
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "النظام السوري يستمر بقطع المياه عن مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية"

 مقتل جندي سوري في مخيم اليرموك جراء انفجار غسالة مفخخة. •

 هيئة فلسطينيي سوريا تجهز سيارة إسعاف للمهجرين في مخيم دير بلوط شمال سورية. •

 النظام السوري يواصل اعتقال الفلسطيني حسام علي الرفاعي منذ حوالي خمس سنوات. •

 عشرات الالجئين الفلسطينيين السوريين يحصلون على الجنسية السويدية. •

 توزيع وجبات اإلفطار على عدد من العائالت في مخيم حندرات. •

 2043 العدد:
08-06-2018 



 

 آخر التطورات 

ه عن منازلهم، مما دفعهم منذ فترات طويلة يعاني أهالي مخيم درعا من استمرار انقطاع الميا
لالعتماد على مياه اآلبار االرتوازية لتأمين مياه الشرب ومياه االستخدام، بغض النظر عن 

 صالحيتها لالستخدام، حيث أن مياه اآلبار أصبحت الخيار الوحيد المتاح ألبناء المخيمين.

وسورية، أن بعض تلك اآلبار التي  من جانبهم أكد خبراء لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي
يعتمد عليها األهالي قد تسبب أمراضًا في الكلى خصوصًا مع استمرار استخدامها لفترات طويلة، 

 حيث تحتوي على نسبة عالية من الرواسب، كما أنها ال تخضع ألي نوع من المعالجة الصحية.

 
سوري متأثرًا بجراح أصيب وفي موضوع مختلف، قضى "تيسير شاهين" أحد عناصر النظام ال

بها يوم االثنين المنصرم جراء انفجار غسالة مفخخة كان يحاول سرقتها مع عنصر ثاني من 
أحد المنازل في محيط ثانوية اليرموك بشارع جالل كعوش في مخيم اليرموك، فيما اليزال 

 العنصر االخر في مشفى المجتهد في حالة غير مستقرة.

لجيش النظامي قاموا بالسطو وسرقة ونهب منازل المدنيين في مخيم الجدير ذكره أن عناصر ا
 مايو الماضي. - أيار 21اليرموك، وذلك بعد أن أعاد النظام السيطرة عليه يوم 

وفي سياق آخر، أكدت هيئة فلسطينيي سوريا لإلغاثة والتنمية، أنها قامت بتجهيز سيارة إسعاف 
بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية للمهجرين  مخصصة للنقطة الطبية في مخيم دير بلوط،

 الفلسطينيين والسوريين قسرًا إلى الشمال السوري.



 

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة جاءت في ظل ضعف الخدمات الطبية المقدمة داخل المخيم، 
وازدياد الحاالت الصحية التي تحتاج أن تنقل إلى المشافي. مشيرة إلى أنها تقوم بتأمين كافة 

 لمستلزمات الطبية واألدوية التي تحتاجها النقطة الطبية في المخيم.ا

من جانبهم عّبر المهجرون في مخيم دير بلوط عن خشيتهم على حياة العشرات من المرضى 
المتواجدين داخل المخيم، وذلك بسبب سوء الخدمات الطبية وعدم توفر إال بعض الخدمات 

ة المرضى، خصوصًا فيما يتعلق بالمصابين بأمراض البسيطة التي ال تكفي للحفاظ على حيا
تحتاج للرعاية الدائمة كمرضى القلب والكلى، فيما ُسجلت حالتا وفاة داخل المخيم نتيجة نقص 
الخدمات والرعاية الطبية. فقد قضى الالجئ "مهند سخنيني" إثر إصابته بسكته قلبية أدت إلى 

 وفاته على الفور.

 
يونيو الحالي أكثر من مئة طفل بحاالت إسهال،  -حزيران  2في غضون ذلك أصيب يوم 

 بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقّلة الماء الصالح للشرب.

يشار أن مخيم دير بلوط الذي أقيم بالقرب من منطقة "جنديرس" التابعة لعفرين شمالي سوريا، 
المياه وقلة المواد  يفتقر للعديد من الخدمات األساسية، فيما يشتكي المهجرون من عدم توافر

 الغذائية إلى جانب النقص الحاد بالخدمات الطبية.

وعلى صعيد مختلف، يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "حسام علي الرفاعي" 
، من أبناء مخيم اليرموك منذ ما يقارب الخمس سنوات، حيث قام عناصر حاجز 1988مواليد 

دون معرفة  15/5/2013جهزة األمنية السورية باعتقاله بتاريخ مشروع دمر في دمشق التابع لأل
 األسباب الكامنة وراء اعتقاله.



 

يشار إلى أن مجموعة العمل تلقت العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، 
تكتم حيث تم توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بال

معتقاًل  1674على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن 
 معتقلة.  106فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم أكثر من 

وباالنتقال إلى السويد حيث حصل العشرات من الالجئين الفلسطينيين السوريين على الجنسية 
للمدة الالزمة للحصول عليها، حيث يمكن لالجئ الفلسطيني السوري السويدية، وذلك بعد اتمامهم 

ممن أتم تواجده في السويد أربع سنوات التقديم على الجنسية السويدية، وال تشترط السويد حتى 
اآلن أي شروط أخرى للحصول على جنسيتها، في حين تمنحها مباشرة لألطفال من فلسطيني 

 ن يكون أحد والديهما حاصل على اإلقامة الدائمة في السويد.سورية المولودين في السويد شرط أ

بدورها ذكرت مصلحة الهجرة السويدية ان هناك زيادة مستمرة في عدد األشخاص الحاصلين 
على الجنسية السويدية، وأن أكبر المجموعات التي احتفلت بحصولها على الجنسية السويدية هم 

 السوريون، واألشخاص بال جنسية.

 

 لجان عمل أهلي

ضمن مشروع )خسى الجوع( وزعت جمعية "ساعد" وجبات اإلفطار على عدد من العائالت 
الفلسطينية في مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين في حلب، بهدف التخفيف من معاناة األهالي 

 ومد يد العون لهم.

 



 

نازله خالل الشهور وكان مخيم حندرات تعرض لدمار هائل إثر القصف العنيف الذي استهدف م
الماضية، وذلك بعد اندالع معارك عنيفة بين النظام ومجموعات المعارضة السورية المسلحة، 

 والتي انتهت بفرض النظام سيطرته الكاملة على المخيم ومدينة حلب.

 


