
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3087العدد

26-12 -2020 
 

  أهالي مخيم الحسينية حاجز النظام يضيق الخناق ىلع

 مشاريع موعودة لتحسين الخدمات يف مخيم درعا •
 لبنان: لجان فلسطينية سورية تستنكر تقليصات األونروا ملساعداتها النقدية الشهرية والشتوية  •
 النظام يخفي قسريًا الشقيقين الفلسطينيين "أحمد ووليد محمود"  •
 ك توزيع حصص وقائية ملواجهة كورونا يف مخيم اليرمو •



 

 آخر التطورات

أفادت مصادر ميدانية يف مخيم الحسينية بريف دمشق، ملجموعة العمل، أن حاجز النظام  

السوري ىلع بوابة املخيم فرض إجراءات تدقيق أمني ىلع ركاب حافالت النقل الداخلي،  

 والتي بدأت عملها حديثًا يف املخيم. 

 

يق يف هوياتهم  وذكرت املصادر، أن عناصر األمن السوري بدأوا بتفتيش الركاب والتدق

الشخصية، مما يسبب االنتظار لوقت طويل واضطرار العمال والطالب واملوظفين للتأخر عن  

مؤسساتهم ومدارسهم، وأشارت أن السبب وراء ذلك يعود إلى تضرر عناصر الحاجز بعد أن  

 كانوا يجبرون سائقي الحافالت الخاصة ىلع دفع إتاوات لهم. 

انون من التشديد األمني املتواصل، وبقاء الساتر الترابي  يشار أن سكان مخيم الحسينية يع

الذي أقامته قوات النظام السوري حول املخيم ويسد جميع منافذه باستثناء مدخل املخيم،  

ووضعت حاجزًا أمنيًا ىلع مدخله الرئيسي من أجل احكام السيطرة عليه وعزله عن بقية  

 . املناطق والبلدات املحيطة به



 

قلت مصادر إعالمية، فحوى لقاء جمع ممثلين عن شعبة فلسطين يف  يف سياق مختلف ن 

حزب البعث ووكالة األونروا والهيئة العامة لالجئين العرب، يف درعا جنوب سورية، ووفقًا  

للمصادر ناقش املجتمعون املشاريع التي ستعمل عليها األونروا لتحسين جودة الخدمات  

ودعم أوضاع السكن واألراضي واملمتلكات يف  واملستوى املعيشي لالجئين الفلسطينيين  

 مخيم درعا. 

 

وذكرت املصادر عددًا من املشاريع منها، ترميم مدرسة طبريا وإصالح املساكن ذات األضرار  

الخفيفة القابلة للسكن، وإزالة الركام والنفايات الصلبة، والعمل ىلع إصالح شبكة الصرف  

يرة إلى أن يبدأ التقييم الفني للمساكن بتاريخ  الصحي وتنظيف الطرقات وإنارة الشوارع، مش

17/1/2021. 

باالنتقال إلى لبنان أصدر تجمع اللجان األهلية لفلسطيني سورية بيانًا استنكر خالله  

السياسة التي تتبعها وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( يف تقليص  

ة، مشددين ىلع أن وكالة الغوث باتت  خدماتها ومساعداتها النقدية الشهرية والشتوي



 

تتعامل مع ملف فلسطينيي سورية بعدم اكتراث وتجاهل ملعاناتهم وأوضاعهم اإلنسانية  

 واملعيشية الكارثية.  

 

وعبرت اللجان األهلية يف بيانها عن رفضها لآللية والتقليصات التي جرى اعتمادها من قبل  

$ للفرد الواحد  25ية الشتوية والتي لم تتعدى  األونروا خالل عملية توزيع املساعدات املال

بينما الالجئ يشتري احتياجاته التي تحدد أسعارها بحسب سعر الصرف الذي بات يتجاوز  

 ليرة لبنانية يف السوق السوداء.  8500

كما حمل بيان التجمع األونروا مسؤولية عدم إصدارها بيان تفصيلي يوضح به عن قيمة  

وعد تسليمها وعدم نشر أي بيان يوضح به أسباب تأخير املساعدة  املساعدة الشتوية قبل م

 النقدية الشهرية، مطالبين وكالة الغوث  

تسليم املساعدة النقدية بالدوالر بدل الليرة اللبنانية بسبب تدهور قيمتها، وما نجم عنه  

خاصة  من غالء فاحش وارتفاع جنوني لألسعار، وعدم التأخير يف دفع املستحقات املالية ال

 بفلسطينيي سوريا وصرفها بموعدها املحدد 



 

، حصص وقائية  25/12من جهة أخرى وزع الهالل األحمر الفلسطيني يف سوريا، يوم الجمعة 

ومعقمات، اضافة لقرطاسية وقصص لألطفال، بالتعاون مع الصليب الدنماركي ىلع األهالي 

ذلك ضمن برنامج  القاطنين داخل مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، و

املساعدات الطارئة تأتي يف إطار االستجابة الطارئة لحماية ووقاية الالجئين الفلسطينيين  

 يف سورية من االصابة بالفيروس، أو الحد من تفشيه.

 

ويشكو األهالي يف مخيم اليرموك من فقدان الرعاية الصحية واالجتماعية والخدمية، وعدم  

 يدليات أو كوادر طبية وصحية داخل املخيم. وجود مشايف، أو مستوصفات أو ص

وكان عدد من نشطاء مخّيم اليرموك طالبوا يف وقت سابق، فصائل العمل الوطني 

الفلسطيني واملؤسسات األهلية واالجتماعية، والجمعيات الفلسطينية، تقديم الخدمات  

وة بغيرهم من  اإلغاثية والطبية والخدمية للعائالت املتواجدة يف املخيم، ومعاملتهم أس

 املخيمات، وباقي املناطق يف سورية. 



 

يف ملف االنتهاكات واالخفاء القسري يواصل النظام السوري اعتقال الشقيقين  

وحتى   2014فبراير/ عام  –الفلسطينيين "أحمد ووليد موسى محمود" منذ شهر سباط 

ترد عنهما أي   اللحظة، وذلك بعد اعتقالهما من منزلهم يف منطقة ركن الدين بدمشق، ولم

 معلومات عن مكان أو ظروف اعتقالهما. 

 

( معتقاًل فلسطينيًا يف سجون النظام السوري اليزال  1797وقد وثقت مجموعة العمل )

 مصيرهم مجهواًل.


