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 العدد:  3123

 فيضان نهر عفرين يهدد سكان مخيمي دير بلوط والمحمدية 

 ريف دمشق.. اغالق مخبز الحسينية بسبب شجار •

 مخيم "المية ومية".. فلسطينيو سورية يعانون التهميش وشح المساعدات  •

 أعوام   9األمن السوري يواصل اعتقال توفيق جبالي ونجليه منذ  •

 توزيع مالبس شتوية على األطفال في مخيم خان الشيح  •



 

 التطورات آخر

مخيمي دير    اجتاح فيضان نهر مدينة عفرين بريف حلب الشمالي املنطقة التي يتمركز فيها
بالغرق   والسورية  الفلسطينية  العائالت  مئات  تضم  التي  الخيام  مهددًا  واملحمدية،  بلوط 

 .واالقتالع من مكانها

 

بين املخيمين   الرئيسي  الطريق  النهر قطع  ماء  "إن  العمل:  من جانبه قال مراسل مجموعة 
يعاو أن  من  يخشون  املهجرين  أن  إلى  منوهًا  له،  املجاورة  املناطق  ارتفاعه  وبين  النهر  د 

  .وفيضانه ويستمر بزحفه إلى خيامهم

بدورهم أطلق املهجرون الفلسطينيون شمال سورية نداء استغاثة طالبوا خالله املؤسسات  
الدولية والفلسطينية واملعنيين التدخل إلنقاذهم من املأساة التي تواجههم، ونقلهم إلى  

 .مناطق آمنة من األمطار والفيضانات وبرد الشتاء

عائلة فلسطينية مهجرة من مخيمي    250يشار إلى أن مخيم دير بلوط الذي تقطنه حوالي  
اليرموك وخان الشيح هو ملحق بمخيم املحمدية الرئيسي الذي أنشأته "آفاد" التركية، ويحوي  

( خيمة، ويعاني املخيمان من عدم توفر الخدمات األساسية ويفتقران  1100املخيمان قرابة )
   .الحياة الكريمة ألدنى مقومات

أما بريف دمشق أغلق مخبز الحسينية بريف دمشق الذي يخدم املنطقة ومخيم الحسينية  
بسبب شجار حصل بين عدد من النساء ىلع    30/1/2021لالجئين الفلسطينيين يوم السبت  

  .خلفية مخالفتهم للدور للحصول ىلع مادة الخبز



 

 

سبب االزدحام الشديد ىلع الفرن وعدم التزام  ووفقًا ألحد شهود العيان أن الشجار حدث ب
بعض النسوة بالدور حيث أردن الحصول ىلع مادة الخبز فور وصولهن، مضيفًا أن هذا التصرف  
غير الئق وخاصة أن هناك أشخاص يقفون بالدور منذ ساعات طويلة، قائاًل بلهجة فيها الكثير  

الروح والوقوف   الخبز أصبح مقابل  السخرية:" ألن  الدور يف طابور الخبز بات عزيزًا،  من  ىلع 
  ."فمن املمكن أن يرتكب أحدنا جريمة بحق من يأخذ دوره

من جانبهم قام املسؤولون عن املخبز ىلع الفور بإغالقه متذرعين باندالع الفوضى والشجار  
 .الذي وقع، تاركين مئات العائالت تبحث عن الخبز هنا وهناك دون جدوى

أثار موجة واسعة من الغضب واالستنكار لدى املواطنين الذين اعتبروا هذا  قرار إغالق املخبز   
باتت عصية   التي  وبلقمة عيشهم  االكتراث بهم  اإلذالل لهم، وعدم  التصرف فيه شيء من 

 .وبعيدة املنال عنهم

يضطر   مما  املنطقة،  أهالي  لخدمة  يكفيان  ال  آليين  مخبزين  الحسينية  مخيم  يف  ويتوفر 
للوقوف   من  السكان  تصل  طويلة  الطبيعية    5إلى    4فترات  الظروف  رحمة  تحت  ساعات 

 .واالهانات للحصول ىلع مادة الخبز

اشتكت العائالت الفلسطينية السورية املهجرة إلى مخيم املية ومية بمدينة صيدا جنوب  
لبنان، من سوء أوضاعها إلنسانية ىلع كافة املستويات الحياتية واالقتصادية واالجتماعية،  

املؤسسات  نت وتجاهل  مالية،  موارد  توفر  وعدم  بينهم  والبطالة  كورونا  جائحة  انتشار  يجة 
 .اإلغاثية والجمعيات الخيرية وعدم تقديم املساعدات لهم

 



 

 

أي   توزيع  وعدم  التهميش  من  ومية  املية  السوري يف مخيم  الفلسطيني  الالجئ  ويعاني 
اتهم ويفاقمها األوضاع املتهورة  مساعدات إغاثية لهم منذ أشهر طويلة، وما يزيد من مأس

 .التي يشهدها لبنان يف الوقت الحالي وعدم السماح لهم بالعمل ىلع األراضي اللبنانية

ُيشار أن عدد العائالت الفلسطينية السورية املهجرة يف مخيم املية ومية جنوب لبنان يبلغ  
 .( عائلة30حوالي )

أجه تواصل  القسري  واإلخفاء  االنتهاكات  الالجئ  يف ملف  األمنية اعتقال  السوري  النظام  زة 
الفلسطيني "توفيق جبالي" ونجليه "محمد خير ووائل جبالي" من أبناء مخيم اليرموك منذ  

  .تسع سنوات ىلع التوالي

من قبل عناصر حاجز    15/10/2012ووفقًا لعائلة الجبالي أن األب توفيق وولديه اعتقلوا يوم   
ري، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة ولم ترد أي معلومات عنهم  شارع نسرين التابع لألمن السو

  .حتى اليوم



 

 

وقالت عائلة الجبالي التي أطلقت نداء ملعرفة مصير أبنائها إن أحد املعتقلين املفرج عنهم  
منذ ما يقارب الشهرين، أخبرهم أنه سمع اسم وائل جبالي يف أحد السجون السياسية للنظام  

 .ودهم بأي دليل أو معلومات كافية ىلع صحة كالمهالسوري، إال أنه لم يز

  01اغاثيًا وزع الهالل األحمر الفلسطيني بالتعاون مع بالتعاون الصليب االحمر الدنماركي يوم  
شباط/ فبراير الجاري مالبس شتوية ىلع األطفال يف مخّيم خان الشيح بريف دمشق، وذلك  

  .ة للمخيمات الفلسطينية يف سوريةضمن حملتها الهادفة إلى مد يد العون واملساعد

يعاني سكان مخيم خان الشيح، من ظروف اقتصادية، وصحية صعبة نتيجة ارتفاع األسعار،  
، عداك عن انتشار البطالة  2011وتدني مستوى دخل الفرد منذ بداية االحداث يف سوريا عام  

 . 19وباء كوفيد   التي ازدادت مع اإلجراءات التي اتخذتها السلطات السورية ملنع تفشي

 


