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"الواقع الخدمي المتردي يرخي بظالله الثقيلة على سكان مخيم خان الشيح"

• أهالي مخيم الحسينية يشكون تجمع المياه وتراكم النفايات في الحارات واألزقة
• اإلفراج عن فلسطيني من السجون السورية
• فنان فلسطيني سوري يؤسس معهدا ً لتعليم الرسم في ألمانيا

العدد2681 :

آخر التطورات
أرخت األوضاع المعيشية والخدمية المتردية وعدم وجود مورد مالي ثابت ،وانتشار البطالة ،وتدني
مستوى دخل الفرد بظاللها الثقيلة على أبناء مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق
الغربي ،فيما فاقم من معاناتهم وزاد الطين بلة عدم توفر الخدمات األساسية وتردي واقع البنى
التحتية ،وانهيار الليرة السورية أمام الدوالر ،وشح المواد األساسية وغالء األسعار ،ناهيك عن جشع
تجار األزمات والمتالعبين باألسعار والمستغلين لحاجات الناس.
هذا وال زال مستوى الواقع الخدماتي في مخيم خان الشيح رغم مرور سنوات على خضوعه لسيطرة
السلطات السورية سيئاً للغاية ،ويحتاج للكثير من التأهيل والصيانة والتحديث ،فيما يشكو سكانه،
من أزمات عديدة منها أزمة في الحصول على رغيف الخبز ،وصعوبة في تأمين هذه مواد التدفئة
من مازوت وأسطوانات غاز منزلي ،وانقطاع الكهرباء والماء لفترات زمنية طويلة ،إضافة إلى
ضعف وتدني اإلمكانيات والخدمات الطبية التي تقدم لألهالي.

هذا ويعيش أهالي مخيم خان الشيح حالة من الخوف والقلق نتيجة استمرار األجهزة األمنية السورية
بين الحين واألخر استدعاء بعض أبناء المخيم للتحقيق معهم بشكل دوري ،وابتزازهم واجبارهم على
دفع مبالغ مالية من خالل اعتقال بعضهم وتهديد البعض اآلخر باالعتقال ،على الرغم من وجود
اتفاق بين النظام والمعارضة السورية المسلحة قبل ثالث سنوات يقضي بعدم التعرض لألهالي
ورفع الحصار المشدد المفروض على المخيم.

في سياق ذي صلة ،اشتكى عدد من أهالي مخيم الحسينية بريف دمشق ،من تجمع المياه وتراكم
القمامة في حارات وأزقة مخيهم ،األمر الذي بات يشكل معاناة حقيقية بالنسبة لهم بسبب انتشار
الروائح الكريهة ،وتحول اكوام القمامة إلى مرتع للقطط والكالب الشاردة".
بدورها نشرت إحدى صفحات موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك المعنية بنقل أخبار مخيم
الحسينية صو اًر عديدة تظهر تراكم تجمع المياه وتراكم النفايات في حي المدارس ،مطالبة من
المعنيين بإيجاد حل لهذه المشكلة ،وتحمل مسؤولياتهم الخدمية تجاه أبناء المخيم.

ويشكل تراكم النفايات والردم في حارات وأزقة مخيم السبينة هاجساً للعديد من سكانه ،نظ اًر لما ينجم
ٌ

عنها من مخاطر بيئة ،وما يصدر عنها من روائح كريهة ،فضالً عن أنها أصبحت بيئة مناسبة

لوجود وتنامي الميكروبات المسببة لألمراض.
ويعاني سكان مخيم الحسينية من عدم توفر خدمات البنى التحتية وخاصة تلك المتعلقة بالصرف
الصحي ،والكهرباء ،والماء.
من جهة أخرى أفرج االمن السوري عن الالجئ الفلسطيني "محمود حميد عواد" ( 55عاماً) من
أبناء مخيم المزيريب جنوب سورية ،وذلك بعد اعتقال دام ألكثر من ستة أيام ،حيث اعتقل يوم 17
شباط /فبراير  2020من قبل عناصر حاجز الضاحية في درعا التابع لقوات النظام السوري
الفلسطيني دون معرفة أسباب اعتقاله.

من جانبها تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال ( )14الجئاً فلسطينياً من أبناء تجمع المزيريب
بحسب احصائيات مجموعة العمل ،في حين ال يزال األمن السوري يتكتم على مصيرهم إلى جانب
أكثر من ( )1787شخصاً.
بدوره أستطاع الالجئ الفلسطيني السوري ،طارق بهيج وبشكل تطوعي ،تأسيس معهداً لتعليم الرسم
لالجئين في ألمانيا.
وقال بهيج ابن مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين ،إنه بدأ بتدريس الرسم منذ وصوله إلى ألمانيا
قبل أربع سنوات ،وإن الغاية من إنشاء هذا المعهد هي تعزيز ثقة المتدرب بنفسه ،ليصبح أكثر
فاعلية وليستطيع التعبير عن أفكاره ومكنونات ذاته وذلك إليصال قضاياه وأفكاره للمجتمع بطريقة
فنية.
يشار إلى أن العديد من الالجئين الفلسطينيين السوريين استطاعوا االندماج بالمجتمعات الغربية
بفترة زمنية قصيرة وتحقيق العديد من النجاحات في بلدان الشتات الجديد ،فيما أكد بعضهم اآلخر
أن الفلسطيني يستطيع أن يصنع مستقبله اينما حل وارتحل وهو ليس عبء على أحد وإنما هو فرد
منتج مفيد لمجتمعه.

