
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3006العدد 

06-10-2020 
 

 فلسطينيًا جنوب دمشق  12األجهزة األمنية السورية تعتقل                   

النازحون الفلسطينيون إلى ضاحية قدسيا بين استغالل املؤجرين وارتفاع تكاليف   •
 الحياة

 تجديد وثائق السفر أعباء إضافية تالحق فلسطينيي سورية  •
 حملة تعقيم يف مخيم درعا ملواجهة فايروس كورونا  •



 

 آخر التطورات

شابًا وامرأة من أبناء جنوب دمشق    40أقدمت األجهزة األمنية السورية ىلع اعتقال أكثر من  

ا  12بينهم   الحجر  حي  أبناء  من  فلسطينيًا  أمهات  الجئًا  مسجد  من  بالقرب  يقطنون  ألسود 

 املؤمنين.  

 

األحد   يوم  العسكري، شّنت  األمن  لفرع  تابعة  دوريات  أن  املصادر  األول/    4وأوضحت  تشرين 

أكثر من   اعتقلت خاللها  الجاري، حملة دهم  بلدات جنوب دمشق    40أكتوبر  أبناء  شاب من 

للمعا تتبع  نائمة  البحث عن خاليا  بحجة  بتهمة  بينهم فلسطينيين  وآخرين  السورية،  رضة 

 البحث عن تجار املخدرات والحشيش يف املنطقة. 

إلى  للعودة  بطلبات  تقدموا  قد  كانوا  املعتقلين  الشبان  جميع  أن  املصادر  تلك  أكدت  كما 

منازلهم يف الحجر األسود مؤخرًا، مشيرًة إلى أن االعتقاالت جاءت بعد إجراء دراسة أمنية عن  

 املتقدمين. 



 

سيدي    - ببيال    – بيت سحم    – جئون الفلسطينيون يف بلدات جنوب دمشق )يلدا  ويشكو الال

الذي   األمني  التضييق  بسبب  لهم،  بالنسبة  كبير  إلى سجن  البلدات  تلك  تحول  من  مقداد( 

 تفرضه األجهزة األمنية السورية وحمالت االعتقاالت التي تشنها بين الفينة واألخرى.  

الف النازحون  الشبابي بضاحية قدسيا  من جهة أخرى يشكو  لسطينيون يف منطقة السكن 

أوضاع معيشية مأساوية ومتعبة من حيث غالء املعيشة، وقلة فرص العمل    دمشق من بريف  

وصعوبة توفر أهم مقومات الحياة، من حيث املاء والكهرباء الذين يخضعون للتقنين اليومي  

إلضافة إلى صعوبة توفر املواصالت  وصعوبة توفر الغاز واملازوت خصوصًا يف فترة الشتاء با 

فيها حيث تقتصر املواصالت العامة كالسرافيس أو الباصات ىلع الوصول إلى بداية املنطقة  

 فقط.

 

وتتراوح أجور املنازل بين الستين ألف ليرة سورية فما فوق حتى تصل إلى املئة ألف شهريًا  

شهر قادمة، وُتكتب عقود اجار البيوت  علمًا أن أصحاب البيوت تشترط غالبًا الدفع سلفًا لعدة أ

بموجب موافقات أمنية وإجراءات قانونية يخضع لها كل القانطين يف املنطقة سواء سوريين  



 

ام فلسطينيين باإلضافة إلى أن املنطقة مغلقة وتقتصر الحواجز األمنية للنظام السوري ىلع  

 حاجز واحد فقط عند نقطة الدخول إليها. 

الع أن عدد  إلى  الضاحية  يشار  الشبابي يف  السكن  إلى منطقة  النازحة  الفلسطينية  ائالت 

 تقدر باملئات غالبيتها من سكان مخيم اليرموك إال أنه ال توجد إحصائيات دقيقة. 

يف سياق مختلف يعاني اآلالف من الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين اضطروا للخروج  

رهم السورية، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف  من سورية من مصاعب كبيرة يف تجديد وثائق سف

 التجديد من جهة وصعوبة اإلجراءات من جهة أخرى.

 

حيث يعامل فلسطينيو سورية معاملة السوريين فيما يتعلق بإجراءات تجديد أو منح وثائق  

دوالر أمريكي    800دوالر أمريكي مع االنتظار أو    300السفر، وتبلغ رسوم تجديد وثيقة السفر نحو  

 ثالثة أيام، وغالبًا ما يتم تجديد وثيقة السفر ملدة عامين فقط.خالل 



 

فيما يجد الالجئون مصاعب كبيرة بالتواصل مع القنصليات والسفارات السورية بسبب االزدحام  

القنصلية   من جهة وانتشار ظاهرة "سماسرة املواعيد" عبر مقربين من موظفي السفارة أو 

 دوالر أمريكي.  300الغ مالية تصل يف بعض األحيان إلى  يعملون ىلع بيع املواعيد مقابل مب

باالنتقال إلى جنوب سورية قام ناشطون من أبناء مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين بالتعاون  

مع لجان شعبية تابعة لحركة فتح بتعقيم املدارس التابعة لوكالة األونروا ومسجد القدس  

ضمن اإلجراءات املتخذة ملنع تفشي فايروس  وعدد من منازل وشوارع وأزقة املخيم، وذلك  

 كورونا.  

 

الوقاية حفاظًا ىلع   إجراءات  اتخاذ  إلى  األهالي  املخيم  ناشطي  من  عدد  دعا  جانبهم  من 

أنهم   ىلع  البعض  بعضهم  معاملة  وضرورة  والحذر،  الحيطة  أخذ  ىلع  وشددوا  سالمتهم، 

 مصابون بفيروس كورونا خوفًا من انتشاره. 

وكان سجل إصابة شخصين من عائلة واحدة من سكان املخيم يف وقت سابق، قاما بحجر  

 نفسهما يف املنزل. 


