
 

 

 

 

 

 

 التطورات آخر

الجئًا فلسطينيًا من أبناء مخيم    38وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية اعتقال  
، كما  2021آب/ يوليو    5ولغاية    2011مارس  –درعا جنوب سورية خالل الفترة املمتدة ما بين آذار  

وفاة   ضد  وثقت  املمارس  التعذيب  نتيجة  السوري  النظام  سجون  داخل  الجئين  ثالثة 
 .املعتقلين

 

وكان أهالي املعتقلين الفلسطينيين السوريين أطلقوا خالل األيام القليلة املاضية نداًء عبر  
شدوا خالله األمم املتحدة وكافة املنظمات  مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية نا

الدولية واإلنسانية بالضغط ىلع النظام السوري من أجل اإلفراج عن كافة املعتقلين والكشف  
  .عن مصيرهم

والفصائل   التحرير  منظمة  موقف  من  درعا عن غضبهم وسخطهم  الفلسطينيون يف  وعبر 
 الفلسطينية السلبي من ملف املعتقلين وعدم مطالبتهم النظام السوري باإلفراج عنهم  

14-07-2021 

 العدد:  3287

 تهامات للسلطات السورية بتعقيد إجراءات العودة إلى مخيم اليرموك ا

o  استياء وذهول من ارتفاع األسعار الحاد بمخيم النيرب 

o ى غالء األسعار تصيب قطاع المواصالت في مخيم الحسينية  ُحمَّ

o  مخيم خان الشيح.. شكاوى من مماطلة البلدية وتقصيرها بتقديم الخدمات األساسية 



 

 آخر التطورات 
من الطريقة املعقدة التي تتعامل فيها    شتكى أهالي مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيينا

 السلطات السورية معهم أثناء زياراتهم لتفقد منازلهم ومحاولة إصالحها. 

 

الالجئ أوساط  عمت  االستياء  من  حالة  "إن  املخيم  داخل  من  نشطاء  كثرة  وقال  بسبب  ين 
  تعطيل معامالت األهالي البسطاء الذين ال الطلبات والروتين املتكرر يف جمع املعلومات، و

 لقاء تمرير معامالتهم الضرورية. يكادون يجدون قوت يومهم يف محاولة ألخذ الرشاوى منهم  

تدفع،   الزم  طلب  تقدم  املخيم  ىلع  تفوت  وقت  "من  املخيم  أهالي  أحد  قال  جانبه  من 
البلدية غصبن عنك بدك تدفع، ورح تفوت ىلع الفرع وتدفع   وللكشاف الزم تدفع ولسيارة 

معك    ألف ليرة للمساعد اللي بدو يحقق معك، ويتعامل معك وكأنك مجرم وانت ما  50أكثر من  
 ك"اصالً  حق أكل وشرب والد 

بإيجاد حل ألزمة   الرفاعي  الجديد سمير  الفلسطيني  السفير  وطالب نشطاء وأهالي املخيم 
دخول املخيم التي طالت وباتت تؤرق األهالي وتستنزف طاقاتهم وتبدد أحالمهم، معتبرين  
البقاء يف سوريا وخارج حدود مخيم اليرموك شتات جديد وغربة متواصلة يجب أن تنتهي  

 بأسرع وقت ممكن. 

ىلع صعيد مختلف عبر أهالي مخيم النيرب يف مدينة حلب السورية عن استيائهم الشديد  
 بعد موجة غالء األسعار التي صاحبت زيادة األجور للعاملين يف القطاعين العام والخاص.

 



 

 

وذكر مراسل مجموعة العمل يف املخيم أن األهالي يف حالة صدمة كبيرة بعد القفزات التي  
سلع واملواد الضرورية من خبز ومواد غذائية ومحروقات، حيث ارتفع سعر  شهدتها أسعار ال

 %.  100والخبز  % 250مادة املازوت بنسبة 

ما  "إن  األهالي  أحد  قال  جانبه  هو    من  غالء،  من  أعقبها  وما  الرواتب  يف  زيادة  من  يجري 
سعار، فلم  الهائل يف األ  االرتفاعتتناسب هذه الزيادة وحجم    استخفاف بعقول الناس حيث ال 

 تعد الليرة ذات قيمة، ولم يعد الراتب يكفي أكثر من خمسة أيام لسد رمق األطفال".  

