
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2285  العدد

 تقديم عريضة لمحافظ دمشق تطالب بعودة أهالي اليرموك لمخيمهم •

 اطالق مبادرة لتركيب مواقف ذكية في مخيم النيرب بحلب •

 مشاهدة معتقل فلسطيني في السجون السورية •

 "نداء لمساعدة مسنة فلسطينية سورية بحاجة إلى عملية زراعة بطارية لتنظيم ضربات القلب"

05-02-2019 



 

 آخر التطورات

، من أبناء مخيم اليرموك 1932تعاني المسنة الفلسطينية السورية مريم موسى عيسى مواليد 
بعضلة  المهجرة إلى مخيم عين الحلوة جنوب لبنان من مرض نشاف شرايين القلب مع ضعف

القلب وجهاز منظم ضربات القلب ال يعمل، وهي بحاجة ماسة إلجراء عملية زرع جهاز تنظيم 
 ( ال تستطيع تحمل نفقاتها. Pacemaker Implantation) ضربات القلب

عائلة العيسى ناشدت أصحاب األيادي البيضاء وكل من يستطيع تقديم العون لمساعدته في 
آالف $،  5ع جهاز تنظيم ضربات القلب التي تصل إلى حوالي تأمين تكاليف إجراء عملية زر 

$، وبقي من 800$ بحسب العائلة، فيما قدمت السفارة الفلسطينية 1350قدمت منها األونروا 
 $.2150المبلغ المستحق ما يقارب 

 
ووفقًا للعائلة أنها ال تستطيع تأمين أي جزء من المبلغ بسبب أوضاعها المعيشية واالقتصادية 

 مزرية نتيجة عدم وجود مورد مالي ثابت لها.ال

وكانت الالجئة الفلسطينية السورية مريم موسى عيسى قد أجرت عملية زرع جهاز تنظيم ضربات 
 القلب منذ عدة سنوات في سورية، وهي بحاجة لتغيير الجهاز القديم وتركيب جهاز جديد.

محافظ دمشق عادل أنور العلبي من جهة أخرى سلم وفد من أبناء مخيم اليرموك عريضة إلى 
 موقعة من أبناء مخيم اليرموك، للمطالبة بعودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم في المخيم بأسرع وقت. 



 

آالف شخص من أبناء  3000ووفقًا ألحد أعضاء الوفد أن العريضة التي وقع عليها حوالي 
ها الموقعين بعودتهم صفحه مرقمه اصوال، طالب الموقعون في 200مخيم اليرموك بمجموع 

الفورية للمخيم سواء توفرت فيه البنى التحتية أو لم تتوفر، مشددين إلى أن سكان اليرموك الذين 
أرهقتهم التكاليف المادية يؤكدون استعدادهم للعمل التطوعي المدني وأنهم سيقومون ببناء منازلهم 

 بأيديهم ويعيدون المخيم إلى سابق عهده. 

دمشق أن المحافظة تقوم حاليًا بدراسة شاملة لواقع المخيم وتضع الحلول بدوره أكد محافظ 
المناسبة له، منوهًا إلى أن مخيم اليرموك لن يطرأ عليه أي تغيير، وأن المحافظة جاده بعوده 

 األهالي إليه. 

من جانبهم انتقد عدد من الناشطين مماطلة بعض الجهات الرسمية السورية تأخير عودة أهالي 
اليرموك إلى منازلهم وممتلكاتهم، بالرغم من صدور قرار حكومي رسمي بعودة سكان مخيم  مخيم

اليرموك إليه، كما شككوا بعودة أهالي اليرموك إلى مخيمهم في القريب العاجل، منوهين إلى أن 
وتم بموجبه إنهاء عمل  2018تشرين الثاني/ نوفمبر  11قرار مجلس الوزراء الذي صدر يوم 

يرموك وإلحاقها بمحافظة دمشق ما هو إال خطوة نحو إلغاء ما كان يتمتع بها المخيم من بلدية ال
خصوصية كمنطقة جغرافية، حيث أصبح اليرموك كأي حي من أحياء دمشق يتبع للمحافظة 

 وسيلغى عنه صفة المخيم ويستعاض عنها باسم منطقة اليرموك.

 
ن في حلب تركيب أول المواقف الذكية، وذلك في شأن أخر شهد مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيي

من خالل المبادرة المجتمعية التي أطلقتها مجموعة من يافعي مشروع أمنية بالتعاون مع جمعية 



 

الهالل األحمر الفلسطيني ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( تحت عنوان "الموقف 
قريب من مدرستهم في مخيم النيرب، حيث الذكي"، بهدف إعادة تأهيل موقف انتظار الحافالت ال

قام الطالب بتنظيف محيط الموقف وإعادة طالءه وتجهيزه بمعدات اإلنارة وإضافة مآخذ شحن 
 خاصة بالهواتف النقالة وطالء الجدران المحيطة بالموقف وزخرفتها.  USBإلكترونية 

 
قالت السورية مشاهدته الالجئ إلى ذلك أكد معاوية الحاجي أحد المعتقلين المفرج عنهم من المعت

مشيرًا إلى أن محمد تم تحويله من الفرع  ،وكمخيم اليرم الفتاح من أبناء الفلسطيني محمد عبد
إلى سجن "صيدنايا العسكري " الواقع في قرية صيدنايا الجبلية شمالي  2014عام  291
 السورية دمشق التابع ألجهزة األمن السورية.  صمةالعا

حصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أن عدد وتشير اال هذا
( الجئًا، فيما بلغ عدد الالجئين 1728المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية بلغ نحو )

 ( شخصًا.568الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في السجون السورية )


