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"توثيق قضاء ( )9فلسطينيين من أبناء مخيم العائدين بحمص تحت التعذيب في السجون السورية"

•
•
•
•

نزوح آالف السكان من المزيريب بسبب تصاعد األعمال العسكرية
طفل فلسطيني حافي القدمين مشرد في شوارع دمشق
انطالق األسبوع الطبي الثامن ألهالي مخيم اليرموك جنوب دمشق
" "30فلسطينيا ً سوريا ً قضوا خالل شهر حزيران 2018

ضحايا
أفاد مراسل مجموعة العمل في مخيم العائدين بحمص أن ( )9الجئين من أبناء المخيم قضوا
تحت التعذيب في سجون النظام وهم" :فادي طه"  ٢٦عاماً" ،مصعب شريفة"  ٢٧عاماً ،محمد
علي نمر أيوب ،محمد صالح الغلوي ،محمد غضبان ،عوض أبو زعكور ،فيما تتكتم مجموعة

العمل عن ذكر أسماء الالجئين الثالثة الباقين بناء على طلب من ذويهم.
وأضاف المراسل أن الشبان الثالثة مضى على اعتقالهم في السجون السورية مدة تفوق 3
سنوات ،وبّلغ األمن السوري عائالتهم في المخيم وسط حالة سخط وحزن كبير.

آخر التطورات
نزح آالف الالجئين الفلسطينيين والسوريين من بلدة المزيريب جنوب سورية جراء تصاعد
األعمال العسكرية بين النظام السوري والروسي ومجموعات المعارضة المسلحة.
وقال مراسلنا إن كارثة إنسانية تحل على أهالي المزيريب كما باقي المناطق جنوب سورية ،إذ
نزح مئات األهالي إلى العراء دون مأوى أو رعاية طبية أو إغاثية من قبل المنظمات الدولية
واإلنسانية ،مضيفاً أن المناطق المجاورة للبلدة تتعرض لقصف عنيف كمدينة طفس ،والطرق

المؤدية لبلدة المزيريب ،مشي اًر إلى رفض كثير من العائالت الخروج من منازلهم في البلدة.

ووفقاً لمراسل مجموعة العمل فأن قرابة  1٧00عائلة فلسطينية في المزيريب تعاني من أوضاع
معيشية غاية بالقسوة ،وشح المساعدات وغالء األسعار وانتشار البطالة بينهم نتيجة استمرار

الصراع الدائر في سورية.

من جانبهم نشر ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي مقطعاً مصو اًر لطفل فلسطيني قال إنه
من مخيم اليرموك ،ويظهر الفيديو المتداول الطفل حافي القدمين يجلس في إحدى شوارع دمشق،

وبحالة مزرية.
وقال الطفل إنه كان يسكن في مركز إيواء "حقوق الطفل" إال أنه هرب منه بسبب ما تعرض له
من الضرب في المركز ،وعند سؤاله عن والديه قال أن والده متوفي ووالدته متزوجة.
وطالب الطفل المشرد مكاناً أو مركز إيواء ينام فيه ،مضيفاً أنه ينام في الطريق بمنطقة جسر
الرئيس في مدينة دمشق وطيلة النهار يتواجد في منطقة البرامكة قرب إشارة سانا.

من جانبهم أطلق ناشطون بعد نشر المقطع المصور نداء إلى الجمعيات اإلنسانية والخيرية
لمساعدة الطفل والتكفل في حياة كريمة له كبقية األطفال وانتشاله من حياة الشوارع والضياع
ومخاطر المجتمع.

في سياق مختلف أطلقت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بالتعاون مع الهالل األحمر
الفلسطيني" ،األسبوع الطبي الثامن ألهل مخيم اليرموك " في بلدة يلدا جنوب العاصمة السورية
دمشق ،وذلك ما بين  30حزيران  -يونيو وحتى  5تموز  -يوليو من الشهر الجاري.
وتم إدخال مجموعة من األدوية ،وسيشمل عيادات عديدة يتم خاللها تقديم معالجة مجانية ،كما
ستقدم األدوية المناسبة للحاالت المرضية ،وهي المبادرة األولى ألهالي مخيم اليرموك بعد حملة
القصف األخيرة وخروج "داعش" من المخيم.
بدوره أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن " "30الجئاً

فلسطينياً قضوا خالل شهر حزيران  -يونيو  ،٢018بينهم " "٢5شخصاً قضوا تحت التعذيب في

سجون ومعتقالت النظام السوري ،و 3لم يعرف أسباب مقتلهم ،والجئ اغتياالً ،وآخر نتيجة طلق
ناري.
وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل حزيران /يونيو ،٢018
توزعوا حسب المخيمات الفلسطينية في سورية على النحو التالي "٢5" :شخصاً قضوا من أبناء
مخيم العائدين حماة ،وثالثة الجئين من ابناء مخيم اليرموك ،وشخص توفي من أبناء مخيم

درعا ،وآخر من أبناء مخيم جرمانا.

