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"الحجر الصحي يفاقم معاناة فلسطينيي سورية في مخيم الحديقة باألردن"

• إصابة الجئ فلسطيني من لواء القدس في ريف حماة
متواصلة على المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك
اعتراضات
•
التطورات
آخر
• مدير األونروا في سورية ووزير التربية يبحثان آفاق التعاون

آخر التطورات:
اشتكى الالجئون الفلسطينيون المهجرون من سوريا لألردن استمرار الحجر المفروض نتيجة كورونا
على مخيم حدائق الملك عبد هللا بمدينة الرمثا ،رغم رفعه عن كافة المناطق في األردن.
وقال نشطاء من المهجرين في األردن إن اإلغالق المفروض على المخيم منذ خمسة أشهر تقريباً،

يمنع الجميع من المغادرة أو استقبال أي فرد داخل المخيم دون وضعه في الحجر لمدة تتجاوز
العشرين يوماً ،مما يحول دون زيارة أحد ألقاربه أو أصدقائه.

وشبه األهالي الحجر المفروض بسجن أو معسكر اعتقال كبير تحت حراسة أمنية مشددة ُيمنع فيه
ّ

الجميع من المغادرة ،وتساءلت سيدة فلسطينية عن الوقت الذي ستعلن فيه السلطات األردنية رفع

الحجر المفروض على المخيم ،لتتمكن من رؤية أبنائها الذين لم ترهم منذ اتخذت السلطات إجراءات
للحد من انتشاء وباء كورونا.
على صعيد مختلف ،تعرض الالجئ الفلسطيني "محمد أبو ليل" من أبناء مخيم حندرات ،إلصابة
متوسطة نتيجة تعرضه النفجار لغم أرضي أثناء مرافقته لوحدات هندسية تابعة للواء القدس في
منطقة رسم هدول بريف السلمية الشرقي.
ويعتبر "أبو ليل" مسؤول اإلعالم الحربي ،والمنتدى الثقافي في لواء القدس ،كما رافق بعدسته اللواء
ُ

أثناء معاركه في العديد من المناطق السورية حسب اللواء.

في دمشق ،يواصل الالجئون الفلسطينيون تقديم اعتراضاتهم على المخطط التنظيمي الجديد الذي
أصدرته محافظة دمشق قبل عدة أيام المتعلق بمخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق.
وأكد عدد من الالجئين أن أعداد كبيرة توجهوا إلى محافظة دمشق وقدموا االعتراضات ،وسط حالة
غليان شعبي واستنكار للمخطط الذي يسلب آالف الالجئين الفلسطينيين والسوريين منازلهم
وممتلكاتهم.
وأوضح الالجئون أن األوراق المطلوبة لالعتراض هي صورة عن الهوية الشخصية ،ورقم العقار
أو عقد البيت أو أي إثبات ملكية بالمخيم ،وسعر تكلفة الطلب والطوابع  700ل.س فقط.
وأشار ناشطون أن المهجرين خارج البالد يمكن تقديم اعتراضاتهم عن طريق األقارب حتى الدرجة
الرابعة من صلة القرابة.
وحول جدوى االعتراضات أشار عاملون في المحافظة أن عددها الكبير والوقوف في وجه المخطط
والجهات المنفذين له من شركات مشاركة فيه ،ممكن أن يؤدي إلى إحراج الجهات المنفذة ليتم
إيقافه.
إلى ذلك ،التقى "أمانيا مايكل إيبي" مدير شؤون األونروا في سورية مع وزير التربية في سورية
"عماد العزب" واستعرضا سبل تعزيز التعاون بين الوكالة والو ازرة لتعليم الالجئين الفلسطينيين في
سورية.

وثمن مدير األونروا جهود الوزير للمساعدة في توزيع الكتب المدرسية لألونروا في الوقت المناسب
ّ
قبل بداية العام الدراسي ،وتخصيص  41مدرسة حكومية الستخدامها من قبل األونروا في الفترة
المسائية ،لضمان استمرار حصول الطالب الالجئين الفلسطينيين على التعليم في المناطق التي
تضررت فيها مدارس األونروا أو دمرت ،ودمج الوكالة في الخطط التعليمية للو ازرة وتوفير التدريب
لمعلمي األونروا على المناهج الجديدة.

