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 "اغتيال الجئ فلسطيني هن أتناء هخيّن درعا جنىب سىرية"

" 

 سىرية يشاركىن في اعتصام لتأهين هأوي لهن جزيرة ساهىس: فلسطينيى 

 احتراق هنزل الجئ فلسطيني في هخين درعا 

  وثيقة تاريخية 033هعرض للتراث الفلسطيني في حلة يضن 



 

 

 التطورات خرآ

تذخيؼ  71اغتال مدمح مجيؽل اليؽية الالجئ الفمدطيشي "فخاس سميػ السرخي" يؽم الخسيذ  

 فمدطيشييؼ.األول/ أكتؽبخ الجاري، في مخيػ درعا لالجئيؼ ال

 

وبحدب مجسؽعة العسل أن مدمحًا ممثسًا مجيؽل اليؽية يقؽد دراجة نارية قام بإطالق الشار عمى 

 السرخي أثشاء تؽاججه أمام محمو التجاري في مخيػ درعا مسا أدى إلى مقتمو عمى الفؽر.

التابعة " سابقًا قرىألوىؽ قائج كتيبة ما تدسى "أبشاء ا 7891"فخاس سميػ السرخي" مؼ مؽاليج 

 لمؽاء تؽحيج الجشؽب إحجى مجسؽعات السعارضة الدؽرية السدمحة.



 

أن محافعة درعا شيجت خالل األشيخ القميمة الساضية انتذار ظاىخة االغتياالت  يذار

واالعتقاالت التي طالت العجيج مؼ الذخريات الفمدطيشية والدؽرية الفاعمة السحدؽبة عمى 

 السعارضة الدؽرية.

، اعترػ عذخات السياجخيؼ مؼ فمدطيشيي سؽرية وغدة في جديخة سامؽس ممف اليجخة في

اليؽنانية لمسطالبة بتأميؼ مأوى ليػ بعج تذخدىػ في العخاء، جخاء احتخاق خياميػ واكتعاظ الجديخة 

 بالسياجخيؼ.

 

عجد مؼ الالجئيؼ لسخاسل مجسؽعة العسل إن األوضاع في الجديخة مؼ سيء إلى أسؽأ،  وقال

 عج بأمان بدبب ازدياد مذاكل السياجخيؼ وخاصة مؼ القادميؼ مؼ أفغاندتان.وأنيا لػ ت



 

مخاسل مجسؽعة العسل أنيػ يعيذؽن في العخاء، ومؼ يسمغ السال يدتطيع شخاء خيسة  وأضاف

 عمى نفقتو الخاصة، وذلغ في ظل إىسال صحي وإغاثي كبيخ مؼ قبل الدمطات اليؽنانية.

أكتؽبخ في مخيػ  71يؼ الجئيؼ سؽرييؼ وأفغان يؽم االثشيؼ اشتباكات عشيفة قج وقعت ب وكانت

فاثي بجديخة سامؽس اليؽنانية، أدى إلى نذؽب حخيق كبيخ في أرجاء السخيػ، ما خمف سقؽط 

 عجد مؼ الزحايا واإلصابات وألحق أضخارًا كبيخة في السكان.

نية يبمغ قخابة ألف أن تعجاد الالجئيؼ الفمدطيشييؼ مؼ سؽرية في جديخة سامؽس اليؽنا يذار

 مياجخ، ويعانؽن مؼ اكتعاظ السخيػ وبطء إجخاءات المجؽء وسؽء الخجمات.

إلى مخيػ درعا، حيث تدبب ماس كيخبائي بشذؽب حخيق في مشدل الجئ فمدطيشي مؼ  بالعؽدة

 أبشاء السخيػ أمذ األول، مسا خّمف أضخارًا مادية.

 



 

ستطاعؽا الديطخة عمى الشيخان وإخساد الحخيق لسخاسل مجسؽعة العسل أن أىالي السخيػ ا ووفقاً 

 داخل السشدل ما أدى إلى تزخر غخفة واحجة مشو، فيسا لػ تدجل حجوث أي إصابة.

ويذتكي أبشاء مخيػ درعا مؼ سؽء أوضاعيػ السعيذية واالقترادية، وغياب الخجمات  ىحا

 األساسية ومقؽمات الحياة وتخدي الؽاقع الخجمي في مخيسيػ.

إلى شسال سؽرية، افتتح اتحاد الكتاب والرحفييؼ الفمدطيشييؼ في سؽرية والشادي  باالنتقال

ؽان العخبي الفمدطيشي في حمب أول أمذ الخسيذ، معخضًا لمتخاث الذعبي الفمدطيشي تحت عش

 "ذاكخة ال تشدى وحق ال يسؽت".

 



 

وثيقة فمدطيشية أصمية تاريخية مؼ كؽاشيؼ ومدتشجات  033السعخض التخاثي أكثخ مؼ  ويزػّ 

وأوراق طابؽ وجؽازات سفخ وبطاقات شخرية وطؽابع وعسمة، ويعؽد تاريخيا إلى ما قبل عام 

7819. 

احتؽى الجشاح الثاني لمسعخض أواني وأدوات قجيسة استعسميا الذعب الفمدطيشي في فمدطيؼ  كسا

تالل، وىي عبارة عؼ فخاريات ونحاسيات وغيخىا، وأقجميا سيف فمدطيشي مؼ قخية قبل االح

لعائمة سعيج آغا تؽارثتو األجيال، وأشار السشعسؽن أن جسيع  7911تخشيحا يعؽد تاريخو لعام 

 تػ جسعيا مؼ مخيسات الذتات. داتالسؽجؽ 

فخقة بخاعػ الشادي كسا كّخم السشعسؽن الذاعخ الفمدطيشي "محسؽد عمي الدعيج"، وقجمت  

الفمدطيشي لؽحة فشية تحكي عؼ التذبث باألرض، وذلغ بحزؽر جسيؽر كبيخ وشخريات 

 سياسية وثقافية وأحداب ومشعسات شعبية وطالبية.


