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 2431: العدد

 يوم 135مسؤول سوري: وضع رؤى تخطيطية لمخيم اليرموك مدة تنفيذها  •

 تكريم الرواد األوائل من المعلمين الفلسطينيين في سورية •

 سنوات 7النظام السوري يخفي قسرياً الفلسطينية "ردينة خطاب" منذ  •

 "أوضاع صعبة للمهاجرين الفلسطينيين في جزيرة ليروس اليونانية"

01-07-2019 



 

 آخر التطورات

يعيش المهاجرون بمخيم تيتلوس في جزيرة ليروس اليونانية أوضاعًا صعبة، وسط ازدياد كبير 
 ضاعف من معاناتهم.في أعدادهم وبطئ في إجراءات قبول لجوئهم مما 

الجئًا فلسطينيًا قادمين من  150وقال مراسل مجموعة العمل في اليونان إن المخيم يضم حوالي 
 سورية، ويعانون على حد سواء مع الالجئين من نقص حاد في الطبابة وإهمال صحي كبير.

لى انقطاع كما أضاف مراسلنا أن المخيم يعاني من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي، إضافة إ
 المياه حيث يواجه الالجئون صعوبات في تأمينه.

 
وقال مهاجرون في المخيم أنهم "يعيشون في ظروف اعتقال حيث يحاطون بالشباك الحديدية، 

ألحد زيارتهم داخل المخيم  نال يمكمشيرين إلى أنهم ممنوعون من الخروج من المخيم"، كما 
 ممثلي المؤسسات اإلنسانية. تثناءباس

المهاجرون إن معاملة الشرطة سيئة، حيث شهد المخيم في وقت سابق اعتداء الشرطة  وأوضح
 بالضرب على الجئين فلسطينيين في الجزيرة بعد تهجمها عليهم، وسجل وقوع إصابات عديدة.

وطالب الالجئون الفلسطينيون عبر مجموعة العمل المنظمات الدولية واإلنسانية ومفوضية 
 ع حٍد لمعاناتهم وتوفير العيش الكريم لهم وخاصة لألطفال والنساء.الالجئين بالتدخل لوض

وتشير احصائيات غير رسمية وصلت إلى مجموعة العمل أن تعداد الالجئين الفلسطينيين 
 آالف الجئ، ويتوزعون في الجزر وعلى البر اليوناني. 4السوريين في اليونان يصل قرابة 



 

الشركة العامة للدراسات الهندسية في وزارة األشغال العامة إلى سورية، قال "يسار عابدين" مدير 
ية متكاملة للمناطق في محيط دمشق مع واإلسكان السورية "إن الشركة ُكلفت بوضع رؤى تخطيط

 .عودة الحياة اآلمنة لمخيم اليرموك ومناطق أخرى"

في مقدمة  وذكر عابدين لمصادر إعالمية تابعة للنظام السوري "جاءت منطقة مخيم اليرموك
 .العقود الموقعة مع محافظة دمشق وعلى ثالث مراحل"

 
 2013وقال إن المرحلة األولى تتضمن إعداد مخطط تقييم المخطط التنظيمي المصدق لعام 

وتقييم األضرار الناجمة عن الحرب، منوهًا إلى أنه تمت مناقشة أعمال المرحلة األولى المنجزة 
 ث العلمية.من الشركة بالتنسيق مع مركز البحو 

، إضافة إلجراء المسوحات على أرض «الدورن »وأضاف أنه تم استخدام تقنية التصوير الجوي 
 الواقع وفقًا لالستثمارات المعدة الخاصة بإعادة اإلعمار.

وحول المرحلة الثانية أوضح المسؤول السوري أنه سيتم إعداد البدائل والمقترحات والرؤى 
س حاليًا يعمل على إعداد هذه الرؤى والمقترحات بالتنسيق مع لجنة التخطيطية، وأن الفريق الدار 

متابعة خاصة والجهة صاحبة المشروع، مشيرًا أنه يجري العمل حاليًا بالمرحلة الثانية وإعداد 
 البدائل لمناقشتها وإقرار المناسب لها.

التنظيمي التفصيلي لمخيم أما بالنسبة للمرحلة الثالثة والنهائية، قال عابدين أنها إلعداد المخطط 
( يومًا 55( يومًا منها )135اليرموك ووضع التصور الالزم وإعادة اإلعمار، وتبلغ مدة التنفيذ )

 ( يومًا للثالثة.35( يومًا للثانية و)45لألولى و)



 

وفي دمشق، كّرم االتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين يوم أمس، الرواد األوائل من المعلمين 
يين في سورية ممن عاصروا النكبة وكان لهم دور كبير في المسيرة التعليمية والتربوية الفلسطين

 لألجيال الالحقة.

وحضر حفل التكريم الذي أقيم في المركز الثقافي العربي بالميدان وسط العاصمة السورية 
دمشق، حشد غفير من أبناء الشعب الفلسطيني وشخصيات وقيادات فلسطينية عن سفارة 

 ين والفصائل ومنظمة التحرير.فلسط

كما قدمت فرقة بلبل فلسطين عروضًا غنائية للثورة الفلسطينية، وفي ختام الحفل تم تكريم 
 المعلمين حيث عبروا عن تقديرهم وشكرهم للقائمين على الحفل.

يشار أن عشرات المعلمين الفلسطينيين في سورية فقدوا حياتهم جراء القصف أو تحت التعذيب 
 ون النظام السوري خالل أحداث الحرب، إضافة إلى اعتقال عدد منهم.في سج

في غضون ذلك، تواصل األجهزة األمنية السورية إخفاء الالجئة الفلسطينية "ردينة محمد خطاب" 
 ، وهي من سكان الالذقية في سورية.2012عامُا قسريًا بعد اعتقالها منذ عام  29

هذا وجدد عدد من الناشطين مناشدتهم للمنظمات الحقوقية والهيئات الدولية واألونروا والسفارة 
الفلسطينية في دمشق التدخل للكشف عن مصيرها والعمل على اإلفراج عنها وعن جميع 

 المعتقلين في سجون النظام.

 
يات منذ اندالع ( معتقالت فلسطين108هذا وتتكتم األجهزة األمنية السورية على أكثر من )

الحرب الدائرة في سورية، وليس هناك معلومات عن مصيرهم أو أماكن تواجدهم، فيما بلغت 
 .(1758حصيلة المعتقلين الفلسطينيين اإلجمالية )


