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 العدد: 3198

 "مخيم درعا. توتر الوضع األمني بعد مقتل الفلسطيني سامي عمر"

 أشهر  10• انقطاع الماء عن مخيم السبينة منذ أكثر من 

 سنوات 7• األمن السوري يخفي قسريًا الفلسطيني "محي الدين جودة" منذ 

 صلون على التعليم • تقرير: أطفال الالجئين على الجزر اليونانية ال يح



 

 آخر التطورات 

يشهد مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية ومحيط المخيم توترًا كبيرًا بعد مقتل الالجئ 

الفلسطيني "سامي عمر"، حيث هددت عائلته باالنتقام من قتلته، وقام أفراد العائلة بإغالق الطرق  

ال عمل أن عائلة القتيل هاجمت  التي تربط مخيم درعا بالمدينة، وذكرت مصادر ميدانية لمجموعة 

 مقرًا سابقًا للمعارضة قرب حديقة الشهداء، وسمع تبادل إطالق أعيرة نارية.

 

وحذر ناشطون في درعا من انزالق األوضاع إلى ما هو أسوأ واستغالل قوات النظام السوري ومجموعاتها،  

ات بين المخيم والمناطق  فيما أعرب أهالي المخيم عن خشيتهم من تردي األوضاع، وضرورة فتح الطرق

 المحيطة ألن الكثير منهم يذهبون إلى أعمالهم وتوقفها سيزيد الناس بؤسًا. 

المخيم يوم أمس، وهو    1994هذا ووجد "سامي عدنان عمر" مواليد عام   مقتواًل في مقبرة حديقة 

بعد أن كان    مضرج بدمائه دون معرفة الجهات التي قامت باغتياله، وكان قد أجرى مصالحة مع النظام

 في صفوف المعارضة، وعمل في الفرقة الرابعة التابعة للنظام. 



 

أما في مخيم السبينة بريف دمشق، يواجه األهالي معاناة كبيرة جراء انقطاع إمدادات الماء عن منازلهم  

أشهر، مما يسبب نقصًا في مياه الشرب، ودفع تكاليف إضافية ترهق األهالي لشراء    10منذ أكثر من  

 ياه عبر صهاريج تجول في المخيم. الم

 

وقال أحد أبناء المخيم للمجموعة، أن خزان الماء في المخيم ال يعمل بسبب انقطاع الكهرباء لفترات  

طويلة، كما يتوقف عمل مولدة الكهرباء بسبب شّح المحروقات وارتفاع أسعارها، باإلضافة إلى وجود  

 ن في المخيم. فساد بين المسؤولين عن فتح وإغالق مياه الخزا 

الحارات من دخول   يمنع ضيق  فيما  الصهاريج،  المياه من  يشترون  المخيم  سكان  أن معظم  وأضاف 

الصهاريج مما يحرم العديد من األهالي التزود بالماء، ويعاني سكان مخيم السبينة من عدم توفر بعض  

 .بين األزقةخدمات البنى التحتية وخاصة تلك المتعلقة بالصرف الصحي وتراكم النفايات 

في ملف المختفين قسريًا، يواصل النظام السوري اعتقال الفلسطيني "محي الدين مصطفى جودة"  

سنوات على التوالي، حيث اعتقله عناصر حاجز شارع علي الوحش بريف دمشق التابع للنظام    7منذ  

 ومتزوج. 1986وهو من مواليد   واقتادوه إلى جهة غير معلومة، 2014/ 1/ 5السوري يوم 



 

عن وجود  (  RSAعلى صعيد قضايا الهجرة، كشف تقرير لمنظمة دعم الالجئين في منطقة بحر إيجة )

معدالت   أدنى  أن  إلى  التقرير  وتوّصل  للتعليم،  الالجئين  أطفال  وصول  دون  تحول  كبيرة  صعوبات 

األطفال  االلتح غالبية  يستطيع  ال  حيث  اليونانية،  الجزر  في  الالجئين،  األطفال  بين  بالمدرسة  اق 

 الوصول إلى التعليم، الرسمي وغير الرسمي، أثناء إقامتهم في مركز االستقبال. 

كما لعبت القيود المفروضة على الحركة والمعاملة التمييزية ضد الالجئين دورًا في عدم تلقي األطفال  

م، كما يعمل األطفال على إحضار الماء من مناطق أخرى لعائالتهم، وهم يعيشون في خيام  للتعلي

في ظالم دامس قبل ان توفر بعض المنظمات مصابيح لعدم وجود كهرباء، وينبه التقرير أن "إصرار  

ضرية  الحكومة والمفوضية األوروبية" على إنشاء مخيمات الستقبال طالبي اللجوء بعيدًا من المراكز الح

 يثير مخاوف "اإلقصاء والفصل العنصري".

آالف الجئ غالبيتهم يتواجدون في   4ويقدر عدد العالقين من فلسطينيي سورية في اليونان بحوالي 
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