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 العدد:  3103

 انتقادات لمحافظ دمشق ومطالبات بعودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم 

م • في  واالقتصادية  التجارية  للفعاليات  البلدية  دعوة  ضرائب  لدفع  النيرب  خيم 

 والمالية

 اإلدارة األمريكية الجديدة تدرس استئناف المساعدات لوكالة األونروا  •

الحراك الدولي الرسمي والفصائلي تجاه المخيمات الفلسطينية في سورية خالل  •

 2020عام 

 "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تطلق قناتها الجديدة عبر "تلغرام  •



 

 التطورات آخر

انتقد عدد من الناشطين وأهالي مخيم اليرموك محافظ دمشق لعدم قدرته ىلع تنفيذ القرار  
القاضي بمنح أذونات ترميم وتدعيم وإعادة ألجزاء العقارات الكائنة يف    25/11/2020اتخذ يوم  

حي التضامن ومخيم اليرموك، سواء منها املرخصة أو بحكم املرخصة بما ال يتجاوز ستة أشهر  
  .منح األذن من

 

املسؤولة   بصفتها  دمشق  محافظة  مماطلة  من  اشتكوا  أن  اليرموك  مخيم  ألهالي  وسبق 
لتي  املباشرة عن املخيم، منتقدين عدم جديتها يف العمل وانشغالها بالدراسات البطيئة ا

تعتبر مضيعة للوقت، معتبرين ذلك استخفاف بمعاناتهم وعدم اكتراث بمصيرهم، مطالبين  
 .املحافظة رفع يدها عن ملف مخيم اليرموك لفشلها يف إدارته

ملخيم   التنظيمي  املخطط  بتنفيذ  بالتريث  يقضي  قرارًا  أصدرت  دمشق  محافظة  وكانت 
زلهم الصالحة للسكن، هي أن يكون البناء  اليرموك، وحددت ثالثة شروط لعودة سكانه إلى منا

سليمًا، وأن يثبت الشخص ملكيته للعقار، باإلضافة إلى وجوب حصوله ىلع املوافقات الالزمة،  
كانون الثاني/   6يف حين أعلن عضو املكتب التنفيذي ملحافظة دمشق سمير جزائرلي يوم  

قدمها أبناء مخيم اليرموك  طلب    1200طلب من أصل    500أنه تم املوافقة ىلع    2021يناير  
 .للعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم 2020بعد العاشر من تشرين الثاني من عام 

 

 



 

يف سياق مختلف دعت مديرية املالية يف حلب قسم الضرائب التابعة للنظام السوري جميع  
لدية  الفعاليات التجارية واالقتصادية يف مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين لدفع ضرائب الب

  .واملالية خالل فترة محددة، كي ال تتخذ يف حقهم املسائلة القانونية وتشميع فعالياتهم

 

وشددت مديرية املالية ىلع ضرورة أن تسدد تلك الفعاليات االقتصادية والتجارية املكلفين  
الذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ما هو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة  

أل أعوام    2016عوام  تعود  من  الحقيقية  األرباح  ضريبة  وملكلفي  قبل،  قبل    2015وما  وما 
/  25، املبادرة لالستفادة من قانون /2020املحققة واملوضوعية موضع التحصيل خالل عام  

ترتب    2017عام   ما  تسديد  حال  يف  والغرامات  والجزاءات  الفوائد  عن  عفو  منحهم  الذي  م 
  .ية ألي من السنوات املذكورة خالل مدة محددةعليهم من رسومات وضرائب مال

من جانبهم انتقدت الفعاليات االقتصادية وأصحاب املحال التجارية يف مخيم النيرب صدور  
هذا القرار الذي اعتبروه مجحف بحقهم، منوهين أن سنوات الحرب أثقلت كاهلهم وكبدتهم  

الجهات املختصة بإعفائهم  خسائر فادحة، وانعكست بشكل سلبي ىلع أعمالهم، مطالبين  
  .من تلك الرسوم والضرائب

من جهة أخرى كشف النائب جريجوري ميكس الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية بمجلس  
النواب األمريكي، أن الواليات املتحدة ستدرس استئناف املساعدات لفلسطين من خالل وكالة  

الفلسطيني الالجئين  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  الرئيس  األمم  مسعى  من  كجزء  )األونروا(  ين 
 .املنتخب جو بايدن إلقامة دولتين

 



 

 

وقال ميكس، يف مقابلة مع وكالة األنباء الفرنسية، إن التحركات ستكون جزًءا من دفعة أكبر  
 .للرئيس املنتخب جو بايدن لحل الدولتين

