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 سورية... أوضاع معيشية خانقة وتقليص مستمر يف خدمات األونروا الفلسطينيون يف 

 مريض فلسطيني سوري مهجر يف لبنان يطلق نداء استغاثة  " •
 املواصالت يف مخيم الحسينية عبء ومعاناة وأزمة حقيقية  •
 وفد من الصليب األحمر يزور مخيم حندرات يف حلب  •



 

 آخر التطورات

إنساني  أوضاع  الفلسطينيون يف سورية من  الالجئون  واقتصادية خانقة  يشكو  ومعيشية  ة 

وقاسية، متأثرين بما تشهده سوريا من أزمات وتضخم وركود اقتصادي وشح يف املواد وانهيار  

باملئة من السوريين والفلسطينيين تحت خط الفقر    80لقيمة الليرة، حيث يعيش أكثر من  

تعرضها   بعد  بيوتهم  من  قسري  تهجير  من  يعانونه  ما  ذلك  إلى  يضاف  للتدمير  املدقع،  

والتخريب يف عدد من املناطق التي اجتاحتها قوات النظام، وتعرضهم مع اخوتهم السوريين  

ملختلف أنواع الظلم والقمع واالعتقال والتعسف التي تنتهجها أجهزة النظام األمنية ، وغياب  

 األمل يف مستقبل واضح املعالم لهم وألبنائهم. 

 

خدما   تقليص  األونروا  قرار  فاقم  حين  عملها  يف  مناطق  يف  الفلسطينيين  لالجئين  تها 

التمويل   الكبير يف حجم  بالنقص  الكثير منها متذرعة  الخمسة ومن ضمنها سورية، ووقف 

للمساعدات   املفاجئ  بالتخفيض  ترامب  دونالد  االمريكي  الرئيس  إدارة  قرار  بعد  لعملياتها 



 

مأساة تلك العائالت وخاصة أن  مليون دوالر يتوالى، من    360األمريكية لألونروا والتي تقدر ب  

 % منها تعتمد بشكل رئيسي ىلع ما تقدمه وكالة الغوث من مساعدات لهم.    90

مخيم   أبناء  أحد  املغربي"  "عدنان  السوري  الفلسطيني  الالجئ  أطلق  مختلف  سياق  يف 

ه  اليرموك املهجر إلى مخيم البداوي شمال لبنان، نداء إنسانيًا عبر مجموعة العمل ناشد خالل

جميع املنظمات اإلنسانية والطبية للتكفل بما تبقى من ثمن إجراء عملية له يف الرأس ومد  

 يد العون له.  

 

ووفقًا لعدنان أنه يعاني من ورم يف الغدة النخامية يف الدماغ، وبحاجة إلجراء عملية جراحية  

دوالر، مشيرًا إلى أن    2600مليون ل. ل ما يقارب    20عاجلة، منوهًا إلى أن تكلفة العملية تبلغ  

بتغطية   تكفلت  )األونروا(  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  غوث  تكاليف    % 40وكالة  من 

ماليين ل.ل، يف وفر الصندوق الصحي والضمان وجمعيات خيرية وفاعلي    8لية أي حوالي  العم

 خير ما تبقى من ثمن تكلفة العملية للمشفى.  



 

وقال عدنان كانت األمور تجري بشكل جيد، إال أنني فوجئت عند ذهابي إلى املشفى بأن تلك  

العملي  بمبلغ  الغوث وطالبتني  وكالة  بالكامل، وعند مراجعتي  املشفى غير متعاقدة مع  ة 

العملية سيقومون   إجراء  وبعد  املبلغ مني،  وأدفع  أمري  تدبر  يتوجب  أنه  أخبرتني  لألونروا 

 بإعطائي املبلغ الذي دفعته بعد أن أجلب لهم فاتورة من املشفى.  

النقل من   تأمين وسائط  أزمة يف  الحسينية،  إلى ريف دمشق يشكو سكان مخيم  باالنتقال 

الذي يقع يف أقصى ريف دمشق الجنوبي بمقربة من طريق السويداء، ويبعد  وإلى املخيم  

كم، حيث بات التنقل أحد املشاكل التي ال    15عن العاصمة السورية دمشق مسافة ال تتجاوز  

يستهان بها يف حياة سكانه، فقد ينتظر أي موظف أو طالب عدة ساعات للوصول إلى مكان  

خرى من مصروف يكاد يصل إلى ربع الراتب أو أكثر، عدا عن  عمله، باإلضافة إلى املنغصات األ

 مزاجيات السائقين. 

 

حافالت   توفر  عدم  من  واملوظفين  الطالب  منهم  خاصة  املخيم  أهالي  يعاني  كما 

سائقي   واستغالل  وجامعاتهم،  ومدارسهم  عملهم  مكان  إلى  تقلهم  التي  )امليكروباصات( 



 

سب مزاجهم، كما أنهم يفرضون خط سير الحافلة  الحافالت الذين يقومون برفع أجرة النقل بح 

 بما يتوافق مع أهوائهم.   

أما يف حلب قام وفد من منظمة الصليب األحمر الدولي يرافقه ديفيد كلين مسؤول املياه  

العمل بمضخة   الفلسطينيين، ملتابعة سير  بزيارة تفقدية ملخيم حندرات لالجئين  بسوريا 

 م واملناطق املجاورة له.  املياه التي ستقوم بتغذية املخي 

 

خزانات ماء موزعة ىلع عدد من حاراته، وذلك    10وكان الصليب األحمر الدولي زود املخيم بـ  

 بعد ازدياد أعداد العائدين إليه.

من جانبه قال مدير مؤسسة الالجئين الفلسطينيين يف حلب "أحمد ابراهيم" يف وقت سابق  

املياه يف حلب أجرت دراسة كاملة لوضع املياه  ألبناء وناشطي مخيم حندرات" إن مؤسسة  

الكهرباء وغرفة   املاء ومولدة  بتجهيز مضخة  البدء  أنه سيتم  بمخيم حندرات، وقّدم وعودًا 

 املضخة، وبعدها سيتم تجربة ضخ املياه للمخيم من أجل إصالح املناطق املتضررة.


