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 العدد: 3284

 تردي القطاع الصحي يف درعا واملخيم بسبب الحصار يهدد حياة املدنيين 

 • في ذكراها التاسعة. مجزرة جيش التحرير الفلسطيني القاتل مجهول والنظام في دائرة االتهام  

 سنوات  8• النظام يخفي قسريًا الممرض الفلسطيني "محمد بكر" منذ 

 والحشرات  • المهاجرون في موريا يشكون انتشار القوارض 

 عائلة فلسطينية بدمشق  50• توزيع مساعدات مالية على 



 

 آخر التطورات 

أفاد مراسل مجموعة العمل نقاًل عن مصادر طبية في درعا البلد ومخيم درعا، بأن الحصار الذي تفرضه قوات 

الخدمات  الطبي وضعف  القطاع  تردي  المنطقة بسبب  المرضى في  حياة  يهدد  روسي،  السوري بدعم  النظام 

و أكثر من  الصحية،  المستمر من  الحصار  تأثيرات  المرضى   15أن  السكان، وخاصة  بدأت تظهر على حياة  يومًا 

 واألطفال وكبار السن والنساء الحوامل.

وقال المراسل إن عدة أنواع من األدوية انقطعت من المنطقة كأدوية مرضى السرطان، كما ال تتوفر معدات 

إلى أن المشكلة األكبر هي المخاطر التي تهدد النساء الحوامل، حيث   طبية لغسيل الكلى، وتشير المصادر الطبية

ال يوجد في المنطقة إال قابلة قانونية واحدة فقط، وال تتوفر لديها المعدات والتجهيزات الطبية المطلوبة، 

 إضافة إلى عدم وجود حواضن لألطفال الخّدج، أو مركز طبية مؤهلة. 

حزيران الماضي،   24ناطق درعا البلد ومخيم درعا وطريق السد منذ يوم  ويفرض النظام السوري حصاره على م

حيث أغلقت الطرق المؤدية إلى المخيم، وفصلت المناطق المحاصرة عن ريف درعا الشرقي، وأبقت على طريق 

وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن عدد األسر المتواجدة ،  واحد وتجري عليه عمليات تدقيق وتفتيش صعبة.

 .عائلة فلسطينية  700إلى    650ًا في مخيم درعا ما بين  حالي

 



 

 10/7/2012على صعيد آخر، في الذكرى التاسعة لمجزرة مجندي جيش التحرير الفلسطيني التي حدثت بتاريخ   

ة السورية في دائرة االتهام مع وجود أدلة وجدت عام في سورية، ال يزال القاتل مجهواًل، إال أن األجهزة األمني

تؤكد تورطه بقتل ستة عشر مجندًا من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني وهم في طريق عودتهم من   2015

 مصياف إلى مخيم النيرب في حلب.

ة السورية( اقتحمت مجموعات المعارضة المسلحة فرع األمن الجنائي )أحد األفرع األمني  2015ففي أوائل عام  

في مدينة إدلب وسيطرت عليه، وعثرت المجموعات حينها على صور، قالت إنها لمجموعة من المعتقلين تمت 

لجثماني  صورًا  وجدت  المعتقلين  صور  بين  ومن  السوري،  األمن  عناصر  يد  على  التعذيب  تحت  تصفيتهم 

عليهما تبدو   " كريم  "أنس  و  الليل"  أبو  "محمود  الفلسطينيين  التعذيب   المجندين  الصور ،  آثار  تظهر  كما 

 .المنشورة غرف ووسائل التعذيب التي كان عناصر األمن السوري يستخدمونها

المسلحة بتصفيتهم،  السورية  المعارضة  الموالية وقتها، مجموعات  السوري ومجموعاته  النظام  اتهم  فيما 

وقام األمن السوري وعناصر موالية له بالترويج لذلك وجيشوا أبناء مخيم النيرب لقتال المعارضة السورية، 

ش السوري في حربه ضد المعارضة، بالتزامن مع تشكيل مجموعة لواء القدس العسكرية للقتال إلى جانب الجي

 إال أن المعارضة المسلحة نفت مسؤوليتها عن المجزرة.

 



 

( ضحية من جيش التحرير الفلسطيني خالل أحداث الحرب من بينهم 280هذا وثقت مجموعة العمل أسماء )

 عشرات المجندين قضوا في قتال النظام السوري وتحت التعذيب في سجونه. 

صل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني "محمد بكر" للعام الثامن على في ملف المعتقلين، توا

المجتهد ومشفى فلسطين في دمشق، وهو 2013التوالي، حيث اعتقل أوائل عام   ، وكان ممرض في مشفى 

 عامًا حين اعتقاله.  32متزوج ولديه طفالن، وكان بعمر  

( معتقاًل فلسطينيًا منذ اندالع الحرب الدائرة في 1800مصير أكثر من )فيما تتكتم األجهزة األمنية السورية على  

 ( ضحية قضوا تحت التعذيب. 633سورية، وتم توثيق أكثر من )

 

باالنتقال إلى موضوع الهجرة، اشتكى المهاجرون في مخيم موريا في اليونان من انتشار القوارض والحشرات 

الفلسطينيين  الالجئين  أحد  وقال  خيمهم،  القوارض   بين  يجلب  واإلهمال  النفايات  تراكم  إن  المخيم  في 

والحشرات السامة وغيرها، ما يهدد الصحة العامة وحياة الالجئين وخاصة األطفال منهم، فيما يشكو الالجئون 

 من تردي الخدمات الصحية والطبية في المخيم. 

فريق   من  متطوعون  قام  جانبهم،  فيروس  MWHمن  من  للحماية  المخيم،  على برّش  وللقضاء  كورونا 

 التي قد تكون إال أن ناشطون حذروا من تلك المواد السامة على حياة األطفال الذين يلعبون بالرمال  الحشرات،  



 

 تعرضت للرش من تلك المواد. 

للغاية، نتيجة  الفلسطينيون السوريون في مخيم )موريا( ظروًفا إنسانية قاسية وسيئة  الالجئون  ويواجه 

آالف   4الذي يشهده المخيم، وُيقدر عدد العالقين من فلسطينيي سوريا في اليونان بحوالي  االكتظاظ الكبير  

"لسبوس الجزر  في  يتواجدون  غالبيتهم  عائالت -ليروس-خيوس- متليني-الجئ  هؤالء  بين  من  كوس، 

 وأطفال ونساء ومسنون، ويتوزعون على مخيمات الالجئين بعضهم يسكن في خيم واآلخر في صاالت كبيرة أو 

 كرافانات. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لجان عمل أهلي 

عائلة فلسطينية بدمشق، وشمل التوزيع كبار السن   50وزعت مؤسسة "مهجة القدس" مساعدات مالية على  

بمبلغ   المستعجلة  المرضية  مشروع   100والحاالت  عن  المؤسسة  أعلنت  كما  مستفيد،  لكل  سورية  ليرة  ألف 

 شق. األضاحي لصالح العائالت الفقيرة في دم

عن  منهم  اآلالف  تهجير  استمرار  نتيجة  مأساوية،  أوضاع  من  سورية  في  الفلسطينيون  الالجئون  ويعاني 

منازلهم، وغالء أسعار المواد وارتفاع إيجار المنازل، وتردي الخدمات من كهرباء وماء وعدم توفر المواد المحروقة 

 والغاز. 

 


