
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 " جنوب سوريا فلسطيني يف املزيريب  اغتيال"                            

 

 

  

2020|07|16 

 2822 العدد

 

 مخيم درعا بال رعاية صحية •

 " 2011                               طفال  فلسطينيًا قضوا يف سورية منذ  252مجموعة العمل:  •

 األونروا" تحدد موعد جديد لتوزيع مساعداتها  •

 ( سنوات 6األمن السوري يخفي قسريًا الفلسطيني “محمد أبو عنزه" منذ ) •



 

 

 آخر التطورات: 

التل"   "املزيريب  طريق  ىلع  عواد"  محمد  "معتصم  الفلسطيني  الالجئ  قضى 

نشطاء   وصفها  حادثة  يف  مباشر  بشكل  عليه  النار  مجهولون  أطلق  أن  بعد 

 .باالغتيال

 

الشاب   عواد"  محمد  "معتصم  أن  املزيريب  يف  العمل  مجموعة  مراسل  وأفاد 

و ألهله،  العمرالوحيد  من  العناصر    ًاعام  23البالغ  من  كان  لطفل،  وأب                                    متزوج 

بين   املصالحة  اتفاقيات  تنفيذ  ق بيل  السورية  املعارضة  ىلع                                                              املحسوبة 

                                                                   املعارضة املسلحة وقوات النظام السوري، ولم ي شهد له أي نشاط عسكري منذ 

 .ذلك الوقت



 

ل وتصفية  اغتيال  عمليات  لعديد وشهدت مناطق مختلفة يف محافظة درعا 

فلسطينيون،  بينهم  املعارضة  صفوف  يف  والعاملين  السابقين  النشطاء  من 

األجهزة   وقوف  نشطاء  يرجح  فيما  مجهولين،  ضد  الحوادث  جميع                                                               وس جلت 

 .األمنية التابعة للنظام السوري وراء هذه االغتياالت

أيضًا   درعا  مخيم  ويف  أهالي  فقدانهم  ايشكو  من  الفلسطينيين  لالجئين 

وال ظل  للرعاية  يف  املخيم  وأزقة  لشوارع  التعقيم  وحمالت  الصحية،  توعية 

 .انتشار وباء كورونا

 

"إنهم بحاجة ماسة   العمل  أهالي املخيم يف مناشدة وصلت ملجموعة  وقال 

توعية والحارات والشوارع باستمرار،    وتعقيمإلى أدوات التعقيم والسلة الصحية،  

 ."بإشراف مختصين بطرق الوقاية والعالج األهالي



 

وأوضح األهالي أن املخيم بحاجة ماسة إلى نقطة طبية وسيارة إسعاف داخل  

ما   اآلن،  إلى  تأهيله  إعادة  يتم  لم  املخيم  يف  الوحيد  فاملستوصف  املخيم، 

يف   الكاشف  بحي  للحكومة،  التابع  املستوصف  يف  للعالج  األهالي  يضطر 

وأصحاب األمراض مدينة درعا، األمر الذي يشكل مشقة كبيرة خاصة لكبار السن،  

 .املزمنة لبعده عن املخيم

الشأن   ومسؤولي  "األونروا"  الدولية  الغوث  وكالة  إهمال  األهالي  واشتكى 

حيث   ملخيمهم،  األخرىتشهد  الفلسطيني  الفلسطينية  حمالت    املخيمات 

 . التغافل عن مخيم درعايف حين يتم  للوقاية من وباء كورونا،  مستمرة  توعية  

املخيم   أبناء  إجراءات  إلى  ويشير  تقتصر    "األونروا"أن  درعا  الصحية يف مدينة 

ىلع كوادرها يف املستوصف واملكاتب، كما وضعت قيودًا ىلع عالج املرضى  

 .يف املستوصف

أ أخرى  ناحية  أجل  من  من  العمل  مجموعة  يف  والتوثيق  الرصد  فريق  علن 

أكثر من ) توثيق  أحداث    ًافلسطيني        ( طفال  250فلسطينيي سورية  قضوا خالل 

  .الحرب يف سورية

حيث يعتبر القصف والقنص واالشتباكات والحصار والغرق بقوارب املوت من أبرز  

السوريين،  الفلسطينيين  الالجئين  من  األطفال  قضاء  إلى  أدت  التي  األسباب 

                                               ( طفال  قضوا إثر الحصار املشدد الذي فرضه النظام  70وتشير اإلحصاءات إلى أن )



 

وم الشعبية  السوري  الجبهة  اليرموك    –جموعات  مخيم  ىلع  العامة  القيادة 

 .لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق 

 

)كما وثقت املجموعة   لدى (  48اعتقال  السوري           طفال   ، وضحيتين قضيا  النظام 

 .تحت التعذيب يف أفرع األمن السوري

لبنان   ويف  آخر  صعيد  الالجئين  ىلع  وتشغيل  غوث  وكالة  أعلنت 

لالجئين  الفلسطينيين   النقدية  املساعدات  توزيع  سيبدأ  أنه  "أونروا" 

تموز عن شهري    16الفلسطينيين املهجرين من سوريا إلى لبنان، يوم الخميس  

 .حزيران وتموز 

 



 

 

العائالت  جميع  األغراض  متعددة  املساعدة  ستشمل  "األونروا"  وبحسب 

اضافة إلى  ألف ليرة لبنانية عن الشهرين لكل عائلة    780املسجلة لديها بواقع  

 .ألف ليرة لبنانية للفرد الواحد عن الشهرين أيضا 130مساعدة بدل غذاء بقيمة 

مبلغًا   املساعدة  لهذه  لبنانية  136500بقيمة  ويضاف  وملرة    ليرة  الواحد  للفرد 

يدعم  الذي  "مدد"  األوروبي  لالتحاد  اإلستنمائى  الصندوق  من  مدعومة  واحدة 

 .أيضا املساعدة متعددة األغراض

يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "محمد عطا  زاوية أخرى  من  

عبد الكريم أبو عنزه " للسنة السادسة ىلع التوالي، بعد أن اعتقلته األجهزة  

يوم   السورية  عنه،    20/7/2014األمنية  معلومات  يوجد  ال  الوقت  ذلك  ومنذ 

يتو أن  رؤيته  من  تمكن  أو  معلومات  لديه  من  عائلته  معهموناشدت   .اصل 

 


