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سنوات ىلع الحملة العسكرية.. جثث ما تزال تحت أنقاض مخيم اليرموك  3  

 أشهر  10 • ضخ المياه إلى منازل مخيم سبينة بعد انقطاعها منذ

 سنوات 7ي يخفي قسريًا الفلسطيني "عصام شرفي" منذ  • األمن السور

 أنباء عن تأخير مساعدة األونروا النقدية لفلسطينيي سورية .• لبنان.

 • توزيع مساعدات غذائية ألهالي مخيم حندرات 



 

 آخر التطورات 

للعام الثالث على التوالي، ماتزال جثث الجئين فلسطينيين تحت أنقاض عدد من المنازل في مخيم 

ن الفلسطينيين بدمشق، حيث قضوا خالل حملة القصف العشوائي التي قامت بها  اليرموك لالجئي

الخميس   يوم  روسي  بدعم  السوري  النظام  عشرات  2018نيسان/أبريل،    19قوات  خاللها  وقضى   ،

 الالجئين الفلسطينيين. 

 

ووثقت   المدمرة،  المنازل  وركام  أنقاض  تحت  الضحايا  وجود عشرات  العمل،  لمجموعة  وأكدت مصادر 

المجموعة أسماء كل من "هيفاء الحاج" التي قضت مع زوجها الحاج "محمد هدبة"، وجيرانهم "انشراح  

الشعبي"، و"عبد الهادي الغوطاني"، و"باسمة الغوطاني"، و "وليد الوزير"، و "صالح العبيات"، وتؤكد  

 خيم. المصادر وجودهم تحت أنقاض مبنى في شارع عطا الزير باتجاه حديقة فلسطين في الم

منطقة   في  وتركزت  اليرموك،  مخيم  في  مناطق  عدة  في  لجثامين  مشاهداتها  المصادر  تلك  ونقلت 

العروبة جنوب المخيم ومنطقة غرب شارع اليرموك، ووفقًا لذوي الضحايا، لم تتحرك أي جهة رسمية  

 من أجل انتشال الشهداء من تحت األنقاض. 



 

ي سورية مطالبتها النظام، بالسماح للطواقم  من جانبها، جددت مجموعة العمل من أجل فلسطيني

 الطبية والدفاع المدني بالعمل في مخيم اليرموك وانتشال الجثث من تحت االنقاض والركام. 

في سياق آخر، ذكرت مصادر مطلعة في مخيم سبينة لمجموعة العمل، أن مؤسسة مياه ريف دمشق  

ن بريف دمشق، بعد تركيب وزارة الكهرباء  ضخت المياه إلى منازل مخيم سبينة لالجئين الفلسطينيي 

محولة كهربائية جديدة لتشغيل مضخة الماء، وأكد أحد السكان وصول المياه إلى غالبية حارات وشوارع  

 المخيم. 

 

أكثر من   منذ  منازل مخيم سبينة  الماء عن  إمدادات  انقطاع  بعد  ذلك  انقطاع    10يأتي  أشهر، بسبب 

الماء، وتوقف عمل مولدة الكهرباء بسبب شّح المحروقات وارتفاع  الكهرباء لفترات طويلة عن خّزان  

 أسعارها، باإلضافة إلى وجود فساد بين المسؤولين عن فتح وإغالق مياه الخزان في المخيم. 

الفلسطيني "عصام أحمد شرفي" منذ   السوري اعتقال  النظام  المختفين قسريًا، يواصل   7في ملف 

عناصر حاجز شارع علي الوحش بريف دمشق التابع للنظام السوري  سنوات على التوالي، حيث اعتقله 



 

أو مكان    2014/  1/  5يوم   اآلن لم يرد معلومات عن مصيره  إلى جهة غير معلومة، وحتى  واقتادوه 

 ومتزوج.  1961اعتقاله، وهو من مواليد 

الفلسطينيين من  في لبنان، قال ناشطون أن وكالة األونروا تعتزم تأخير المستحقات المالية لالجئين  

المالية   المساعدات  بصرف  وطالبوا  الوكالة،  من  سلبية  ردودًا  تلقيهم  بعد  وذلك  لبنان،  في  سورية 

أسباب   حول  توضيحي  بيان  وإصدار  بلبنان،  سورية  لفلسطينيي  المزرية  األوضاع  بسبب  المستحقة 

 التأخير. 

األونروا تشكل مصدرًا أساسيًا   المالية من  المعونة  أن  لبنان،  الفلسطينيين في  المهجرين  أحد  وقال 

تأخير   وان  كورونا،  الوقاية من  وإجراءات  البطالة  وانتشار  المالية  مواردهم  انعدام  في ظل  لدخلهم، 

مرت وهم  الديون،  تراكم  بسبب  لالستغالل  عرضة  ويجعلهم  أزماتهم،  سيزيد  بطون  المساعدات 

 وغيرها.   ،والماءبالتزامات دفع شهرية منها إيجار المنزل، وفواتير الكهرباء،  

الجئ    27,700وتشير احصائيات األونروا إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان تبلغ  

 .2020فلسطيني مهجر من سوريا إلى لبنان حتى نهاية شباط/فبراير 

 



 

 جان عمل أهلي ل

ال اللجنة  األهالي وزعت  على  غذائية  سالل  حلب،  في  الفلسطينيين  لالجئين  حندرات  لمخيم  محلية 

القاطنة في المخيم، وألبسة على جميع األطفال، هذا ويعيش أبناء المخيم أوضاعًا إنسانية مزرية  

الوضع   ذلك على  وانعكاسات  الحرب في سورية  واستمرار  التهجير  نتيجة  المدقع،  الفقر  وطأة  تحت 

 وضعف الموارد المالية وارتفاع األسعار والبطالة وتفشي فايروس كورونا. االقتصادي، 

 


