
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3086العدد: 

25-12-2020 

 • أنور عبد الهادي: عودة األهالي إلى مخيم اليرموك مرتبطة بإعادة البنية التحتية

 • أهالي مخيم النيرب يشكون الفلتان األمني 

 دة من كورونا في مخيم خان الشيح • تحذيرات جدي

 "فلسطينيو مخيم دير بلوط يعتصمون لتحسين أوضاعهم" 



 

 آخر التطورات:

اعتصم عدد من الالجئين الفلسطينيين في مخيم دير بلوط شمال سورية، للمطالبة بتحسين أوضاعهم  
وكالة  تطالب  الفتات  المعتصمون  وحمل  والمحمدية،  بلوط  دير  مخيمي  في  المتردية  المعيشية 

ساة نزوحهم وتهجيرهم من مناطق سكنهم،  األونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية إليجاد حل جذري لمأ 
 ودعا المعتصمون الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا والمهجر لنجدتهم.

 
ويعيش المهجرون الفلسطينيون من جنوب دمشق ومخيمي خان الشيخ واليرموك وجنوب دمشق 

عدم توفر أدنى ودرعا في الشمال السوري أوضاعًا معيشية قاسية، حيث تعاني عجًزا كبيًرا في  
مقومات الحياة، وشّح المساعدات اإلغاثية وانتشار البطالة بين صفوفهم، وعدم تقديم أي دعم مادي 

 أو غذائي من قبل المنظمات اإلنسانية وتخلي األونروا عن تحمل مسؤولياتها اتجاههم.

رئيسية في    الجئًا فلسطينيًا يقيمون في ثالث مناطق  1488وتشير احصائيات غير رسمية إلى أن  
الشمال السوري وهي منطقة إدلب وريفها ومنطقة عفرين )غصن الزيتون( وريف حلب الشمالي 

 )درع الفرات(.

في دمشق، أكد مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير "أنور عبد الهادي"، أن 
 ور إيجابية وجيدة.عملية إعادة مهجري مخيم اليرموك تتواصل بشكلها االعتيادي، واألم

وقال عبد الهادي في تصريح صحفي، إن عملية العودة والتي تتم بإشراف محافظة دمشق تجري  
أساسية  خدمات  من  التحتية  البنية  بإعادة  والمرتبطة  العودة  لهذه  اإلمكانات  توافر  مع  بالتوافق 



 

دة حتى اآلن، وضرورية من ماء وصرف صحي وغيرها، مبينًا أن مئات العائالت تمكنت من العو 
عائلة للعودة خالل األيام    80عائلة، كما صدرت موافقات لنحو    480ويوجد في المخيم حاليًا نحو  

 الماضية واألمور تسير على ما يرام.

الحكومة   بيد  هي  األهالي،  لعودة  اإلجرائية  اللوجستية  القضايا  بأن  التذكير،  الهادي  عبد  وجدد 
رتبطة بهذه األمور اللوجستية يجري حلها تباعًا، ومشيرًا إلى السورية، مبينًا أن بعض العقبات الم

 أن بطء العودة مرتبط في أحد أسبابه بعدم قدرة البعض على صيانة منزله. 

 وأضاف عبد الهادي: "متفائلون بتسارع عملية منح الموافقات وخاصة لألهالي القادرين على العودة". 

ير الفلسطينية، على أن مخيم اليرموك هو جزء من مدينة  وشّدد مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحر 
 دمشق، ويقطن فيه مئات آالف السوريين، إضافة إلى سكانه من الالجئين الفلسطينيين.

الفلتان األمني   الفلسطينيين في حلب، من  النيرب لالجئين  في سياق آخر، اشتكى أهالي مخيم 
رب من قبل ملثمين يشتبه أنها محاوالت  خالل فترة الليل، حيث تعرض بعض شباب المخيم للض

بتشكيل  ،  للسرقة المخيم،  حماية  عن  للمسؤولين  األهالي  مناشدات  العمل  مجموعة  مراسل  ونقل 
 دوريات ليلية مسّيرة لضبط الفلتان الذي يشكل مصدر قلق وخوف لألهالي.

النيرب، وتتخذ    جدير بالذكر أن مجموعة "لواء القدس" الموالية للنظام السوري تسيطر على مخيم 
وتمّلك   الصعبة،  األهالي  أوضاع  مستغلة  المخيم  أبناء  من  العشرات  وتجّند  لقيادتها،  مقرًا  منه 

 عناصرها السالح. 

 



 

على صعيد كورونا، حّذر نشطاء من أبناء مخيم خان الشيح األهالي من االستهتار وعدم اتخاذ  
 إجراءات وقائية للحد من انتشار فايروس كورونا. 

طاء األهالي إلى ضرورة االلتزام باإلجراءات الوقائية، من ارتداء ِكمامة وتباعد اجتماعي  ودعا النش
خاصة أمام الفرن وفي سوق الخضار وأماكن المناسبات االجتماعية، كاألفراح وبيوت العزاء، بعد 

 . 19تحذيرات عالمية من فايروس كورونا أكثر تطورًا من سابقه كوفيد 

ل في المخيم "إن اإلجراءات الوقائية تكاد تكون معدومة في أغلب أرجاء وقال مراسل مجموعة العم
 المخيم، خاصة في المناطق العامة ومناطق التجمعات كالمناسبات والسوق.

وسجل مخيم خان الشيح العديد من الوفيات بسبب فايروس كورونا منذ النصف الثاني من هذا 
في الصعوبة مع نقص حاد في جميع المستلزمات   العام فيما يعيش األهالي أوضاعًا معيشية غاية

 الطبية والصحية، ويعتمد أهالي المخيم على مستوصف وحيد تابع لألونروا يفتقر ألدنى الخدمات. 

 


