
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2423العدد: 

23-06-2019 

 مقتل قائد مجموعة من "لواء القدس" في دير الزور  •

 ورشة حوارية في مخيم النيرب تنديداً بـ "صفقة القرن"  •

 "رامي سليمان" للعام السادس األمن السوري يخفي قسرياً الفلسطيني  •

 "غياب الخدمات الطبية يكشف تردي الوضع الصحي في مخيم درعا"

 



 

 

 آخر التطورات 

الطبية تردي الوضع الصحي في مخيم درعا لالجئين يعكس غياب المرافق والخدمات 
شهور على اتفاق الهدنة  10الفلسطينيين جنوب سورية، وذلك على الرغم من مرور قرابة 

 و"المصالحة" بين النظام والمعارضة.

فقبل اندالع األزمة السورية كان يوجد في مخيم درعا مستوصف صحي لعالج كافة السكان 
الفلسطينيين في المنطقة، وشّكل المستوصف ألرباب العائالت الفقيرة التي ليس بمقدورها 

 الذهاب إلى األطباء او شراء األدوية ملجأ عالجهم الوحيد.

 
عظم سكانه، قامت وكالة وبعد األحداث في سورية واشتداد القصف على المخيم وتهجير م

ة محتويات المستوصف وإخراجها من أحياء ( متمثلة بموظفيها بنقل كافونرواالغوث )األ
المخيم إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري، وتم نقل المستوصف إلى حي الكاشف 

 بدرعا، وقد طال المستوصف القصف والدمار بعد نقله أيضًا.

وخالل فترة حصار النظام السوري لمخيم درعا تخّلفت وكالة الغوث عن كافة خدماتها 
( عائلة فلسطينية تقطن ضمن 175وخصوصًا الصحية، على الرغم من وجود حوالي )



 

حارات المخيم، وافتقد المخيم ألي نقطة طبية أو سيارة إلسعاف الجرحى والمرضى، مما 
 خّلف أعدادًا كبيرة من الضحايا.

عودة عدد  2018بعد اتفاق "المصالحة" شهد مخيم درعا في بداية تشرين الثاني/ نوفمبر و 
من العائالت الفلسطينية إلى مخيمهم، إال أنهم فوجئوا بحجم الدمار الهائل الذي حل بمنازلهم 

 وممتلكاتهم.

استبداله  وقال مراسلنا أنه لم يتم ترميم وإعادة إعمار مبنى مستوصف وكالة الغوث األونروا أو
 أو تأمين مكان آخر للعالج بالقرب من المخيم أو داخله، األمر الذي يزيد من معاناة األهالي.

وأوضح مراسلنا أن األهالي بحاجة لتقديم كافة مستلزمات الحياة وخصوصًا الطبية واألدوية، 
 حيًا.منوهًا إلى أن فيهم المصاب والمريض والطاعن في السن وهم بحاجة ماسة لتأمينهم ص

وأشار إلى وجود مشقة وتعب بخروجهم من المخيم لتلقي العالج في منطقة الكاشف، علمًا 
 ان هذا المستوصف قد بني وجهز لخدمة سكان المخيم.

( عائلة فلسطينية تسكن ضمن 650ووفقًا لمراسل مجموعة العمل فقد تم احصاء أكثر من )
هم :)مخيم الالجئين  تة مخيماثالثإلى أحياء المخيم أو ما يسمى بمخيم العائدين المقسم 

 وهو المخيم االكبر والمخيم الجنوبي والمخيم الشمالي(.

من جانب آخر يشكو أهالي مخيم درعا من مشكلة الصرف الصحي، التي تفاقمت بسبب 
إغالق المصارف الخاصة بالمخيم نتيجة األعطال المتكررة فيها وعدم الصيانة الدورية لها، 

فح مياه المجاري في شوارع المخيم، وانتشار الروائح الكريهة والقوارض مما تسبب في ط
 والزواحف والحشرات الناقلة لألمراض.

وأطلق الجئون فلسطينيون من أبناء مخيم درعا نداء لوكالة األونروا والجهات المعنية 
أجل  والمنظمات اإلنسانية والصليب األحمر الدولي والهالل األحمر الفلسطيني للتدخل من

 مساعدتهم.



 

م من أكثر األماكن 1951-1950هذا وأنشئ مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين بين عامي 
 2011كثافة بالسكان في الجنوب السوري، وبلغ عدد األسر في المخيم إلى ما قبل العام 

 ( أسرة فلسطينية.4500)

وزي حمزة" أبو ل "ففي شأن آخر، أعلنت مجموعة "لواء القدس" الموالية للنظام السوري مقت
( أثناء تأديته مهامه في منطقة دير الزور شمال سورية، وهو أحد قيادات المجموعات طارق 

المقاتلة في دير الزور، وهو مسؤول مركز دنون في "لواء القدس"، ومن سكان جرمانا 
 بدمشق.

 
فلسطيني، وخسر أكثر ( مقاتل 800آالف مقاتل بينهم حوالي ) 7ويقدر عدد اللواء بنحو 

( مقاتل منذ تشكيله، فيما يشير فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل إلى 600من )
( الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل مشاركتهم القتال في المجموعة إلى جانب قوات 86توثيقه )

 .2013النظام في سورية، منذ تشكيله عام 

من مخيم النيرب في حلب ورشة حوارية في حلب، نّظمت الفصائل الفلسطينية وشخصيات 
 تنديدًا لما يسمى "صفقة القرن" ومؤتمر البحرين االقتصادي المتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأكد المتحدثون في الورشة رفض الشعب الفلسطيني للصفقة ومؤتمر المنامة، وضرورة إيجاد 
ك الخطوات إلغاء اتفاق آليات عملية إلسقاط هذه الصفقة التصفوية، مشددين على أولى تل



 

"االحتالل اإلسرائيلي" واالنسحاب من بروتوكول  وطالبوا بسحب وثيقة االعتراف بـ أوسلو
 باريس االقتصادي وتبني خيار المقاومة لمواجهة الصفقات الجارية، وفق ما أعلن المشاركون.

 
( عامًا، وذلك 39)إلى ذلك، يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "رامي سليمان' 

من حاجز قرب مدينة يبرود  2013-7-7بعد أن اعتقلته األجهزة األمنية السورية يوم األحد 
 بريف دمشق، علمًا أنه مريض في الكلى ويحتاج لعناية خاصة.

( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم 1758هذا ووثقت المجموعة حتى اآلن )
 ( معتقلة.108)

 


