يوليو، ومستحقات شهري   الوكالة إنها ستصرف مستحقات شهري حزيران وتموز في الثلث األول من

 آب وأيلول في الثلث األول من شهر أيلول/سبتمبر. 



 

 100وأشارت الوكالة أنه لم يطرأ أي تعديل على المساعدات النقدية المقدمة لفلسطينيي سورية بلبنان، وهي  

مبلغ   أما  شهرًيا،  للعائلة  أميركي  ال  27دوالر  غذاء،  بدل  مساعدة  الواحد  للفرد  لالجئين دوالًرا  ُيدفع  كان  ذي 

الفلسطينيين من سوريا في لبنان قبل سنة أو أكثر فهو لم يعد معتمدًا من قبل برنامج األغذية العالمي 

واستبدل بمبلغ   الغذاء،  لمساعدة بدل  الدفع   100الداعم  ولتسهيل  الواحد شهريًا،  لبنانية للشخص  ليرة  ألف 

 دوالرًا للشخص الواحد للغذاء كل شهرين دفعة واحدة.  15بأوراق نقدية صغيرة بالدوالر سُيعتمد مبلغ  

وشهدت مكاتب األونروا أول أمس، في عدد من المناطق اللبنانية اعتصامات لالجئين فلسطينيين من سورية، 

احتجاجًا على تأخر وكالة الغوث في صرف المستحقات المالية المقدمة لهم، وسياستها اتجاههم وعدم تحملها 

 خيف المعاناة عنهم.المسؤولية في ت

ألف الجئ يعانون أوضاعًا اقتصادية صعبة   27700ويبلغ عدد فلسطينيي سوريا المهجرين الى لبنان قرابة  

 بسبب نقص الموارد وصعوبة العمل والتأخير المستمر لمساعدات األونروا.

 


