
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2555 العدد
22-11-2219 

 

 "قاطنيه نًأساة حم وإيجاد أوضاعهى بتحسين نهًطانبت بهىط ديز يخيى في اعتصاو"

" 

 انغزبي درعا بزيف انًزيزيب في االغتياالث يسهسم استًزار 

 انسبينت يخيى أحياء ين اننفاياث تزحيم عذو ين شكىي 

 سنىاث 4 ينذ" حنينى يحًىد" انفهسطيني اعتقال يىاصم انسىري اننظاو 



 

 

 التطورات خرآ

 المنصرم أكتوبر/ األول تشرين 13 الخميس يوم السوري الشمال إلى الفمسطينيون الميجرون نظم

 منيا يعانون التي المزرية المعيشية أوضاعيم تردي عمى احتجاجاً  بموط دير مخيم في اعتصاماً 

 .المخيم داخل منو اإلنسانية، الحياة متطمبات ألدنى يفتقر الذي المخيم داخل

 

 عودتيم عمى والعمل يعيشونيا، التي المأساة من إخراجيم المعنية الجيات المعتصمون طالب كما

 الالجئين وتشغيل غوث وكالة داعين اإلنساني، المجوء حق منحيم أو فمسطين، وطنيم إلى

 والطبية والمالية اإلغاثية المساعدات وتقديم تجاىيم مسؤولياتيا بتحمل ،"األونروا" الفمسطينيين

 .دمشق العاصمة في سكنيم مناطق في ليم تقدم كانت التي



 

 ومنظمة الدولية والمؤسسات اإلنسان حقوق منظمات فييا ناشدوا شعارات المعتصمون ورفع

 العون يد وتقديم مأساتيم من انتشاليم عمى العمل التركية والسمطات الفمسطينية والفصائل التحرير

 .معاناتيم من لمتخفيف ليم والمساعدة

 منازليم مغادرة عمى أجبروا الذين السوري الشمال في الفمسطينيون الميجرون ويعيش ىذا

 عدم في كبيًرا عجًزا تعاني مكتظة مخيمات في قاسية معيشية أوضاعاً  مرات عدة وممتمكاتيم

 تقديم وعدم صفوفيم، بين البطالة وانتشار اإلغاثية المساعدات وشح الحياة، مقومات أدنى توفر

 مسؤولياتيا تحمل عن األونروا وتخمي اإلنسانية المنظمات قبل من غذائي أو مادي دعم أي

 .اتجاىيم

 درعا بريف المزيريب بمدة في جديد من برأسو فأطل االغتياالت مسمسل عاد سورية، جنوب في

 .نسبي ىدوء فترة بعد الفمسطينية العائالت مئات تقطنو الذي الغربي

 



 

 المواطن اغتيال المنصرم الشير من أكتوبر/ األول تشرين 13 يوم المزيريب بمدة شيدت حيث 

 أيدي عمى  المزيريب في الري بمنطقة  السد طريق حي سكان من المسالمة يوسف ياسر السوري

 .اليوية مجيولين مسمحين

 ىاجساً  باتت والخطف واالغتياالت القتل حوادث أن إلى العمل مجموعة مراسل أشار جانبو من

 السوريين من عدد طالت األخيرة اآلونة في كبير بشكل تكررىا نتيجة المزيريب بمدة سكان يؤرق

 الفمسطينيين والالجئين

 وقادة السورية، لمسمطات موالية شخصيات طالت التي االغتياالت حوادث سمسمة أن يذكر

 ومن درعا محافظة دخول منذ بدأت المسمحة السورية المعارضة في عمموا عسكريين وعناصر

 .السورية المعارضة وقوات السوري النظام بين التسوية اتفاق المزيريب بمدة ضمنيا

 تراكم من السبينة، مخيم في عدنان أبو المختار حي أىالي من عدد اشتكى دمشق، ريف في

 بشكل القمامة بترحيل السبينة بمدية التزام وعدم ايام، 33 من أكثر منذ حييم أزقة في القمامة

 .منتظم



 

 

 المتراكمة القمامة لترحيل البمدية سيارة تأتي أن دون من أيام 33 من أكثر مر" المشتكون وقال

 كبيرة معاناة يشكل بات الذي الحال واقع المخيم، في عدنان أبو المختار حي شوارع معظم في

 والكالب لمقطط مرتع إلى القمامة اكوام وتحول الكريية، الروائح انتشار بسبب لألىالي بالنسبة

 ".الشاردة

 مخيم أخبار بنقل المعنية بوك الفيس االجتماعي التواصل موقع صفحات إحدى نشرت بدورىا

 رفع المعنيين من مطالبة عدنان، أبو المختار حي النفايات تراكم تظير عديدة صوراً  السبينة

 .المخيم أبناء تجاه الخدمية مسؤولياتيم وتحمل القمامة

 نظراً  سكانو، من لمعديد ىاجساً  السبينة مخيم وأزقة حارات في والردم النفايات تراكم وٌيشكل ىذا

 بيئة أصبحت أنيا عن فضالً  كريية، روائح من عنيا يصدر وما بيئة، مخاطر من عنيا ينجم لما

 .لألمراض المسببة الميكروبات وتنامي لوجود مناسبة



 

 تنتيجيا التي االكتراث عدم وسياسة الالمباالة حالة إلى ىذا كل سبب منيم العديد أرجع فيما

 أسفيم المخيم أىالي أبدى وقد لممخيم، األساسية الخدمات تأمين عن والمسؤولة المعنية الجيات

 من العديد برفع قاموا أنيم مضيفين يقدمونيا، التي لمشكاوي السبينة بمدية تجاوب لعدم الشديد

زالة رفع أجل من سبينة بمدية إلى الشكاوي  بالنسبة حقيقة مشكمة تشكل باتت التي النفايات تمك وا 

 متذرعة لطمبيم تستجب لم البمدية تمك إال أطفاليم، وصحة صحتيم عمى خطر من تشكمو لما ليم

 .واىية بحجج

 عام منذ" حنينو محمود" الفمسطيني الشاب اعتقال السوري النظام يواصل آخر، سياق في

 لالجئين النيرب مخيم أبناء من وىو اعتقالو، مكان أو مصيره عن معمومات توجد وال ،5332

 .حمب في الفمسطينيين

 

 منيم السوري النظام سجون في فمسطينيين معتقمين( 3671) وثقت العمل مجموعة أن يشار

 .نساء 331


