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" قضاء  3989فلسطينيا ً منذ بدء األحداث في سوريا

"
 نشوب حريق في مخيم الصداقة شمال سوريا يسفر عن احتراق حوالي  ٣٠خيمة
 أهالي الرمل الفلسطيني يجددون شكواهم من إهمال مخيمهم
 النظام السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "عمر حجازي" منذ  6سنوات

آخرالتطورات
وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا ،قضاء  3989الجئا فلسطينيا منذ اندالع
األحداث في سوريا مارس /آذار .2011

وأوضح فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل ،أن الضحايا الفلسطينيين قضوا جراء
األعمال القتالية أو الحصار أو التعذيب حتى الموت ،أو خارج سوريا على دروب الهجرة.
وكشفت مجموعة العمل أن  1977ضحية فلسطينية قضوا داخل المخيمات والتجمعات
الفلسطينية .مشيرة إلى أن مخيم اليرموك جنوب دمشق تصدر القائمة األعلى للضحايا ،بعد
قضاء  1422الجئا من المخيم؛ جراء القصف والقتل والحصار والدمار ،يليه مخيم درعا
جنوب سوريا  263ضحية ،ومخيم خان الشيح بريف دمشق  202ضحية ،ومخيم النيرب
في حلب  168ضحية ،ومخيم الحسينية  124ضحية ،عالوة على توثيق  188ضحية غير
معروفي السكن.
وبينت مجموعة العمل أن  1212الجئا قضوا بسبب القصف ،و 1077جراء طلق ناري،
و 604آخرين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري ،و 311برصاص قناص،
و 205الجئين قضوا جراء الحصار ونقص الرعاية الطبية ،و 142الجئا ً نتيجة التفجير .كما
قضى  92الجئا إعداما ً ميدانيا ً من قبل قوات النظام ومجموعاته الموالية ،و 87الجئا مجهولة
السبب ،و 52الجئا قضوا غرقا خالل رحل الموت نحو أوروبا ،و 315الجئا قضوا ألسباب
أخرى منها اإلعدام والحرق واالختناق.

باالنتقال إلى الشمال السوري اندالع حريق يوم أمس االثنين في مخيم البل قرب بلدة
صوران شرقي مدينة إعزاز شمال حلب ،اقتصرت أضراره على الماديات وبعض
اإلصابات الخفية.

من جانبه أكد مراسل مجموعة العمل أن الحريق نشب بإحدى الخيام بسبب "ببور كاز"
اشتعل في الخيمة ثم امتدت السنة النيران لتطال حوالي  ٣٠خيمة.
وأوضح مراسل مجموعة العمل أن  ٣٥عائلة فلسطينية مهجرة من مخيم اليرموك وجنوب
دمشق تقطن في مخيم الصداقة شمال سورية تعاني من أوضاع إنسانية قاسية ،بسبب شح
المساعدات وعدم تحمل منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية و األونروا مسؤولياتهم
اتجاههم.

من جهة أخرى جدد أهالي مخيم الرمل في الالذقية غرب سورية شكواهم من ضعف وإهمال
ً
خدمات البنى التحتية وخاصة تلك المتعلقة بالصرف الصحي ،وقال أحد أبناء المخيم إن عددا من
حفر الصرف الصحي المنتشرة في المخيم تهدد حياة األطفال ،إضافة إلى إنها تفيض وتعرقل
مرور األهالي.

واتهم المعنيين بتقديم وعود دائمة دون تنفيذ واهتمام بالوضع الخدماتي ،كما يعاني سكان مخيم
الرمل من تراكم النفايات وانتشار الحشرات الضارة والقوارض والروائح الكريهة على شاطئ
البحر القريب من المخيم.
يشار إلى أن معاناة أهالي مخيم الرمل تتركز على الجانب االقتصادي وذلك بسبب فقدان جزء
كبير منهم لعمله بسبب الحرب في سورية ،حيث باتت معظم العائالت تعتمد على المساعدات
اإلغاثية التي تقدمها وكالة "األونروا" بشكل رئيسي في معيشتهم.

في غضون ذلك يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "عمر يعقوب حجازي" من
مواليد  1975منذ  6سنوات ،حيث تم اعتقلته قوات األمن السوري على الحدود السورية اللبنانية،
ولم ترد عنه أي معلومات منذ تلك اللحظة ،وهو من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في
دمشق.

يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت حتى اآلن أكثر من ( )1767معتقالً فلسطينيا ً في سجون
النظام السوري منهم ( )108معتقالت ،ال يزال مصيرهم مجهوالً.

