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 2449: العدد

 مخيم درعا شكوى من اختالط المياه اآلسنة بمياه الشرب •

 النظام السوري يخفي قسرياً الطبيب الفلسطيني" نزار جودت كساب" •

 فلسطينياً قضوا خالل مشاركتهم في لجان شعبية موالية للنظام في سورية 28توثيق  •

19-07-2019 

 "عائالت من الموت 3قصف يطال منازل الفلسطينيين في إدلب ونجاة "



 

 آخر التطورات

نجت ثالث عائالت فلسطينية من الموت بأعجوبة بعد تعرض البناء الذي يقطنونه في حي 
 ن الحربي التابع للنظام السوري يوم الجمعة الماضيالقصور بمدينة إدلب لقصف الطيرا

حوالي الساعة  أحد الناجين من القصف الالجئ الفلسطيني "محمد عدي" يقول لـ "مجموعة العمل"
التاسعة صباحًا كنت أتجهز للخروج للعمل وكانت زوجتي الحامل نائمة وإذ بأربعة صواريخ 

، وبدأ البناء يتداعى واألثاث تتطاير والغبار مأل تستهدف البناء الذي أقيم فيه والبناء المجاور
المكان ووجدت زوجتي قد قذفها القصف عدة أمتار في حالة صدمة، ثم أخرجت زوجتي ولم 

 أتوقع أن نخرج"

وأشار إلى أن عائلتين فلسطينيتين تقيمان في المبنى المستهدف بينهما رجل سبعيني وزوجته وقد 
 ا بأذى.فقدوا كل شيء أيضًا، ولم يصابو 

 
( عائلة فلسطينية تقيم في إدلب بعد ٢٢٥وبحسب هيئة فلسطينيي سوريا لإلغاثة والتنمية فإن )

 موجة التهجير التي طالت مخيم اليرموك ومناطق جنوب دمشق العام الماضي.

وتعيش معظم هذه العائالت أوضاعًا اقتصادية صعبة بسبب قلة فرص العمل واألوضاع األمنية 
 التي تطال المدينة.نتيجة الغارات 

ويشن النظام السوري وحليفه الروسي منذ أكثر من شهرين غارات يومية على عدة مناطق في 
 إدلب وريفها تسببت بمقتل وجرح عشرات المدنيين.

 



 

إلى جنوب سورية، اشتكى أهالي مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين من مشكلة اختالط مياه الشرب 
رائحتها كريهة وطعمتها مالحة، فضاًل عن عدم صالحيتها مع مياه الصرف الصحي لتصبح 

 لالستهالك البشري.

وأكد سكان المخيم أن مشكلة اختالط مياه الشرب مع مياه الصرف الصحي عائدة إلى قدم 
الشبكة والتي تعرضت في الفترة الماضية إلى ما شهده المخيم من قصف وخراب ودمار شملت 

 بنيته التحتية.

 
خيم درعا أيضًا من تفاقم مشكلة الصرف الصحي، بسبب إغالق المصارف ويعاني أهالي م

وعدم الصيانة الدورية لها، مما تسبب في انتشار  المتكررة فيهاالخاصة بالمخيم نتيجة األعطال 
 وطفح مياه المجاري في شوارع المخيم.

وحظ فيضان ووفقًا لألهالي فأن مشكلة الصرف الصحي ظهرت بعد عودتهم إلى المخيم، حيث ل
مجارير الصرف الصحي في منازل المدنيين وشوارع المخيم نتيجة تحطمها وانسدادها باألتربة 

بالتعاون مع لجان العمل األهلي في المخيم بتنظيف حفر الصرف  أنهم قامواواألنقاض، منوهين 
 الصحي عدة مرات إال أنها عادت للفيضان مرة أخرى.

الجهات المعنية وعلى رأسهم وكالة األونروا بالتقصير واإلهمال هذا واتهم سكان مخيم درعا كافة 
في تقديم الخدمات األساسية للمخيم وخدمات البنى التحتية، مضيفين أن المخيم يعاني من أزمات 

 عديدة وعدم توفر الخدمات األساسية فيه، من كهرباء وماء وتعليم وصحة.



 

جئ الفلسطيني الطبيب "نزار جودت كساب" في موضوع آخر، يواصل األمن السوري اعتقال الال
بتاريخ  للسنة السابعة على التوالي، حيث تم اعتقاله من حاجز أول مخيم اليرموك

 ، وهو طبيب جراحة بولية وتناسلية في مخيم اليرموك.16/1٢/٢01٢

يذكر أن الطواقم والمؤسسات الطبية في مخيم اليرموك، تعرضت النتهاكات جسيمة من قبل 
السوري، بقصف المشافي واستهداف سيارات اإلسعاف تارة، وباعتقال وقتل  واألمن الجيش

 الكوادر الطبية تارة اخرى، وراح ضحيتها العشرات من مسعفين وممرضين واختصاصيين.

( ضحية من الالجئين الفلسطينيين قضوا خالل مشاركتهم ٢8إلى ذلك، وثقت مجموعة العمل )
لية للنظام السوري، وأظهرت اإلحصائيات أن غالبية الضحايا من القتال ضمن لجان شعبية موا

 أبناء مخيمات اليرموك في دمشق وحندرات والنيرب في حلب.

وكان النظام قد شّكل مجموعات أمنية وعسكرية لسّد النقص في عناصره المقاتلة في عدد من 
 المخيمات الفلسطينية بسورية، خالل أحداث الحرب.

( ضحية من الالجئين الفلسطينيين 1077يق الرصد في المجموعة وّثق )الجدير ذكره أن فر 
 قضوا بطلق ناري في سورية.

 


