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 2581: العدد

 األونروا تتعاقد مع مستشفيات في درعا لخدمة الفلسطينيين  •

 األمن السوري يفرج عن الالجئ الفلسطيني ياسر كريم  •

  2013األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني محمد قاسم مطلب منذ عام  •

 يتيماً في الشمال السوري   175هيئة إغاثية توزع كفاالت على  •

18-11-2019 

 "مياه األمطار تغرق شوارع ومنازل مخيم خان دنون"



 

 آخر التطورات 

أغرقت مياه األمطار، شوارع مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، ما أسفر عن 
لضعف قنوات تصريف المياه في المخيم وضعف   المنازل، نتيجة الشوارع وبعض أضرار في 

 البنية التحتية في الشوارع. 

فيما أظهرت صور نشرتها إحدى صفحات منصات التواصل االجتماعي )الفيس بوك( المعنية 
بنقل أخبار مخيم خان دنون مياه األمطار تداهم عددًا من المنازل، في حين غرقت شوارع المخّيم  

 مطار. بالمياه وسط هطول غزير لأل

 
من جانبهم، لبى أهالي مخيم خان دنون النداء الذي أطلق من جامع النصر، للمساعدة في الحد 
من تدفق المياه إلى المنازل والمحال التجارية وتنظيف مصارف المياه، فيما اتهم عدد من  
  األهالي البلدية التي يتبع لها مخيم خان دنون ووكالة الغوث بالتقصير في تقديم الخدمات 

 األساسية لألهالي وخدمات البنى التحتية. 

إلى ذلك يعاني سكان مخيم خان دنون من أوضاع معيشية صعبة نتيجة انعدام الموارد المالية 
 وانتشار البطالة وتواصل أحداث الحرب التي ألقت بظاللها السيئة عليهم. 

روا' في جنوب سورية،  في سياق مختلف تعاقدت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 'األون
مع عدد من المشافي لتقديم خدمات صحية متنوعة ومتطورة وإجراء العمليات الجراحية لالجئين  

إلى  الفلسطينيين في درعا، مشيرة إلى أنه تم تحويل إجراء العمليات الجراحية من مشفى الشرق 
 مشفى الرحمة. 



 

ن تردي الوضع الصحي بسبب ما  هذا ويعاني الالجئ الفلسطيني في مدينة درعا ومخيمها م
شهدته تلك المدينة من دمار وخراب بفعل االشتباكات العنيفة والقصف الذي أسفر عن دمار  
للمنشآت الخدمية والصحية التابعة للسلطات السورية ووكالة األونروا، حيث عمدت األخيرة إلى  

م درعا إلى مناطق نقل موظفيها وكافة محتويات المستوصف الطبي وإخراجها من أحياء مخي 
 سيطرة قوات النظام السوري. 

من جهة أخرى أفرجت األجهزة األمنية السورية عن الالجئ 
الفلسطيني ياسر كريم بعد أن اعتقل هو وعدد من الالجئين  
الفلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك النازحين في بلدة يلدا 

بعد ابريل من العام الحالي  –جنوب دمشق بداية شهر نيسان 
قوات األمن السوري التابعة لفرع "فلسطين"   استدعائهم من قبل

عن طريق لجان "المصالحة" في البلدات الثالث بذريعة  
 اإلجابة على بعض األسئلة".

تشرين   7هذا وكانت قوات األمن السوري أفرجت يوم الخميس 
سطين يواصل اعتقال  الثاني الحالي عن الالجئ الفلسطيني عيسى عمايري، فيما ال يزال فرع فل

 الجئين فلسطينيين أخرين اعتقلوا في نفس الفترة بينهم أربع نساء وثالثة رجال.  5

في السياق تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني محمد قاسم مطلب للسنة  
  من قبل عناصر األمن السوري على  1/2013/ 1السادسة على التوالي، بعد أن اعتقل يوم 

 حاجز الحسينية بريف دمشق.

ومنذ ذلك الوقت ال يوجد معلومات عنه، وناشدت عائلته من لديه معلومات أو تمكن من رؤيته  
 أن يتواصل معهم، علمًا أنه في العقد الخامس من العمر، من أهالي قرية طيرة حيفا في فلسطين. 

ن المعتقلين الفلسطينيين، يشار إلى أن مجموعة العمل تلقت العديد من الرسائل والمعلومات ع
حيث تم توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم  

( معتقاًل  1768على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن )
 ( نساء.108فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم )



 

عت هيئة فلسطينيي سوريا لإلغاثة والتنمية وبتبرع من جمعية الرحمة العالمية و طريق  إغاثيًا وزّ 
 يتيمًا في الشمال السوري بينهم أيتام فلسطينيين.  175الحياة كفاالت ألكثر من  

الفيس بوك(، أّن التوزيع شمل  )اعي االجتموأوضحت الهيئة، على صفحتها في موقع التواصل 
عائلة من مخيم دير بلوط  25دات مختلفة، مشيرة إلى أن حوالي العديد من األيتام في بل

   استفادت من توزيع كفالة األيتام.

ويواجه الالجئون الفلسطينيون والسوريون في الشمال السوري أوضاعًا إنسانية ومعيشية غاية في  
عهم  القسوة في ظل شح المساعدات اإلغاثية وتجاهل وإهمال الجهات المعنية والدولية ألوضا

 المزرية.


