
 

 2wxx5z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2633: العدد
09-01-2020 

 "2019سوري خالل عام  لسطيني( ف70مجموعة العمل: وثقنا قضاء )"

 اغتيال فلسطيني في المزيريب جنوب سورية  •

 مخيم الحسينية: حرق النفايات يهدد سالمة األهالي  •

 أطفال اليرموك يلتحقون بمدارسهم خارج المخيم  •



 

 ضحايا

( يوم  1995أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال الالجئ الفلسطيني حسين أمين اللهيبي مواليد )
 يناير، في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي. 7أول أمس الثالثاء 

طالق النار على ضياء  من جانبه قال مراسل مجموعة العمل جنوب سورية إن مسلحين قاموا بإ
أثناء تواجده داخل محل لتصليح الدراجات النارية في البلدة والذوا بالفرار، ما أدى إلى مقتله على  

 الفور وإصابة الفلسطيني بالل خالد المساوي الذي كان برفقته بجراح طفيفة. 

ًا يؤرق  وأشار مراسل مجموعة العمل إلى أن حوادث القتل واالغتياالت والخطف باتت هاجس
سكان بلدة المزيريب نتيجة تكررها بشكل كبير في اآلونة األخيرة طالت عدد من السوريين  

 والالجئين الفلسطينيين.  

 
 آخر التطورات 

( ضحية من الالجئين  70كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية انها وثقت سقوط ) 
(  20( مدني، فيما قضى )50م )، بينه 2019الفلسطينيين السوريين الذين قضوا خالل عام 

ل بين الضحايا سقوط ) ( 3مسلح فلسطيني نتيجة القتال إلى جانب النظام أو المعارضة، كما ُسج ِّ
 ( أطفال. 8( ضحية من الذكور، وشك ل األطفال من المجموع العام للضحايا )67نساء مقابل )

عداد الضحايا بسبب توقف  شهد انخفاضًا كبيرًا في أ  2019وأشارت مجموعة العمل إلى أن عام 
األعمال القتالية في معظم المناطق السورية، باستثناء المناطق التي تسيطر عليها المعارضة 



 

الجئًا بانخفاض يقدر  70سقوط  2019السورية في الشمال السوري، حيث سجل خالل عام 
 ( ضحية.  276) الذي سقط فيه 2018% عن عام   75بحوالي 

د التي قام بها قسم التوثيق في مجموعة العمل أن البيانات تشير إلى أن  كما أظهرت نتائج الرص
ضحية من بين المجموع العام للضحايا كانوا قد قضوا تحت التعذيب في أوقات مختلفة   (29)

( ضحايا منهم في  10( فلسطينيًا، ) 17من عمر األزمة السورية ، بينما سقط نتيجة القصف ) 
( 16، وسقط )2019مايو  –مخيم بعدة قذائف صاروخية في أيار مخيم النيرب بعد استهداف ال

( الجئين قضوا جراء التفجيرات، والجئان قضايا اغتيااًل، 3شخصًا نتيجة أصابتهم بطلق ناري، و) 
 وشخصان قضيا على طريق الهجرة، والجئ توفي غرقًا. 

 
ة الضحايا  هذا وتؤكد مجموعة العمل أنها غير معني ة بتحميل جهة دون غيرها مسؤولي

الفلسطينيين، على الرغم من أن اإلحصائيات تشير بوضوح إلى الطرف المسؤول عن تلك 
المأساة، لكن تترك المجموعة مهمة تحديد الجهة المسؤولة ومحاسبتها لمحكمة الجنايات الدولية، 

 والمحافل الدولية المسؤولية عن جرائم الحرب، واالنتهاكات ضد اإلنسانية. 

ف اشتكى أهالي مخيم الحسينية لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق من مشكلة  في سياق مختل
 حرق النفايات في شوارع المنطقة، التي تسبب تأثيرات خطيرة على الصحة والبيئة.  

وقال أبناء المخيم "بداًل من نقل القمامة من أماكن تواجدها إلى المكب ات الخاصة بها وفرزها  
رق هذه النفايات في أماكنها دون االكتراث بالنتائج البيئية أو  أصواًل، يقوم بعض العمال بح



 

تأثيرها على صحة السكان من جهة، و دون االكتراث بالوضع الذي يمكن أن يسببه حرق  
النفايات في حال امتداد النيران إلى األبنية المجاورة والتهام ألسنة اللهب المواطنين وأمالكهم 

 وأرزاقهم".

حسينية" صورة على صفحتها في "فيس بوك" تبين عمال رجال الدفاع ونشرت صفحة "قلب ال
 المدني في إخماد أحد الحرائق التي حصلت اليوم في المنطقة بسبب حرق النفايات.

ويشكو سكان مخيم الحسينية من نقص الخدمات وتردي البنى التحتية، ال سيما شبكة الطرق  
في حارات وأزقة مخيمهم ما أدى إلى انتشار الروائح واإلنارة والنظافة والمياه، وتراكم النفايات 

 الكريهة وتكاثر الحشرات، وانتشار أعداد كبيرة من القوارض، في حاراته وأزقته. 

 
من جهة أخرى ومع بدء الفصل الدراسي الثاني في سورية، التحق أطفال مخيم اليرموك  

س المخيم وعدم وجود كادر بمدارسهم المتواجدة في مساكن الزاهرة، بسبب دمار وخراب مدرا
 تعليمي. 

وقال مسؤول ملف التربية والتعليم في مخيم اليرموك "وليد الكردي" إنه بدأ نقل الطالب من  
المخيم في الخامس من الشهر الجاري بدعم من الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب، وذلك 

نظام من عودة السكان وتخديم  في ظل خلو المخيم من وسائل النقل العام والخاص، ومنع ال 
 المخيم. 

حيث يتجمع طالب حي التقدم يتجمعون الساعة الحادية العشرة صباحًا في شارع صالح الدين  
"الثالثين"، وطالب شارع صفد والجاعونه في شارع صفد، وطالب شارع حيفا يتجمعون في  

 تقاطع شارع حيفا مع شارع لوبية. 



 

ئالت المتواجدة في مخيم اليرموك لألونروا والهيئة العامة  يأتي ذلك وسط مناشدات وجهتها العا 
لالجئين الفلسطينيين، بترميم إحدى المدارس المدمرة في المخيم، وافتتاح صفوفها لمواصلة تعليم  

 أبنائهم. 