  200ليرة بعد أن كانت    500هذا وأصبحت تعرفة النقل من مخيم النيرب حتى منطقة املعري  
أصبح سعر ربطة الخبز  ليرة، و  300ليرة بعد أن كانت    800من املخيم إلى جامعة حلب  ليرة، و

 ليرة.  7000ليرة يف االسبوع بعد ان كان   8000سعر األمبير  ليرة، و  100ليرة بعد أن كانت  200

الفلسطينيين بريف دمشق من   الحسينية لالجئين  السياق اشتكى أهالي مخيم  ويف ذات 
 سوء أوضاع املواصالت العامة والنقل بعد ارتفاع أسعار املحروقات املدعومة من الدولة. 

موعة العمل يف املخيم أن حالة التذمر بدت ىلع األهالي بعد رفع أسعار  وقال مراسل مج 
القطاع   العاملين يف  تزامنًا مع رفع رواتب املوظفين  الدولة  البترولية املدعومة من  املواد 

 الحكومي والخاص. 

وأوضح مراسل املجموعة ان معظم سائقي الحافالت )السرفيس( يف مخيم الحسينية قاموا  
عن   من  بالتوقف  املدعوم  املازوت  مادة  رفع سعر  قرار  بعد صدور  ليرة    500إلى    180العمل 

تعرفة جديدة يدفعها الركاب، األمر الذي أدى إلى ازدحام شديد وتعطل    اعتمادسورية، مع عدم  



 

حتى ساعات املساء يف كراج    االنتظار اضطر العشرات    عدد كبير من األهالي عن أعمالهم، فيما 
 السيدة زينب. 

 

ليرة عن كل راكب    500انبهم طالب األهالي بوضع حد لجشع السائقين املطالبين بمبلغ  من ج
ليرة، متهمين عناصر من الشرطة    125ليرة والرسمية    300بعد أن كانت التعرفة الغير رسمية  

 والحواجز بتلقي الرشاوى للتغاضي عن مثل هذه املخالفات.

ت نقل البضائع وسيلة نقل جديدة لألهالي تعرف بـ)الهونداي( سيارا  من جهة أخرى باتت ما
بعد أن تناقص عدد الحافالت بشكل كبير وغابت عن املشهد سيارات نقل الركاب العمومية  

 ليرة. 2500تعرفة ركوبها التي وصلت إلى  لتاكسي( لغالءا)

من ناحية أخرى اشتكى أهالي مخيم خان الشيح من املماطلة املستمرة التي تنتهجها بلدية  
 الكبير يف الخدمات األساسية.  والتقصير منشية خان الشيح بحق املخيم 

األهالي القاطنين ىلع أطراف املخيم يعانون    ن املخيم "إوقال مراسل مجموعة العمل يف  
نقصًا حادًا يف تقديم الخدمات األساسية كالنظافة واملاء وخدمات البلدية من إنارة وترحيل  

 اء وأعمال الصيانة يف عدد من املنازل.أتربة ونفايات ناتجة عن البن

وطالب األهالي يف مناسبات متعددة البلدية بالوقوف أمام مسؤولياتها للحيلولة دون تشكل  
الجمالي   املظهر  وحفاظًا ىلع  لألمراض  تفاديًا  األهالي  بين مساكن  نفايات جديدة  مكبات 

 للشوارع ولكن دون جدوى. 

 



 

 

ملخيم بلدية منشية خان الشيح بالتنسيق املستمر مع  من جانبهم طالب نشطاء من أبناء ا
التي   املناطق  املتواجدين يف  الالجئين  بما يخدم  العالقة  لحل املشكالت  "األونروا"  وكالة 

 تقوم البلدية بتخديمها وهي خارج اختصاص وكالة "األونروا". 

هذا وتعيش املخيمات والتجمعات الفلسطينية معاناة مستمرة بسبب سوء الخدمات، وعدم  
  طويلة ناهيك لفترات زمنية    واالتصاالتتأهيل البنى التحية، واستمرار انقطاع الكهرباء واملاء  

 عن تدهور األوضاع املعيشية واإلنسانية وانتشار البطالة.


