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" فلسطينيو سورية يتظاهرون نصرة للقدس .ستوكهولم..من املخيمات إلى  " 

 • جفاف بحيرة المزيريب يخلق أزمة مياه آلالف السكان

 • انقطاع الماء يفاقم معاناة أهالي مخيم خان دنون 

 • الدراجات النارية مصدر إزعاج وفوضى في مخيم الحسينية  

 سنوات 8• النظام يواصل اعتقال الفلسطيني "محمد الشهابي" منذ 



 

 آخر التطورات 

المخيمات   في  خرجت  واعتصامات  مسيرات  في  سورية  من  الفلسطينيين  الالجئين  آالف  شارك 

الفلسطينية بسورية وفي مدن وعواصم عربية وأوروبية، تندد باالنتهاكات اإلسرائيلية بحق الشعب  

 الفلسطيني في القدس المحتلة وقطاع غزة وفي فلسطين عمومًا. 

ان دنون وخان الشيح بريف دمشق، وفي المخيمات األخرى سينظم  ففي سورية خرج أهالي مخيم خ 

الفلسطينيون نشاطات قادمة، كما شارك المهجرون الفلسطينيون في مخيم دير بلوط بريف عفرين  

ومدينة إدلب شمال سورية في مظاهرات نصرة للقدس، أما في دول المهجر شارك فلسطينيو سورية  

تي أقيمت في مدن عّمان، إسطنبول، فيينا، كوبنهاغن، مالمو،  ونشطاء عرب وأجانب في النشاطات ال

في   للمشاركة  منهم  العشرات  وينتظر  وأثينا،  لندن  أمستردام،  برلين،  ستوكهولم،  هيلسنبوري، 

 النشاطات التي ستقام خالل األيام القادمة. 

 

سرائيلي للشعب  وحمل المحتجون شعارات إدانة القتحام المسجد األقصى، واستهداف قوات االحتالل اإل 

الفلسطيني األعزل، وطالبوا المنظمات الدولية وحكومات البالد التي نظمت فيها النشاطات بالضغط  



 

الفلسطينية،   األراضي  أنحاء  وسائر  غزة  وقطاع  القدس  في  الفلسطيني  الشعب  بحق  المجازر  لوقف 

 ووقف محاوالت تهجير السكان من منازلهم. 

( ألف الجئ فلسطيني هاجر خارج  150ة العمل إلى أن أكثر من )هذا ويشير قسم الدراسات في مجموع

( )650سورية من أصل  الحرب فيها، وحوالي  اندالع  ألفًا كانوا يعيشون بداخلها قبل  ( آالف بقوا  410( 

 من الفلسطينيين في سورية نزحوا لمرة واحدة على األقل.  %60داخل سورية، وأكثر من 

على صعيد مختلف، أفاد مراسل مجموعة العمل أن بحيرة المزيريب جنوب سورية، التي تغذي آالف 

جراء   معاناتهم  يفاقم  الذي  األمر  للجفاف،  تعرضت  السوريين  والمواطنين  الفلسطينيين  الالجئين 

حيث  نقص المياه وازدياد صعوبة الحصول عليها، كما يعاني السكان من استغالل أصحاب هذه اآلبار، 

يتحكمون بأسعار وأجور تعبئة المياه، ووفقًا لمراسلنا، يعود السبب الرئيسي لجفاف البحيرة إلى حفر 

 اآلبار غير المرخص لها عشوائيًا، واستجرار المياه من البحيرة إضافة إلى جفافها الموسمي.

 

 من استهتار    في سياق غير بعيد، اشتكى أهالي مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق،

 وحدة المياه التي تغذي المخيم وتالعب المنتفعين بشبكة المياه ومحابسها، األمر الذي حرم عشرات  



 

 المنازل من المياه ومواجهة صعوبات كبيرة في تأمينها، وشرائها بأثمان أرهقت كاهل األهالي.

آالف   4ن المياه بـ  وقال الجئون فلسطينيون لمجموعة العمل، إن العائالت في المخيم تشتري خزا 

ليرة ورغم توفر   1500ليرة سورية بسبب أطماع البائعين في السيارات الخاصة، والتي ال تتجاوز كلفتها  

المحروقات على البطاقة الذكية، واتهموا في رسائلهم األونروا والمسؤولين بتغافلهم عن مأساة المياه  

 . في مخيم خان دنون وتوزيعها بطريقة غير عادلة

باالنتقال إلى مخيم الحسينية بريف دمشق، يشكو األهالي من انتشار ظاهرة قيادة الدراجات النارية،  

مما تسبب مصدر قلق وإزعاج وتهديد حياة المارة وخاصة األطفال، وتخلق فوضى في شوارع المخيم  

لجديد، وطالب أهالي المخيم الجهات المعنية واللجان الشعبية التحرك لوضع حد والمشروع القديم وا

 لهذه الظاهرة ووضع حد لالستهتار والتسيب الحاصل، وتوقيف كل من يرّوع. 

عن   الكهربائي  التيار  انقطاع  استمرار  من  انقطاع  من  يشكون  الحسينية  مخيم  أهالي  يزال  وال  هذا 

ي شبكة الهاتف وخطوط االنترنت، عالوة على صعوبة غالبية أبناء منازلهم لساعات طويلة، ومشاكل ف

 المخيم تأمين مياه الشرب. 

 



 

حسن   "محمد  الفلسطيني  الالجئ  اعتقال  السورية  األمنية  األجهزة  تواصل  المعتقلين،  ملف  في 

وهو من مواليد    2013-07- 10سنوات، حيث اعتقل على حاجز مخيم اليرموك بتاريخ    8الشهابي" منذ  

 من أبناء مخيم اليرموك.  1981

 الجئات.  110( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري بينهم 1797ووثقت المجموعة حتى اآلن ) 

 


