
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2891العدد: 

21-09-2020 

 فقدان أحد أبناء مخيم جرمانا بريف دمشق •

 استمرار معاناة أهالي مخيم خان الشيح للحصول على الخبز  •

 منظمة تحذر من كارثة إنسانية في شمال غربي سورية •

 األمن السوري يخفي قسرياً الفلسطيني "جهاد ادريس" للعام السابع  •

 "الجئة فلسطينية وابنها الضرير يكابدان في جحيم موريا" 



 

 آخر التطورات:

يواجه آالف الالجئين في مخيم موريا اليوناني معاناة كبيرة وقاسية، ومن أصعب الحاالت التي  
 ي المخيم عائلة الالجئة الفلسطينية السورية "أم مصطفى" وابنها الضرير. تعيش ف

هربت عائلة أم مصطفى من الحرب في سورية بعد أن دمر منزلها وتوفي زوجها، ونزحت من 
دمشق إلى إدلب، ونتيجة لألوضاع المزرية في إدلب دخلت تركيا بطريق غير نظامية ثم هاجرت  

 ووصلت إلى مخيم موريا. 

 
عامًا    11عامًا وطفلها اآلخر عمر   14وفي موريا تعيش أم مصطفى مع ابنها الضرير مصطفى 

منذ   اقتحم لصوص خيمتها مرتين وسرقوا    6في خيمة  أشهر، وهي في خوف متواصل، حيث 
أما نجلها مصطفى فهو ضرير منذ الوالدة وال يستطيع الجلوس بشكل طبيعي ويقضي يومه  ،  جوالها

ره، وابنها اآلخر عمر مريض وتأتيه حاالت ربو، ولم يدخال المدرسة حتى اآلن،  متألمًا من ظه
 بحسب أم مصطفى. 

وتذكر الالجئة أن ربع يومها في انتظار دور الطعام الطويل على وجبتي الغداء والعشاء، كما 
تعيش العائلة في  ، ووسط المعاناة المستمرة  يجب عليها الوقوف على الدور كي يقضي ابنها حاجته

لعيش الكريم وأن يخضع أطفالها وخاصة مصطفى للعالج، وتطلب بالهجرة حزن متواصل، وتتمنى ا
من اليونان إلى إحدى الدول األوروبية، وال يعلم عن مصيرها أو في أي خيمة تقطن بعد حريق 

   موريا الذي ضرب المخيم قبل أيام.



 

في سورية، أفاد ناشطون فلسطينيون لمجموعة العمل بفقدان الشاب "وسام درداح حسن" يوم أمس  
وهو من ابناء مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق  في دمشق دون ورود معلومات عنه،  

 .1988ومن مواليد 

 
وأطلقت عائلة حسن مناشدة لكل من شاهده أو لديه معلومات عن مكان تواجده لمساعدتها في  
الوصول اليه ومعرفة مصيره، خاصة مع انتشار حاالت الخطف واالبتزاز في المناطق التي تسيطر  

 رية. عليها الحكومة السو 

الفلسطينيين بريف دمشق  الشيح لالجئين  على صعيد مختلف، تستمر معاناة أهالي مخيم خان 
للحصول على مادة الخبز من المعتمدين في المخيم، ويقف األهالي في طوابير ولوقت طويل من 

 أجل ربطة خبز واحدة ال تسد رمقهم.

 



 

بأر  والتحكم  بالمماطلة  المخيم  في  المعتمدين  األهالي  وانتشار واتهم  اإلدارة  وسوء  الناس  زاق 
 المحسوبيات بينهم، إضافة إلى قلة الكميات المقدمة للمعتمدين من المخبز. 

في شمال سورية، حذر فريق "منسقو استجابة سوريا" من أن كارثة إنسانية تهدد مناطق شمال 
ال السلطات  تعاطي  في  العشوائي  األسلوب  واستمرار  كورونا،  جائحة  بسبب  سورية  طبية  غرب 

 واألهالي مع المرض.

وقال الفريق أن أعداد اإلصابات ستتضاعف عدة مرات ما لم يتخذ "إجراءات صارمة وبشكل فوري" 
للحد من تفشي الوباء، وحذر الفريق من كارثة كبيرة قد تشهد تسجيل أرقام مرتفعة إذا استمر عدم 

 االلتزام باإلرشادات الصحية واإلجراءات الوقائية". 

ال االلتزام  وشّددت  من  للتأكد  الجهود  وتكثيف  الوقائية  باإلجراءات  االلتزام  ضرورة  على  منظمة 
أعداد   في  تزايدًا  تشهد  التي  المناطق  في  وخاصة  المخالفين،  ومالحقة  االحترازية  باإلجراءات 

 اإلصابات.

تاري  الفلسطيني "جهاد ادريس" منذ  النظام السوري اعتقال الالجئ  خ  في ملف المعتقلين، يواصل 
 دون معرفة مصيره، وهو من أبناء مخيم العائدين في حمص. 02-2013- 09

(  110( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم ) 1797ووثقت المجموعة حتى اآلن )
 نساء.

 


