
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 " الوضوحواتحاد املهندسين الفلسطينيين: املخطط التنظيمي ملخيم اليرموك يفتقر للمهنية "     

 

 

  

 "الجئ فلسطيني يقضي بإطالق نار جنوب سورية"
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 يوم 40تركيا تحتجز فلسطينيًا سوريًا منذ أكثر من  •

 تدابير احترازية يف الشمال السوري بعد تسجيل اصابات جديدة بكورونا  •

 كورونا نشطاء يف حندرات يحذرون من انتشار  •

 ( سنوات 8ستيتة" منذ ) علي“الفلسطيني األمن السوري يخفي قسريًا  •



 

 آخر التطورات: 

قال االتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين يف سورية إن املخطط التنظيمي 

وعدم   للمهنية  يفتقر  اليرموك  ملخيم  دمشق  محافظة  طرحته  الذي  الجديد 

 .نظيمهاالوضوح والعشوائية باختيار املناطق املراد ت 

بيان   يف  االتحاد  رغم                       وأضاف  اليرموك  ملخيم  التنظيمي  املخطط  حول  له 

قبل   من  جديد  بمخطط  صعقوا  منازلهم  إلى  املخيم  أبناء  بعودة  قرار  وجود 

 .محافظة دمشق 

 

% من منازل املخيم قابلة للسكن مع صيانة بسيطة لها،    80وأوضح البيان أن  

هندسية    20وأن   حلول  وإيجار  بعضها  تدعيم  ويمكن  كبير  بشكل  تضررت   %

 .هدمها واالستفادة منهالعدم 



 

عام   عليه  مصادق  تنظيمي  مخطط  وجود  إلى  البيان  ثم  2004ولفت  أعيد ، 

عام    املصادقة الرخص  2013عليه  اليرموك  ملخيم  املحلية  اللجنة  ومنحت   ،

الرسوم   كامل  املواطنون  وسدد  املخطط،  هذا  ىلع  اعتمادًا  النظامية 

 .املطلوبة 

مشبوهة وتواطؤ تجار دم وسماسرة،    وجود تحركات  إلىاملهندسين    أشار بيان

 .يقدمون هدية مجانية لـ "صفقة القرن" وملشاريع تقسيم املنطقة

شاهدًا  و  باعتباره  اليرموك  مخيم  أهالي  عودة  ضرورة  ىلع  املهندسون                                                                شد د 

الطريق   لفتح  سورية  يف  العليا  الجهات  وناشدوا  الشهداء،  آالف  دماء  ىلع 

 .إلى املخيماألهالي لعودة 

تر نكيا  يف  لالجئ    شطاءكشف  التركية  السلطات  احتجاز  عن  فلسطينيون 

هالل"   علي  "رضوان  السوري  من    58الفلسطيني  أكثر  منذ  بًايوم  40عامًا    عد ، 

 .اليونان بطريقة غير نظامية باتجاهمحاولته العبور 

سنوات، وبسبب    5وقال ناشطون ملجموعة العمل إن هالل أقام يف لبنان منذ  

غادرها إلى تركيا بطريق غير نظامي، ألن تركيا ال تمنح تأشيرة  األوضاع الصعبة  

 .دخول لحملة الوثائق الفلسطينية السورية

 

 



 

 

 42اليونان أوقفته السلطات التركية واحتجزته منذ    إلىوخالل محاولته العبور  

 ."يومًا، وتم نقله مؤخرًا من سجن "بندك" بالطرف اآلسيوي إلى سجن "أدرنة

ادت مصادر إعالمية يف الشمال السوري أن منظمة الدفاع  فأيف سياق منفصل  

يف   والتطهير  التعقيم  إجراءات  من  عززت  البيضاء  بالخوذ  املعروفة  املدني 

للحد   الوقائية  اإلجراءات  السورية، ضمن  للمعارضة  التابعة  العديد من املناطق 

 من تفشي فايروس كورونا. 

لو تصريح  الصالح" يف  "رائد  املنظمة  مدير  "األناضول  وقال  الخوذ  إكالة  فرق  ن 

من   للعديد  وتطهير  تعقيم  عمليات  املاضي  آذار  شهر  منذ  بدأت  البيضاء 

وواصل   واملشايف،  واألفران  كاملساجد  املدنيين  تجمع  ومناطق  املخيمات، 

ليشمل   عمله  عقب    16الفريق  مؤخرا  التعقيم  عمليات  من  وكث ف  نقطة،                                               ألف 



 

شم يف  بالفيروس  إصابة  حالة  أول  سوريا،  تشخيص  شهر  ال  من  التاسع  يف 

 .الحالي تموز/يوليو

 

القطاع أن  الطبية   يعانيالطبي    وأشار  املراكز  قلة  أبرزها  عديدة  مشاكل  من 

من   الطبية  واألطقم  للمشايف  املباشرة  االستهداف  بعد  الطبي  الكادر  ونقص 

 قبل الطيران السوري والروسي. 

سوريا"   استجابة  "منسقو  فريق  طالب  جانبه  املعنية  من  الدولية  الجهات 

"كورونا   فيروس  انتشار  ملنع  عاجلة  تدخل  خطة  وضع  بضرورة 

ستكون COVID-19 املستجد النتائج  ألن  تدابير  أية  اتخاذ  عدم  من  م حذرًا   ،"                                                   

 مدمرة، مؤكدًا أن ذلك يهدد حياة املدنيين يف كافة املناطق. 



 

املعارضة   مناطق  يف  "كورونا"  بفايروس  املصابين  عدد  إصابة    11إلى  وارتفع 

 تموز/يوليو الجاري ليس بينهم فلسطينيين. 9بعد تسجيل أول إصابة يف 

حذر نشطاء من أبناء مخيم حندرات يف حلب من أن تصبح  ويف نفس السياق  

الناس   استهتار  بسبب  كورونا  فايروس  النتشار  بؤرة  وضواحيها  حلب  مدينة 

 .وعدم اتخاذهم إجراءات وقائية ملنع تفشي الفايروس

 

الوقائية من لبس كمامة  و باإلجراءات  الجميع  التزام  النشطاء ىلع ضرورة  شدد 

يف   التجمعات  عن  واالبتعاد  الشخصية،  بالنظافة  واهتمام  اجتماعي  وتباعد 

 .الباصات وأمام األفران وداخل األسواق

يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "علي حامد  من ناحية أخرى  

ثامنة ىلع التوالي، بعد أن اعتقلته األجهزة األمنية السورية ستيتة " للسنة ال



 

  1986ومنذ ذلك الوقت ال يوجد معلومات عنه، وهو من مواليد    2012-07-17يوم  

 .من سكان الغوطة الشرقية

 

( من  أكثر  العمل  مجموعة  وثقت  جانبها  يف 1797من  فلسطينيًا  معتقال    )                    

 .معتقالت( 110سجون النظام السوري منهم )

 


