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" 2020فلسطينيًا يف سورية توفوا بكورونا حتى نهاية   465األونروا:  " 

 منزلها من بالطرد مهددة سورية فلسطينيي من سرطان مريضة • 
 اليرموك مخيم  يف  املياه ملف تحّرك فلسطينية مسّنة • 
  األهالي بين الذعر تثير املزيريب يف جديدة اغتيال حادثة • 
 لهال عطا ومحمود جهاد الفلسطينيين الشقيقين قسريًا  يخفي النظام • 



 

 آخر التطورات 

( أن  لألزمة يف سورية،  الطارئ  ندائها  األونروا يف  وكالة  ( الجئًا فلسطينيًا يف  465كشفت 

كورونا، منذ انتشار املرض وحتى شهر كانون أول من  -  19سورية توفوا بسبب فايروس كوفيد 

آالف حالة إصابة مؤكدة بين الالجئين الفلسطينيين يف سورية،     9، إضافة إلى نحو  2020العام  

 فلسطينيين خارج األراضي السورية.   6ما وثقت مجموعة العمل وفاة ك

 

بمرض   مصابة  سورية  فلسطينية  الجئة  من  العمل  ملجموعة  مناشدة  وصلت  األردن،  يف 

السرطان، مهددة بالطرد من منزلها يف العاصمة األردنية عّمان بسبب عدم القدرة ىلع دفع  

 إيجارات وفواتير متراكمة ىلع منزلها. 

أو  وقالت   األدوية  أم صالح إنها تعيش أوضاعًا مزرية بسبب عدم قدرتها ىلع شراء  الالجئة 

الطعام الخاص بمرضها، كما أنها ال تملك دفع إيجار املواصالت للوصول إلى املشفى لتلقي  

 جرعات عالجها يف مركز الحسين للسرطان يف عّمان.



 

ء يف حال لم يدفع اإليجار، وفواتير  وأضافت الالجئة أن صاحب املنزل أنذرها عدة مرات باإلخال

دينار، كما أن املنزل يعاني من مشاكل    700شهور واملقدرة بـ    3كهرباء وماء متراكمة منذ  

خدمية يف الصرف الصحي والرطوبة يف جدران املنزل، وناشدت الالجئة يف شكواها بمّد  

 يد املساعدة، إلنقاذها من الطرد والتخفيف من معاناتها.  

إلى سورية، تداول ناشطون فلسطينيون شكوى محالة من وزير اإلدارة املحلية إلى    بالعودة

"مجلس  إلى  الحليم كريمة" قّدمت شكوى  "فتحية عبد  أن املواطنة  محافظ دمشق، تفيد 

الشعب" التابع للنظام، حول تخديم املنطقة التي تسكنها يف شارع أم الفحم بمخيم اليرموك  

 الشوارع، وأوصت اإلحالة إلى محافظ دمشق بمعالجة املطلوب.  باملياه والكهرباء وإنارة

 

وقال ناشطون إن زيارة مدير املؤسسة العامة للمياه ملخيم اليرموك قبل يومين، ووضع خطة  

ملعالجة املياه يف املخيم، تأتي يف سياق الشكوى التي حّركت ملف توصيل املياه للمنازل  

خالل  املؤسسة  مدير  طلب  كما  املخيم،  الالجئة    يف  منزل  بزيارة  املخيم  يف  وجوده 



 

( لعام  282الفلسطينية "فتحية كريمة"، مؤكدًا أنه جاء لتنفيذ قرار وزير اإلدارة املحلية رقم )

 املتضمن تمديد مياه الشرب "الفيجة" والكهرباء واإلنارة ملنزل الالجئة.   2021

بضرورة تحركات مشابهة،  وبعد االستجابة للمبادرة، طالب ناشطون وحقوقيون فلسطينيون  

آالف   بعودة  وتسرع  وأعمال تساهم  إلنجاز مشاريع  الوسائل  بكل  املتواصل  الضغط  وممارسة 

 املهجرين الفلسطينيين والسوريين إلى منازلهم وممتلكاتهم يف مخيم اليرموك.

بلدة   يف  السورية  الجنسية  من  العوضي"  عماد  "يوسف  الشاب  قتل  مختلف،  صعيد  ىلع 

الريف الغربي من محافظة درعا، ما أثار الذعر بين األهالي، حيث باتت حوادث  املزيريب يف  

والالجئين   السوريين  من  عدد  طالت  املزيريب،  بلدة  سكان  يؤرق  هاجسًا  والخطف  القتل 

فأن   العمل  وبحسب مجموعة  بلدة    5الفلسطينيين،  اغتيالهم يف  تم  الجئين فلسطينيين 

 . 2020املزيريب خالل العام 

( عائلة فلسطينية يف بلدة املزيريب يضاف لهم املئات من العائالت  1700ش قرابة )هذا ويعي

 الفلسطينية النازحة عن مخيم درعا. 

يف ملف املعتقلين، يواصل النظام السوري اعتقال الشقيقين الفلسطينيين جهاد ومحمود  

- 03-20ريخ  ، بتا1967سنوات، حيث اعتقل "جهاد مصطفى عطا الله" مواليد    7عطا الله منذ  

واعتقل    2014 سورية،  جنوب  املزيريب  طريق  ىلع  السورية  العسكرية  املخابرات  قبل  من 

، وهما من  2014-01-08يف العاصمة دمشق بتاريخ    1964"محمود مصطفى عطا الله" مواليد  

   سكان تجمع املزيريب.

  110الجئًا فلسطينيًا، بينهم    1797هذا وتتكتم األجهزة األمنية السورية ىلع مصير أكثر من   

 نساء 



 

 


