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"الجئ فلسطيني يقضي برصاص مجهولين جنوب سورية"
• ناشطون :كورونا أوقف كل شيء إال "التعفيش" في مخيم اليرموك
• عائلة فلسطينية سورية في لبنان تجدد مناشدتها للتكفل بعالج طفلتهم
السوري يخفي قسريا ً الفلسطيني "محمد دياب" منذ  5سنوات
النظامالتطورات
• آخر
• توزيع مساعدات على فلسطينيي سورية في مخيمي عين الحلوة والمية ومية

ضحايا
اغتال مجهولون أول أمس ،الالجئ الفلسطيني "محمد بسام المطلق" أمام منزله في بلدة المزيريب
بريف درعا الغربي جنوبي سورية.
وقال مراسل مجموعة العمل جنوب سورية إن االنباء تضاربت حول سبب مقتله ،حيث تتهمه
المعارضة السورية بأنه أحد كوادر مجموعة "لواء القدس" الموالية للنظام السوري.
وأشار مراسل مجموعة العمل إلى أن حوادث القتل واالغتياالت والخطف باتت هاجساً يؤرق سكان
بلدة المزيريب ،نتيجة تكررها بشكل كبير في اآلونة األخيرة وطالت عدد من السوريين والالجئين
الفلسطينيين.

آخر التطورات
ال تزال ظاهرة ما تسمى "بالتعفيش" وسرقة منازل وممتلكات المدنيين في مخيم اليرموك مستمرة،
من قبل عناصر األمن السوري وبعض المدنيين من المناطق والبلدات المتاخمة للمخيم .فقد قال
عدد من ناشطي اليرموك وإحدى صفحات وسائل التواصل االجتماعي الفيس بوك المعنية بنقل
أخبار المخيمات الفلسطينية في سورية بشكل تهكمي" :إن كورونا أوقف وشل حركة العالم بأسرة
إال السرقة (التعفيش) في مخيم اليرموك ،مشيرين إلى أن أحد سكان المخيم رأى أول أمس أثناء
محاولته الدخول لرؤية منزله سيارات كبيرة تخرج من بوابة المخيم الرئيسية محملة بأنواع مختلفة
من المسروقات من بيوت األهالي.

وكان ناشطون أكدوا في وقت سابق لمجموعة العمل أن عناصر األمن السوري ال زالوا حتى اليوم
يقومون بتعفيش بيوت المخيم ،في ظل منع سكانه من العودة إليه رغم صدور قرار حكومي يقضي
بذلك.

بدورهم طالب سكان مخيم اليرموك السلطات السورية والجهات المعنية ومنظمة التحرير الفلسطينية
ووكالة األونروا بالعمل على إعادتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم ،للتحفيف من أوضاعهم المعيشية
القاسية التي يشتكون منها ،نتيجة وباء كورونا وغالء األسعار وإيجار المنازل الذي أنهكهم من
الناحية االقتصادية وزاد من معاناتهم.
الجدير بالتنويه أن عناصر النظام السوري قاموا بسرقة ونهب منازل المدنيين في مخيم اليرموك
واألحياء المجاورة التي سيطر عليها النظام يوم  21أيار  /مايو  ،2018في ظاهرة ما بات ُيعرف
بالتعفيش.
على صعيد آخر ،جددت عائلة طفلة فلسطينية مهجرة في لبنان مناشدتها ألصحاب األيادي
البيضاء والجمعيات اإلغاثية والطبية واألونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية التكفل بثمن دواء
األنسولين البنتهم المصابة بالسكري لعجزهم عن تأمينه ،في ظل فقر الحال وضعف مواردهم
المالية.

وقال والد الطفلة في مناشدته عبر مجموعة العمل أن ابنته البالغة من العمر  17عاماً ،تعاني من
النوع األول لمرض السكري ،وهي بحاجة كل شهر إلى  12قلم سكري يبلغ ثمنهم  ،$250مضيفاً
" أطلب من مجموعتكم أن تعيد نشر نداء المناشدة وأنا بكامل احراجي وخجلي ،ولكن ما كنت أقدم
على هذا الشيء لوال خوفي على أبنتي التي أراها تذوب أمام عينيي وتتوجع وأنا غير قادر على
تأمين عالجها ،والتخفيف عنها.
وأشار إلى أن أوضاعه المادية واالقتصادية تدهورت بشكل كبير بعد االحتجاجات الشعبية التي
شهدتها لبنان ،وانتشار فايروس كورونا الذي نجم عنه حظر للتجوال والحجر في المنازل ،خاتماً
حديثه وهللا ما بدي ال أكل وال شرب موضوع األنسولين عندي أهم من كل شيء"
يشار أن عائلة المريضة مهجرون من سورية في منطقة البقاع اللبناني ،فيما يقدر تعداد الالجئين
الفلسطينيين من سورية في لبنان بحوالي ( )28ألفاً.
في ملف المعتقلين الفلسطينيين بسورية ،يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "محمد
شحادة دياب" من مواليد  1986منذ قرابة  5سنوات ،وحتى اآلن لم ترد معلومات عن مصيره أو
مكان اعتقاله ،وناشدت عائلته كل من لديه معلومات أو استطاع رؤيته في المعتقالت السورية
التواصل معها ،ووثقت المجموعة حتى اآلن ( )1794معتقالً فلسطينياً في سجون النظام السوري
منهم ( )110معتقالت.

لجان عمل أهلي
وزعت حركة حماس  300سلة غذائية على العائالت الفقيرة والمحتاجة من المهجرين الفلسطينيين
من سورية في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان.
حث "محمد قدورة" مسؤول لجنة معاناة المهجرين المبادرة على زيادة دعم المهجرين
من جانبه ّ
الذين يعانون من شح المساعدات وتجاهل أغلب الجمعيات ،وتكاليف إيجار المنازل التي باتت
عبئاً عليهم في ظل هذه الظروف القاسية والصعبة وخاصة بعد انتشار الكورونا وازدياد البطالة
والفقر.
كما وزع ناشطون فلسطينيون ضمن مبادرات فردية ( )120ربطة خبز على العوائل الفلسطينية
السورية والسورية في مخيم المية ومية في صيدا جنوب لبنان.

