
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المهجرون الفلسطينيون ينظمون اعتصاماً في مخيم دير بلوط •

 شكاوى من تكدس النفايات واألنقاض في مخيّم درعا •

 2014األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "ماهر خالد محمود" منذ عام  •

    2167  العدد

 "" ضحية من أبناء مخيم اليرموك قضوا منذ بداية األحداث في سورية1400"

10-10-2018 



 

 آخر التطورات

كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الضحايا من 
" الجئًا، بينهم  1400أبناء مخيم اليرموك الذين قضوا منذ بداية األحداث في سورية وصل إلى " 

بطلق ناري،  231" بسبب الحصار وقلة الرعاية الطبية، و 201ا جراء القصف، و "قضو  490
" الجئًا 21" تحت التعذيب، في حين سجل إعدام "184" برصاص قناص، و"167فيما قضى "
" بسبب اختطافهم ومن ثم قتلهم بعد ذلك، 11" برصاص االحتالل الصهيوني، و"11ميدانيًا، و"

" الجئًا نتيجة تفجير سيارة مفخخة، 16باب مجهولة، إلى ذلك قضى "" الجئًا ألس20بينما قضى "
" أشخاص توفوا أثر أزمات 5" الجئين ماتوا غرقًا، و"8" تم اغتيالهم داخل المخيم، و"14و"

" الجئين قضوا على طريق الهجرة إلى أوروبا، و الجئان قضيا نتيجة انهيار مبنى، 4صحية، و "
أثناء استالم المساعدات الغذائية في ساحة راما أول المخيم، وآخر بينما قضى الجئ اثر التدافع 

قضى اختناقًا، والجئان حرقًا، كما تم قتل الجئ من أبناء اليرموك بالسالح األبيض، والجئ دهسًا 
 أثناء محاولته جلب المياه لعائلته.

 
- تشرين األول 8باالنتقال إلى الشمال السوري نظم المهجرون الفلسطينيون يوم أمس االثنين 

أكتوبر اعتصامًا في مخيم دير بلوط احتجاجًا على تردي أوضاعهم المعيشية المزرية التي 
 يعانون منها داخل المخيم الذي يفتقر ألدنى متطلبات الحياة اإلنسانية، منه داخل المخيم.



 

ؤولياتها كما طالب المعتصمون وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا"، بتحمل مس
تجاههم وتقديم المساعدات اإلغاثية والمالية والطبية التي كانت تقدم لهم في مناطق سكنهم في 

 العاصمة دمشق. 

رفع المعتصمون شعارات ناشدوا فيها منظمات حقوق اإلنسان والمؤسسات الدولية ومنظمة 
مأساتهم وتقديم يد العون التحرير والفصائل الفلسطينية والسلطات التركية العمل على انتشالهم من 

 والمساعدة لهم للتخفيف من معاناتهم. 

حمل المعتصمون الفتات كتب عليها "نحن في القرن الواحد والعشرون ال نملك منزال أنا أعيش 
داخل خيمة"، "وكالة اغاثة الالجئين األونروا أين نحن منك"، "إلى رئاسة منظمة التحرير 

 ائكم وبناتكم في مخيم دير بلوط شمال سوريا ال تتركونا". الفلسطينية في رام هللا نحن أبن

 
هذا ويعيش المهجرون الفلسطينيون في الشمال السوري الذين أجبروا على مغادرة منازلهم 
وممتلكاتهم عدة مرات أوضاعًا معيشية قاسية في مخيمات مكتظة تعاني عجًزا كبيًرا في عدم 

اإلغاثية وانتشار البطالة بين صفوفهم، وعدم تقديم  توفر أدنى مقومات الحياة، وشح المساعدات
أي دعم مادي أو غذائي من قبل المنظمات اإلنسانية وتخلي األونروا عن تحمل مسؤولياتها 

 اتجاههم.

أما في جنوب سورية "يزداد الوضع المعيشي في مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين سوءا، 
م والنفايات في حاراته وأزقته، إذ تنتشر النفايات خصوصًا مع استمرار تراكم األنقاض والركا

بشكل كبير، بين األحياء السكنية، مع ما ُيرافق ذلك من انبعاث لروائح كريهة، وانتشار الحشرات 
 والقوارض، وبالتالي األمراض"، وفق أهالي المخيم. 



 

وارع وحارات يأتي ذلك في وقت أطلق فيه األهالي العديد من المبادرات التي هدفت لتنظيف ش
المخيم من الركام واالنقاض وجمع النفايات وعدم تركها تتكدس بين األحياء السكنية، رغم خطورة 
هذه الخطوة لعدم توفر وسائل السالمة العامة التي تمنع انتشار األمراض والعدوى بين جامعي 

 النفايات".

 
المعنية ووكالة األونروا من جانبهم حمل عدد من الناشطين وأهالي المخيم الجهات الرسمية و 

المسؤولية عن استمرار تدهور الوضع الصحي والمعيشي لسكان المخيم، خاصة أن األهالي 
أطلقوا مناشدات عديدة للسلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية ووكالة األونروا للعمل من أجل تقديم 

هم من خالل الضغط المساعدة العاجلة والفورية لهم والتخفيف من معاناتهم ووضع حد لمأسات
على الحكومة السورية للعمل على فتح كافة الطرق المحيطة بالمخيم من أجل عودة كافة األهالي 
بأقل التكاليف واختصار للمسافة وتسهيل عبورهم وحركتهم ومتطلباتهم، واعادة اصالح الطرق 

ت لترميم البيوت التي وفتحها وازالة الركام والنفايات من البيوت المدمرة والشوارع، وإدخال ورشا
 يسكنها األهالي ومساعدة األهالي التي تهدمت بيوتها وال تملك أي مأوى.

من أبناء  1994إلى ذلك يواصل النظام السوري اعتقال الفلسطيني "ماهر خالد محمود" مواليد 
أعوام على التوالي، حيث اعتقله عناصر حاجز شارع علي  4حي الحجر األسود منذ حوالي 

واقتادوه إلى جهة غير معلومة،  5/1/2014بريف دمشق التابع للنظام السوري يوم  الوحش
 وحتى اآلن لم يرد معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله.


