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 اللطيف قاسم السالم جنوب سورية  قضاء الفلسطيني عبد •

 2012الفلسطيني "أحمد عمورة" ال يزال مغيباً داخل السجون السورية منذ عام  •

 توزيع خزانات مياه بالستيكية لألسر الفقيرة في مخيم درعا •

 2537: العدد

 "قلق بين الفلسطينيين في الشمال السوري مع اقتراب فصل الشتاء"

15-10-2019 



 

 ضحايا

اللطيف قاسم السالم من أبناء مخيم خان دنون على يد  قضى الالجئ الفلسطيني السوري عبد 
مًا أن عبد اللطيف يقاتل ضمن صفوف قوات مجموعة مجهولة الهوية في درعا جنوب سورية، عل

 النظام السوري.

إلى ذلك أوضحت مجموعة العمل أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء استمرار 
 " ضحية. 3997الحرب في سورية قد بلغ " 

 
 آخر التطورات

خ  ينتاب المئات من الالجئين الفلسطينيين المهجرين من جنوب دمشق ومخيمي خان الشي 
واليرموك إلى الشمال السوري حالة من القلق مع اقتراب فصل الشتاء خوفًا من أن تتكرر  
مأساتهم التي عاشوها في السنة الماضية، والتي تجلت بغرق خيامهم واقتالع بعضها جراء الرياح 
العاتية واضطرارهم المبيت في العراء والتعرض للبرد القارس الذي ينخر العظام ويؤدي إلى 

 لكة.الته

هذا ويعيش عدد كبير من الالجئين الفلسطينيين في إدلب ومخيمي المحمدية ودير بلوط بخيام ال  
تقيهم صقيع الشتاء وال قيظ الصيف، وفي أرض زراعية تتحول الى حقل من الوحول عند أول 

 هطول للمطر.

تعتبر من   كما تعاني تلك العائالت من قلة مواد التدفئة، وشّح المساعدات اإلغاثية، التي
 .ضروريات اإلنسان في فصل الشتاء



 

إلى  2018/ 25/11وكانت خيم الالجئين في مخيم دير بلوط بمنطقة عفرين تحولت يوم 
مستنقعات نتيجة فيضان نهر عفرين بسبب األمطار الغزيرة التي انهمرت، في حين أظهرت 

صادمة للحالة المزرية الصور ومقاطع الفيديو التي بثها ناشطون والجئون من المخيم مشاهد 
التي يعيشها المهجرون قسرًا إلى الشمال السوري، حيث الخيام البالية والمهترئة التي أصبحت  

 مالذهم الوحيد بعد نزوحهم. 

 
من جانبهم أطلق المهجرون الفلسطينيون في الشمال السوري نداء استغاثة ناشدوا فيها المؤسسات  

إلنقاذهم من المأساة التي تواجههم، ونقلهم إلى مناطق آمنة   الدولية والفلسطينية والمعنيين التدخل
من األمطار والفيضانات وبرد الشتاء، وتجنيبهم التداعيات السلبية التي تتركها هذه المنخفضات  

 على واقع الالجئ الفلسطيني والسوري.

لسنة السابعة  في سياق مختلف تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الفلسطيني "أحمد عمورة" ل
، 2012/ 10/12على التوالي، حيث اعتقل عند حاجز لألمن بالقرب من منطقة دمر بدمشق يوم 

 في حين لم ترد أي معلومات عنه منذ تلك اللحظة. 

( معتقالت فلسطينيات منذ اندالع 108فيما تتكتم األجهزة األمنية السورية على أكثر من ) 
لومات عن مصيرهم أو أماكن تواجدهم، فيما بلغت الحرب الدائرة في سورية، وليس هناك مع
 (. 1768حصيلة المعتقلين الفلسطينيين اإلجمالية )

عدد من خزانات الماء   أما من الجانب اإلغاثي وزع الهالل االحمر السوري يوم أمس السبت 
ب سوريا،  البالستيكية على العائالت الفقيرة واألكثر عوزًا في مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنو 

 وذلك للتخفيف من العبء القتصادي في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.



 

وكان سكان مخيم درعا اشتكوا من عدم وصول المياه إلى منازلهم واختالط مياه الشرب مع مياه 
الصرف الصحي لتصبح رائحتها كريهة وطعمتها مالحة، فضاًل عن عدم صالحيتها لالستهالك 

 الجهات المسؤولة بالتقصير بإصالح البنية التحتية في المخيم. متهمين  ،البشري 

كما يعاني األهالي منذ عودتهم إلى مخيمهم، من غياب الخدمات األساسية ومقومات الحياة  
وتردي الواقع الخدمي وغالء المعيشة، وغياب الطرقات المعّبدة وتراكم أكوام القمامة، وانتشار 

 المخيم. المياه اآلسنة في حارات وأزقة 

 


