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 2532: العدد

 ( فلسطينياً اعدموا ميدانياً منذ بداية الحرب في سورية 96) •

 فلسطينياً سوريا   65الجئ من جزيرة سيمي إلى ميناء بيرايوس بينهم  500اليونان تنقل  •

 النفايات من جديد هاجس يؤرق سكان مخيم السبينة  •

 إنشاء قنوات مائية لمنع تجمع المياه في مخيم أطمة شمال سورية  •

 "بعد ترحيلها ثالثة فلسطينيين.. تركيا ترّحل الجئين آخرين إلى شمال سورية"

10-10-2019 



 

 آخر التطورات

ين بعد أن رحلت ثالثة آخرين  أكد ناشطون فلسطينيون أن السلطات التركية رّحلت فلسطينيين اثن
إلى شمال سورية، وذلك في إطار حملتها على من دخل أراضيها أو يريد الخروج منها للهجرة 

 بطرق غير نظامية. 

وأوضحت مصادر إعالمية أن "أحمد يوسف أبو ناصر" و"عثمان موسى خليل"، من أبناء مخّيم  
 شمال سورية.  سبينة بريف دمشق، اعتقلوا لعدة أيام قبل ترحيلهم إلى

 
يأتي ذلك بالتزامن مع ترحيل ثالثة الجئين فلسطينيين هم "محمد الزعبي"، "راشد حجازي"، "عدي 

أثناء   29/9/2019الجدع" من أبناء مخيم اليرموك إلى الشمال السوري، بعد اعتقالهم يوم 
 محاولتهم الهجرة من والية آيدن التركية إلى اليونان بطريقة غير نظامية. 

( الجئًا فلسطينيًا  96ة أخرى أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن )من جه
/ تشرين األول/ أكتوبر 9أُعدموا ميدانيًا منذ بداية األحداث الدائرة في سورية وذلك حتى يوم 

 الحالي.

مجندًا من مرتبات   17وأوضح فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن من بين من أعدموا 
وهم في طريق عودتهم من موقعهم   2012التحرير الفلسطيني تم خطفهم في منتصف عام  جيش

العسكري في مصياف إلى مخيمهم النيرب في حلب، قبل أن تتم تصفيتهم بعد شهر من 
 اختطافهم. 

وأكدت مجموعة العمل أن الضحايا الذين أعدموا توزعوا حسب المخيمات الفلسطينية والمدن 
( في حلب، فيما أعدم 18( الجئًا أُعدموا في مخيم درعا، و)23التالي: ) السورية على الشكل



 

( الجئين في  5)دمشق، ( آخرين في حي التضامن بريف 9( الجئًا في مخيم اليرموك، و)19)
مخيم الحسينية، والجئان في السيدة زينب، وآخر في مخيم العائدين حماة، والجئ في مخيم خان  

 الشيح. 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا من بين الالجئين   65موعة العمل في اليونان إن بدوره قال مراسل مج
التي قامت السلطات اليونانية اليوم األربعاء بنقلهم من جزيرة سيمي بجنوب شرق بحر  500

إيجة إلى ميناء بيرايوس بالعاصمة اليونانية، مشيرًا إلى أن جزيرة سيمي ال يوجد فيها مخيم  
 المهاجرين وطالبي اللجوء في مخفر الجزيرة. رسمي إنما يتم تجميع 

سيمي إليفيريوس باباكالودوكاس، الذي قال إن جزيرته غير مجهزة للتعامل مع زيادة عدد 
الالجئين القادمين من تركيا، مضيًفا أن الجزيرة ال يوجد بها مرافق إليواء المهاجرين وطالبي  

النوم في خيام أو في الهواء الطلق،  اللجوء، مما يعني أن العشرات من الناس اضطروا إلى
 وكذلك في الساحات العامة والشوارع.

 
في ريف دمشق شكل تراكم النفايات والردم في حارات وأزقة مخيم السبينة هاجسًا للعديد من 
سكانه، نظرًا لما ينجم عنها من مخاطر بيئة، وما يصدر عنها من روائح كريهة، فضاًل عن أنها  

 لوجود وتنامي الميكروبات المسببة لألمراض. أصبحت بيئة مناسبة

فيما أرجع العديد منهم سبب كل هذا إلى حالة الالمباالة وسياسة عدم االكتراث التي تنتهجها  
الجهات المعنية والمسؤولة عن تأمين الخدمات األساسية للمخيم، وقد أبدى أهالي المخيم أسفهم  

 6لتي يقدمونها، مضيفين أنهم قاموا برفع أكثر من الشديد لعدم تجاوب بلدية السبينة للشكاوي ا



 

شكاوي إلى بلدية سبينة من أجل رفع وإزالة تلك النفايات التي باتت تشكل مشكلة حقيقة بالنسبة  
لهم لما تشكله من خطر على صحتهم وصحة أطفالهم، إال تلك البلدية لم تستجب لطلبهم متذرعة  

 بحجج واهية. 

قع التواصل االجتماعي الفيس بوك المعنية بنقل أخبار مخيم  بدورها نشرت إحدى صفحات مو 
السبينة صورًا عديدة تظهر تراكم النفايات من أمام وداخل المقبرة القديمة، مطالبة من المعنيين  

 رفع القمامة وتحمل مسؤولياتهم الخدمية تجاه أبناء المخيم.

 
تحتية وخاصة تلك المتعلقة  ويعاني سكان مخيم السبينة من عدم توفر بعض خدمات البنى ال

بالصرف الصحي، والكهرباء، والماء، في حين تتصدر مشكلة انقطاع المياه عن منازل وحارات 
المخيم واجهة االهتمامات لسكانه الذين يجبرون على شراء المياه من الصهاريج بأسعار مرتفعة  

 مما فاقم من معاناتهم وأزمتهم المعيشية واالقتصادية. 

لف بدأت فرق منظمة "بنيان" بإنشاء قنوات مائية لمنع تجمع المياه في مخيم أطمة  في سياق مخت
قنوات مائية لضمان   3بريف إدلب الشمالي شمال سورية، وأعلنت المنظمة أنه سيتم إعادة تأهيل 

 تصريف المياه وقت الفيضانات ضمن مشروع "التأهب للسيول"

رق في المخيم، حيث كانت مصدر معاناة وإعاقة  كما أنجزت المنظمة عملية تزفييت لعدد من الط
 لحركة النازحين وخاصة مع فصل الشتاء وهطول األمطار.

عائلة فلسطينية مهجرة من مخيمي اليرموك وخان الشيح   50وتعيش في مخيم أطمة قرابة 
ومنطقة التضامن جنوب دمشق ومن غوطة دمشق، وتعاني من انتشار البطالة والخوف من 

 ة، وانعدام الموارد المالية وضعف المساعدات.تأمين المعيش


