
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3028العدد 

28-10-2020 
 

 األجهزة األمنية السورية تسيطر بالقوة ىلع منازل الالجئين يف مخيم خان الشيح

 املفوض العام لألونروا يزور سوريا ويلتقي املقداد •
 أهالي اليرموك يطالبون بعودتهم إلى مخيمهم   •
 إعادة تأهيل وتركيب مجموعات ضخ مياه جديدة يف مخيم حندرات  •
 األمن السوري يواصل اعتقال املهندس الفلسطيني "وهدان عبد الله الرواشدة"  •



 

 آخر التطورات

العمل    وردت العديد مع املعلومات والشهادات، باإلضافة لرسائل ىلع بريد صفحة مجموعة

من أجل فلسطينيي سوريا، توضح وضع يد قوات النظام وعناصر تابعة له ىلع منازل الالجئين  

 . يف مخيمات فلسطينية عدة منها مخيم خان الشيح

 

اسمها  بدورها   ذكر  العمل عن  تتحفظ مجموعة  الشيح  خان  مخيم  داخل  من  مصادر  ذكرت 

لقوات النظام السوري أو محسوبة ىلع أطراف حفاظًا ىلع أمنهما وسالمتها أن عناصر تابعة  

أمنية ولجان أهلية تابعة للنظام، دأبت منذ اليوم األول لخروج املهجرين قسرًا من مخيم خان  

الشيح إلى الشمال بوضع عالمات ىلع منازل عدد من النشطاء اإلغاثيين واإلعالميين من أبناء  

م عناصر من فرع سعسع وبمساعدة عدد  املخيم بهدف استمالكها ووضع اليد عليها، حيث قا

منازل للمدنيين،  ووضع يدها عليها    10من املخبرين من أبناء املخّيم،  بالسيطرة ىلع أكثر من  

ليقطن فيها عناصر من فرع سعسع بعد إخراج ساكنيها منها، كما قامت تلك األطراف بتهديد  

 من يعارضها باالعتقال واتهامه بالتعامل مع جهات إرهابية. 



 

الالجئين   وتشغيل  غوث  لوكالة  العام  املفوض  الزاريني  فيليب  التقى  أخرى  جهة  من 

الثالثاء   يوم  )أونروا(  الخارجية    27/10الفلسطينيين  وزير  نائب  املقداد  فيصل  الدكتور 

واملغتربين السوري، وبحث معه أهم القضايا املتعلقة بالالجئين الفلسطينيين باملخيمات  

 والتجمعات يف سورية.  

 

تشرين األول/ أكتوبر قادمًا من األردن    26واستعرض الزاريني الذي وصل إلى دمشق يوم االثنين  

يف زيارة رسمية تستغرق عدة أيام مع املقداد، الجهود التي تبذلها األونروا واألمانة العامة  

إلى أن  لألمم املتحدة ملواجهة األزمة املالية للمنظمة باالعتماد ىلع موارد مضمونة، مشيرًا  

وكالة الغوث تبذل جهدها لتشجيع بعض الدول املانحة يف كل أنحاء العالم لزيادة دعمها  

يف   الفلسطينيين  الالجئين  تجاه  اإلنسانية  بمهامها  القيام  قادرة ىلع  تبقى  كي  لألونروا 

 مناطق اللجوء كافة. 

دعم الالزمين  من جانبه شدد املقداد ىلع استعداد سوريا الدائم لتقديم كل التسهيالت وال 

لقيام األونروا بمهامها وضمان استمرار الحياة الكريمة لالجئين الفلسطينيين املوجودين يف  



 

سورية وتعزيز التعاون القائم بين الجانبين ىلع أساس من الثقة واإليمان بأهمية الدفاع عن  

 حقوق الشعب الفلسطيني.

خيم اليرموك بسبب التأخر  يف سياق مختلف سادت حالة من السخط والغضب بين أهالي م

واملماطلة بالعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم، خاصة بعد بث روح األمل والوعود والقرارات التي  

أطلقتها محافظة دمشق، القاضية بالترّيث، أي التوقف املؤقت، يف إصدار املخطط التنظيمي  

 النهائي ملخيم اليرموك يف دمشق.  

 

الي مخيم  أهالي  طالب  جانبهم  الجهات  من  من  سورية  داخل  نزوحهم  مناطق  يف  رموك 

منازلهم   إلى  عودتهم  ىلع  العمل  دمشق  يف  الفلسطينية  والفصائل  الرسمية  السورية 

 وممتلكاتهم يف املخيم، وإنهاء معاناتهم ومأساتهم املعيشية واالقتصادية.  

والحجر    مبدين استغرابهم من املماطلة غير املبررة خاصة يف ظل عودة سكان حي التضامن

األسود إلى منازلهم، متسائلين ماذا تنتظرون؟، محملين محافظة دمشق بصفتها املسؤولة  

العمل   منتقدين عدم جديتها يف  منازلهم،  إلى  بعودتهم  املماطلة  املخيم  املباشرة عن 



 

وانشغالها بالدراسات البطيئة التي تعتبر مضيعة للوقت، مبدين استعدادهم إلزالة األنقاض  

و  وغالء  بأنفسهم  اإليجارات  أسعار  ارتفاع  من  فمعاناتهم  جديد،  من  وبنائها  منازلهم  ترميم 

 املعيشة باتت ال تحتمل، وسط استخفاف جميع الجهات املعنية وعدم االكتراث بمصيرهم. 

باالنتقال إلى الشمال السوري أعلنت ورش الصيانة التابعة للمؤسسة العامة للمياه أنها أنهت  

تأهيل مجموعات ضخ املياه يف مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين    عملها بصيانة وإعادة

بحلب، منوهة إلى أنه تم تركيب مضخات مياه جديدة لتغذية املخيم واملناطق املحيطة به  

 باملياه. 

 

بمخيم   املياه  لوضع  كاملة  دراسة  سابق  وقت  يف  أجرت  حلب  يف  املياه  مؤسسة  وكانت 

لبدء بتجهيز مضخة املاء ومولدة الكهرباء وغرفة املضخة،  حندرات، وقّدمت وعودًا أنه سيتم ا

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

 



 

الفلسطيني   املهندس  اعتقال  السورية  األمنية  األجهزة  تواصل  القسري  االخفاء  ملف  يف 

من بيته    2013-1-3قاله يوم  "وهدان عبد الله الرواشدة" منذ أكثر من سبع سنوات، حيث تم اعت

بمنطقة جديدة عرطوز بريف دمشق، وهو مقدم متقاعد من جيش التحرير الفلسطيني يف  

 سورية.

 

( معتقاًل فلسطينيًا منذ اندالع  1797فيما تتكتم األجهزة األمنية السورية ىلع مصير أكثر من )

 حت التعذيب. ( ضحية قضوا ت 621الحرب الدائرة يف سورية، وتم توثيق أكثر من )