املجاالت اإلنسانية    وأضاف: أعتقد أنه من املهم، بالعمل مع إدارة بايدن، أن نراجع وننظر يف
 .التي يمكننا أن نجد فيها املزيد من الدوالرات إلظهار أننا نهتم باإلنسانية

  300جمدت مساعداتها املالية لوكالة األونروا البالغة  2018الجدير ذكره أن إدارة ترامب يف عام  
إلى تقليص    مليون دوالر، األمر الذي أدى إلى عجز كبير يف ميزانية وكالة الغوث مما اضطرها

 .عدد من خدماتها املقدمة لالجئي فلسطين يف مناطق عملها الخمسة

حراكًا ىلع املستوى الدولي    2020إلى ذلك شهدت املخيمات الفلسطينية يف سورية عام  
الفلسطينية،   للمخيمات  العامة  األوضاع  االطالع ىلع  بهدف  والفصائلي،  السوري   والرسمي 

سري، ومسؤول من اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي  فعلى سبيل املثال نظم وفد سوي
والهالل األحمر السوري زيارة ميدانية ملخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين شمال سورية ،  
وكذلك قام مدير شؤون األونروا يف سورية "أمانيا مايكل إيبي"، بزيارة تفقدية ملنشآت األونروا  

دنون يف ريف دمشق، ويف مدينة حلب ومخيمي    يف مخيم اليرموك بمدينة دمشق ، وخان
ويف والنيرب،  حندرات  التل(  نوفمبر    10)عين  الثاني/  الزاريني"    2020تشرين  "فيليب  زار 

منشأت   عمل  سير  ىلع  خاللها  اطلع  دمشق،  بريف  سبينة  مخيم  لألونروا،  العام  املفوض 
 .الوكالة والتقى باألهالي وأعضاء البرملان املدرسي

 

 



 

 

يد الرسمي السوري فقد زار محافظ دمشق "عادل العلبي" مخيم اليرموك، برفقة  أما ىلع الصع
وفد من املسؤولين السوريين والفلسطينيين، تجول خاللها يف شوارع املخيم وزار عددًا من  

 .املراكز

الفلسطينية   التحرير  الفلسطيني فقد وصل وفد من منظمة  الفصائلي  الحراك  ىلع صعيد 
السورية   العاصمة  لقاءات  إلى  "و"إجراء  انطالقة حركة فتح  للمشاركة يف احتفاالت  دمشق، 

فلسطينية فلسطينية مع الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية والقيادة العامة، ولقاءات  
 ."أخرى فلسطينية مع فيصل مقداد وزير الخارجية 

واألوضاع بسورية،  املخيمات  يف  الفلسطينيين  أوضاع  الفلسطينية  الفصائل    وبحثت 
كورونا ىلع   وفيروس  الحظر  وانعكاس  بها فلسطينيو سورية،  يمر  التي  الصعبة  املعيشية 
حياتهم، واملخطط التنظيمي الجديد ملخيم اليرموك وناقشوا اآلثار السلبية له ىلع قضية  

 .الالجئين الفلسطينيين وحق العودة إلى فلسطين

قناته سورية  فلسطينيي  أجل  من  العمل  مجموعة  أطلقت  برنامج  بدورها  ىلع  الرسمية  ا 
بالشأن   والتقارير املهتمة  األخبار  والتي ستكون مخصصة لنشر  التلغرام  االجتماعي  التواصل 

 .الفلسطيني السوري

باملوقع   الخاصة  واملقاالت  املواضيع  كل  ىلع  الجديدة  العمل  مجموعة  قناة  ستحتوي 
لالجئ الفلسطيني السوري  باإلضافة إلى الصور ومقاطع الفيديو، وكل ما يخص توثيق معاناة ا

 من عدة جوانب منها الحقوقية والقانونية والتعليمية والصحية واملعيشية، باإلضافة إلى  

 



 

 

الجوانب اإلحصائية والتوثيقية، واالنتهاكات التي ارتكبت بحقه منذ بداية الحرب يف سورية  
 .وأسهل وأسرعوحتى اليوم. حيث يتيح التلغرام الوصول ملتابعي مجموعة العمل بشكل أكبر  

الضغط   القناة من خالل  االشتراك يف  إمكانية  العمل" ملتابعيها  "مجموعة  تتيح  يف حين 
، أو البحث عن القناة باسم  https://t.me/joinchat/VHb7ejk12BfUZUo8ىلع الرابط التالي:  

 "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" بخانة البحث يف التلغرام. 


