
 

 

 

 

 

 

 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  
خالله األمم املتحدة وكافة املنظمات  مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ناشدوا  

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 
 ام السوري باإلفراج عنهم  الفلسطينية السلبي من ملف املعتقلين وعدم مطالبتهم النظ

20-07-2021 

 العدد:  3293

 فلسطينيو سورية.. الفلتان األمني يف مخيم عين الحلوة يحوالن حياتنا إلى جحيم 

o مخيم خان دنون.. أوضاع اقتصادية وخدمية غاية في الصعوبة 

o  عائلة إلى مخيم اليرموك   700مسؤول فلسطيني يؤكد عودة 

o رة نسائية لصناعة كعك العيد مخيم النيرب.. مباد 

o   الفلسطيني رامي هيثم إسماعيل األول في بطولة سوريا لكمال

 األجسام 



 

 آخر التطورات 
شكاوى عديدة من الفلتان األمني وفوضى السالح يف املخيمات الفلسطينية يف لبنان، التي  
تسبب عدم االستقرار ألبناء تلك املخيمات وتحول معيشتهم فيها إلى جحيم حقيقي، كما  

من املدنيين األبرياء، وألحقت خسائر مادية جسيمة بأمالك ومنازل  أنها أزهقت أرواح العديد  
  .املدنيين

 

الفلسطينية   العائالت  لبنان ومن بينهم  الحلوة جنوب  من جانبهم جدد سكان مخيم عين 
السورية مطالبهم بالحد من هذه الظاهرة والعمل الجدي ىلع حصر السالح يف أيدي القوى  

ا يوم أمس األحد  األمنية املشتركة، وجاءت تلك  الذي وقع  االشتباك املسلح  ملطالبات بعد 
أشخاص    3واستخدم فيه القنابل اليدوية واألسلحة الرشاشة الخفيفة، والذي أدى إلى إصابة  

 .مدنيين يف مخيم عين الحلوة

وتشير اإلحصائيات التي قام بها عدد من املؤسسات اإلغاثية يف مخيم عين الحلوة إلى تراجع  
عد يف  معزية  ملحوظ  كبير،  بشكل  املخّيم  يف  سورية  من  املهجرة  الفلسطينية  األسر  د 

السبب الكامن وراء ذلك إلى عدم االستقرار األمني واألوضاع املعيشية واالقتصادية املزرية،  
بموضوع  يتعلق  فيما  خاصة  دائم،  بشكل  واملتغير  الواضح،  غير  القانوني  للوضع  إضافة 

 .اإلقامات

أه اشتكى  أخرى  جهة  وانعدام  من  املعيشية  أوضاعهم  تردي  من  دنون  خان  مخيم  الي 
 .الخدمات األساسية وارتفاع األسعار الذي طال مختلف نواحي الحياة



 

وقال نشطاء من داخل املخيم إن الوضع االقتصادي لألهالي مع اقتراب العيد بات يف غاية  
ن أحالم األطفال نتيجة  السوء حيث انعدمت القوة الشرائية وبات شراء الحلوى ولباس العيد م

 .انخفاض سعر الليرة وانتشار البطالة وانعدام املوارد

 

ووصف النشطاء األوضاع يف املخيم بمدرسة بال مدير وال معلمين حيث تنتشر الفوضى يف  
كل مكان من أرجاء املخيم بال حسيب وال رقيب، فأسعار صهاريج املياه غير منطقية، وايجارات  

التج واملحال  حدود  املنازل  وال  منضبطين  غير  النارية  بدراجاتهم  واملراهقين  خيالية،  ارية 
 .لديهم للسرعة يف شوارع مهترئة مليئة باملطبات والحفر

بدورهم طالب أهالي مخيم خان دنون الفصائل الفلسطينية واألونروا واملؤسسات الحكومية  
ومحاس املخيم،  يف  الخدمي  الواقع  وتحسين  مسؤولياتهم  أمام  املتجاوزين  بالوقوف  بة 

 .للقانون

ىلع صعيد آخر كشف األمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني "خالد عبد املجيد"  
عائلة عادت حتى اليوم إلى مخيم اليرموك، مشيرًا إلى أن العديد من اإلجراءات    700أن نحو  

لة تقديم  اتخذت من أجل حماية أمالك املدنيين وعدم املساس بها مبينًا أنه ىلع كل عائ
األوراق التي تثبت ملكيتها للمنزل ليصار إلى البدء بترميمه وذلك بعد التأكد من نتيجة الكشف  

 .اإلنشائي بصالحيته للسكن 

أوضح عبد املجيد يف تصريح لوكالة سانا التابعة للنظام السوري إلى وجود تسهيالت ىلع  
تأه تعمل ىلع  التي  الخدمية  والورشات  التحتية  البنية  والكهرباء  صعيد  املياه  شبكات  يل 



 

لالجئين   الغوث  وكالة  مساهمة  ضرورة  ىلع  مشددًا  املمكنة،  بالسرعة  الصحي  والصرف 
 .الفلسطينيين والفصائل الفلسطينية يف تأهيل املدارس واملراكز الصحية املدمرة

من جهة أخرى أطلقت نساء فلسطينيات يف مخيم النيرب مع حلول عيد األضحى املبارك  
 ."الكعك بيجمعنا" لصناعة وتقديم كعك العيد بمقابل مادي بسيطمبادرة  

 

وقالت إحدى السيدات القائمات ىلع هذه املبادرة إن الهدف منها تمكين املرأة االعتماد ىلع  
نفسها وإدارة املشاريع الصغيرة، باإلضافة لزيادة الخبرة يف مجال املعجنات وتطوير املهارات  

 .يات وبيعهاالخاصة بالطبخ وصناعة الحلو

يذكر أن املبادرة التي أقيمت يف مركز شمس لدعم وتمكين املرأة الفلسطينية التابع ملنظمة  
سيدة أنتجن    15الهالل األحمر الفلسطيني استمرت ملدة خمسة أيام متواصلة، شاركت فيها  

   .كيلو غرام من الكعك  80كيلوغرام من أقراص العجوة و  90خاللها 

من أبناء مخيم    2004الالجئ الفلسطيني رامي هيثم إسماعيل مواليد  يف قصص النجاح أحرز  
وزن   يف  األجسام  لكمال  الجمهورية  بطولة  ىلع  وحصل  األّول،  املركز  يف    65جرمانا،  كغ 

 .البطولة التي أقيمت بالعاصمة السورية دمشق

 

 


