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 2672: العدد
17-02-2020 

 لبنان: اإلعالن عن تأمين مجاني للعمليات الجراحية الباردة لألطفال •

 تظاهرة في مخيم جرمانا رفضاً لـ "صفقة القرن" •

 2013النظام السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "محمود حسن صالح" منذ عام  •

 "مياه شرب بطعم الصرف الصحي في مخيم درعا"



 

 آخر التطورات

اشتكى أهالي مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية من مشكلة تلوث مياه الشرب واختالطها  
مع مياه الصرف الصحي، منوهين إلى أنها غير صالحة لالستهالك البشري بسبب رائحتها الكريهة  

 ذاقها المالح.وم

من جانبها حذرت مؤسسة مياه درعا قامت بتحليل مياه الشرب سكان المخيم والمناطق المجاورة له  
 من استخدام المياه بسبب تلوثها وعدم صالحيتها لالستخدام.

وكان مراسل مجموعة العمل أشار إلى أن مشكلة تلوث مياه الشرب في مخيم درعا واختالطها مع  
عائدة إلى قدم الشبكة واهتراء الخطوط الرئيسية وتصدعها، نتيجة ما شهده   مياه الصرف الصحي

 المخيم من قصف وخراب ودمار شملت بنيته التحتية. 

 
هذا واتهم سكان مخيم درعا كافة الجهات المعنية وعلى رأسهم وكالة األونروا بالتقصير واإلهمال  

ة، مضيفين أن المخيم يعاني من أزمات في تقديم الخدمات األساسية للمخيم وخدمات البنى التحتي
 عديدة وعدم توفر الخدمات األساسية فيه، من كهرباء وماء وتعليم وصحة. 

( عن تأمين مجاني للعمليات  PCRF)الفلسطيني في سياق مختلف أعلن صندوق إغاثة الطفل 
في لبنان،   عامًا من جميع الجنسيات الفلسطينية والسورية 18الجراحية الباردة لألطفال تحت سن 

وذلك في كل من عكار، بيروت، جبل لبنان، الجنوب والنبطية. وأشار صندوق إغاثة الطفل  
$ كحد أقصى من أجور العملية، منوهًا إلى أنه   2000( أنه سيساهم بمبلغ PCRF)الفلسطيني 

 سيقوم بتأمين شركاء لكفالة العمليات التي تتخطى هذا المبلغ. 



 

تقديم الطلبات يبدأ في شهر شباط ويستمر حتى شهر تشرين اول وقالت إدارة الصندوق أن موعد 
 ، موضحة أن المريض سيحصل على الموافقة خالل أسبوعين على األقل بعد تقديم طلبه. 2020

هذا واليزال االستشفاء ُيشّكل أحد أبرز التحديات والمشكالت التي واجهها المهّجرون الفلسطينيون  
فيما ال تزال المعاناة من نقص الخدمات االستشفائية كبيرة،  السوريون والسوريون في لبنان، 

خصوصًا بعد ضعف نشاط المنظمات والهيئات المحلية والطبية؛ بحجة عدم وجود موارد مالية، 
 وصعوبة تأمين العالج لمئات الالجئين. 

اهرة  أما في ريف دمشق شارك العشرات من أبناء مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين في سوريا تظ 
 شباط / فبراير الجاري. 15مناهضة للخطة األمريكية المسماة "بصفقة القرن" يوم السبت 

التظاهرة التي جابت حارات وأزقة مخيم جرمانا رفع المشاركون فيها الفتات منددة بخطة ترمب 
رير  للسالم، مرددين شعارات مطالبًة بالوحدة الوطنية وانهاء االنقسام، وحق الشعب الفلسطيني بتق

مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وعودة الالجئين الفلسطينيين إلى 
 . 1948أراضيهم التي هجروا منها عام 

 
في ملف اإلخفاء القسري تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الفلسطيني "محمود حسن صالح"  

التوالي، حيث اعتقل من قبل األجهزة األمنية    من أبناء مخيم العائدين في حماة للسنة السابعة على
 ولم يعرف عنه أي معلومات حتى اليوم. 6/2013/ 1السورية يوم  

( الجئًا منذ بداية  1781هذا وتبلغ حصيلة المعتقلين الفلسطينيين اإلجمالية في السجون السورية )
( معتقالت  108من )األزمة السورية، في حين تتكتم األجهزة األمنية السورية على مصير أكثر 

 فلسطينيات.


