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 مناشدتهم يجددون وسكانه دنون خان مخيم في مياه أزمة

السوري النظام سجون في"  شاكوش" صالح محمد راضي الدكتور اعتقال على سنوات سبع 

بلوط دير مخيم في اليرموك مخيم أهالي على األضاحي من حصة 150 توزيع 

دمشق جنوب النازحة الفلسطينية للعائالت العيد أضاحي توزع الخيرية 

اسطنبول في تركيا فلسطينيي مؤتمر نظمه معايدة لقاء في يشاركون سورية فلسطينيو 



 

 

 آخر التطورات

 السورية العاصمة جنوب كيلومتر 32 مسافة على يقع الذي دنون خان مخيم سكان اشتكى
 لشراء يضطرهم مما عديدة، وأسابيع أليام وحاراتهم منازلهم عن المياه انقطاع استمرار من دمشق

 .  مرتفعة بأسعار المياه صهاريج

 
 بسبب الشرب مياه تأمين في كبيرة صعوبة يجدون األهالي أن العمل مجموعة لمراسل ووفقا  

. اليوم حتى تحل لم أنها إال سنوات، منذ المشكلة هذه أن إلى مشيرا   أيام، لعدة المستمر انقطاعها
 توشك والتي الخزانات في المتبقية المياه توفير اإلمكان قدر يحاولون المخيم سكان أن مضيفا  
 .ضرورية األكثر اليومية االستخدامات أجل من النفاد، على

 مجبرين لشرائها دنون خان مخيم سكان يضطر التي المياه صهاريج أسعار ارتفاع يضيف فيما
 المعيشة غالء إلى إضافة بحسبانهم يكن لم جديد ومصروف اقتصادي عبء المياه، أزمة بسبب

 ".منه يقتاتون ثابت مالي مورد وجود وعدم صفوفهم في البطالة وانتشار



 

 على العمل األونروا ووكالة الحكومية الجهات من سابق وقت في وناشدوا طالبوا األهالي وكان
 االستجابة عدم ظل في الرياح أدراج ذهبت مناشدتهم لكن وقت، بأسرع المياه مشكلة حل

 . واإلهمال والتسويف

 تأمين في  عديدة أزمات من سورية، في األحداث بداية منذ دنون، خان مخيم سكان يشكو كما
لى من النقل وسائط  خدمات ونقص، األسعار وغالء فيه، األساسية الخدمات ونقص المخيم، وا 
 زمنية وفترات لساعات واالتصاالت والمياه الكهربائي التيار انقطاع واستمرار والطبابة، الصحة
 .طويلة

 ابن"  شاكوش" صالح محمد راضي الدكتور اعتقال السوري النظام يواصل مختلف سياق في
 األمن مخابرات عناصر اعتقله أن بعد وذلك اللحظة، وحتى سنوات سبع منذ الشيح خان مخيم

 يرد لم اآلن وحتى المخيم، في عيادته أمام من 3111 أغسطس/ آب 11 يوم" سعسع" العسكري
 .اعتقاله مكان أو مصيره عن معلومات

 
 المعتقلين عن والمعلومات الرسائل من العديد تتلقى أنها العمل مجموعة أكدت جانبها من

 السوري النظام استمرار ظل في التوثيق صعوبات من الرغم على تباعا   توثيقها ويتم الفلسطينيين،
 أكثر اآلن حتى وثقت أنها إلى منوهة اعتقالهم، وأماكن وأسمائهم المعتقلين مصير على بالتكتم

 .معتقالت( 111) من أكثر منهم السوري النظام سجون في فلسطيني معتقل( 1011) من



 

 حصة 111 اإلنسانية للمساعدات السويدية الخيرية الجمعية وزعت سورية شمال إلى باالنتقال
 ووفقا   سورية، شمال بلوط دير مخيم إلى قسرا   المهجرين اليرموك مخيم أهالي على األضاحي من

 بتوزيع  ستقوم أنها منوها   العيد، أيام ثالث التوزيع بإكمال تعهدت الجمعية أن المتطوعين ألحد
 .إضافية حصة 011

 
 مخيم من المهجرين الفلسطينيين الالجئين من العائالت مئات معاناة تتواصل تزال ال ذلك إلى

 الخدمات ضعف نتيجة مزرية، إنسانية أوضاعا   تعيش حيث السوري، الشمال إلى اليرموك
 المعيشية للمستلزمات وافتقارها إليها النزوح على أجبروا الذين اإليواء مراكز في األساسية
 .مختلفة إيواء مراكز بين وتفريقها العائالت تشتيت إلى إضافة والسكنية،

 حر بها يواجهون إذ بلوط، كدير مخيمات عدة في خيام في يقيمون المهجرون اليزال فيما
 يفتقد وأحيانا   يوم، كل تعبئ خزانات من لتحصيله وصعوبات الماء في قلة وسط الشديد، الصيف
 .عديدة أليام للشرب الصالح للماء المخيم

 السنوية األضاحي حملة في العمل المبارك األضحى عيد أيام أول الخيرية بدأت السياق في
 من الفلسطينية للعائالت المستمر دعمها سياق في اندونيسية وجمعيات مؤسسات مع بالتعاون

 .دمشق جنوب( سحم بيت-ببيال-يلدا) بلدات إلى والنازحين اليرموك مخيم

 



 

 مخيم من نزحت قد كانت دمشق جنوب بلدات في الفلسطينية العائالت معظم أن إلى يشار
 ومجموعات النظامي الجيش فرضه الذي المشدد الحصار بسبب الفلسطينيين، لالجئين اليرموك
/ نيسان 1 يوم اليرموك على داعش سيطرة وبعد المخيم، على العامة القيادة - الشعبية الجبهة
 على السوري النظام شّنها التي العسكرية العملية بعد منهم المتبقي القسم نزح فيما ،3111 ابريل

 .األسلحة صنوف مختلف فيها استخدم والتي الماضي ابريل/ نيسان 11 يوم اليرموك

 نظمه الذي المعايدة لقاء في السورية الفلسطينية العائالت عشرات شاركت ذلك غضون في
 31 المبارك األضحى عيد أيام أول في بإسطنبول اسنيورت منطقة في تركيا فلسطينيي مؤتمر
 وتبادل العالقات وتوطيد األخوي الترابط أواصر تعزيز إلى تهدف خطوة في أغسطس،/ آب

 واالنشادية الفنية الفقرات من العديد اللقاء تضمن حيث العيد، بمناسبة والتبريكات التهاني
 .لألطفال وترفيهية ثقافية ومسابقة

 
 0  يقارب  تركيا في السوريين الفلسطينيين الالجئين عدد أن رسمية غير إحصائيات وتشير هذا

 وانخفاض العمل فرص قلة من ويعانون صعبة   معيشية   أوضاعا   غالبيتهم يعيش شخصا ، آالف
 .العاملين أجور


