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" "32فلسطينيا ً سوريا ً قضوا خالل شهر أيار  2018و" "16ضحية في الشهر ذاته
"2017
•
•
•
•
•
•

قضاء فلسطيني اثر أزمة قلبية أصابته بعد مشاهدته منزله المهدم في مخيم اليرموك
بحجة وجود متفجرات شارع فلسطين "يعفش" بصمت وسكانه يمنعون من تفقد منازلهم
استمرار ازالة األنقاض من شوار مخيم السبينة وسكانه يشكون شح المساعدات اإلغاثية
لبنان يطلب من األمم المتحدة خطة لعودة النازحين السوريين إلى المناطق اآلمنة
توزيع وجبات إفطار على  125عائلة فلسطينية سورية في مخيم عين الحلوة
ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب للمهاجرين قبالة تونس إلى  60ضحية

ضحايا
قضى الالجئ الفلسطيني "أسامة الشيخ خليل" أثر نوبة قلبية
أصيب بها بعد أن عاد من مخيم اليرموك ،وما شاهده من
دمار وخراب حل بالمخيم ومنزله ،علماً أن الخليل ثالث
الجئ فلسطيني يقضي جراء إصابته بأزمة قلبية بعد "مهند

سخنيني" ،و"عامر عقر" اللذين قضيا بعد تهجيرهما من
جنوب دمشق إلى مخيم دير بلوط الذي أقيم بالقرب من
منطقة جنديرس التابعة لعفرين شمالي سوريا.
ُيشار إلى أن عدد الضحايا الذين قضوا من أبناء مخيم اليرموك منذ بداية الحرب الدائرة في
سورية وحتى لحظة تحرير الخبر بلغ ( )1391الجئاَ.

آخر التطورات
أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق سقوط نحو
" "32الجئاً فلسطينياً قضوا خالل أيار  -مايو  ،2018في حين قضى " "16ضحية خالل شهر
أيار  -مايو  2017جراء استمرار الصراع الدائر في سورية.

وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل أيار  -مايو 2018
توزعوا حسب المكان على النحو التالي "30" :شخصاً قضوا في دمشق ،والجئ في إدلب،

وشخص توفي في درعا.

كما أكدت مجموعة العمل أن الضحايا " "13الذين سقطوا في أيار  -مايو  2017توزعوا حسب
المدن السورية على النحو التالي "6" :قضوا في ريف دمشق ،والجئان في درعا ،وآخران قضيا
في دير الزور ،وشخصان قتال في حماة ،والجئ توفي في دمشق ،والجئان لم يعرف أماكن
مقتلهما ،فيما قضى الجئ في مدينة الرقة.
إلى ذلك وردت رسائل عديدة إلى مجموعة العمل تفيد أن عناصر النظام السوري منعوا بعض
العائالت الفلسطينية القاطنة في منطقة شارع فلسطين وشارع جالل كعوش القريب من بلدية
اليرموك من زيارة وتفقد منازلهم بحجة وجود متفجرات في تلك المنطقة.
ووفقاً ألحد األهالي أنه زار منزله مرتين ولم يجد أي متفجرات ،منوهاً إلى أن عناصر النظام

لجؤوا إلى تلك الحجة من أجل أن تتم سرقة منازل المدنيين بصمت ودون ضجيج ،خاصة بعد
أن اكتشف أحد الالجئين أن بيته مق اًر لتجميع المسروقات التي يتم الحقاً إخراجها من المخيم

لبيعها في أسواق دمشق.

فيما يواصل عناصر النظام السوري سرقة ونهب منازل المدنيين في مخيم اليرموك واألحياء
المجاورة التي سيطر عليها النظام يوم  21أيار  -مايو المنصرم ،في ظاهرة ما بات ُيعرف

بالتعفيش.

وباالنتقال إلى السبينة قامت بلدية القنيطرة بالتعاون مع محافظة دمشق يوم أمس باالنتهاء من
عملية رفع األنقاض من شارع الباسل في مخيم السبينة ،على أن يستمر العمل على إزالة ما
تبقى من ركام وأنقاض في حارات وأزقة المخيم في وقت الحق.
من جانبهم طالب عدد من أهالي مخيم السبينة من البلدية ومحافظة دمشق بالعمل على إزالة
الركام من مناطق سكنهم ،منوهين إلى أنهم منذ عودتهم إلى مخيمهم لم يتم إزالة تلك األنقاض ما
جعلها مكب للنفايات واألوساخ التي باتت تهدد أوضاعهم الصحية.
في غضون ذلك اشتكى أهالي مخيم السبينة من شح المساعدات اإلغاثية المقدمة لهم من قبل
الجمعيات والمؤسسات اإلغاثية ووكالة األونروا ،متهمين وكالة األونروا بالتقصير وعدم تقديم
الخدمات لهم أسوة بالمخيمات الفلسطينية األخرى ،كما يعانون من عدم توافر الخدمات األساسية
وخدمات البنى التحتية.

وكان مخيم السبينة شهد عام  ،2013اشتباكات عنيفة وتعرض لقصف شديد من قبل قوات
النظام أدى إلى دمار أكثر من  %80من مبانيه تدمي اًر كلياً أو جزئياً ،قبل أن يسيطر عليه

النظام بتاريخ  ،2013/11/17ويسمح بعودة جزء من سكانه إليه يوم  30آب .2017

من جانبها نقلت مصادر إعالمية عن و ازرة الخارجية اللبنانية ،أنها سلمت ممثلة مكتب المفوضية
ن
بناء على طلب الوزير جبران باسيل،
العليا لشؤو الالجئين في لبنان ميراي جيرار رسالةً ،
تتضمن طلب لبنان من المفوضية "تغيير مقاربتها لكامل موضوع النزوح السوري في لبنان،
انطالقا من تحسن الوضع في العديد من المناطق داخل سوريا ،بما يسمح بالعودة اآلمنة
والكريمة للنازحين ،األمر الذي يضع على عاتق المفوضية مهمة مساعدة الحكومة اللبنانية على
بناء على صالحية واليتها".
تسهيل هذه العودة ً
وأشارت جيرار إلى أن "عمل المفوضية ينحصر بالشق اإلنساني فحسب" ،مستعرضة "جوانب
المفاوضات التي تقوم بها مع الجانب السوري لضمان توفير ظروف مؤاتيه لهم من الناحية
اإلنسانية حين تتوافر شروط العودة حسب رؤية المفوضية".
إغاثياً وزعت جمعية السراء بالتعاون مع لجنة معاناة المهجرين وجبات افطار على أكثر من

 125عائلة من المهجرين الفلسطينيين من سورية إلى مخيم عين الحلوة جنوب لبنان ،ووفقاً
للقائمين على اللجنة فأن توزيع الوجبات تم على مرحلتين.

وتشير إحصائيات المؤسسات اإلغاثية إلى أن ما يقارب  750عائلة فلسطينية سورية تقطن في
مخيم عين الحلوة ،وهي تعاني من ظروف أمنية ومعيشية واقتصادية مزرية بسبب فقر الحال
وانتشار البطالة في صفوفهم وعدم توفر مورد مالي ثابت.

في سياق مختلف أكدت المنظمة الدولية للهجرة التابعة لألمم المتحدة ،مساء أمس ،إن عدد
ضحايا سفينة مكتظة بالمهاجرين غرقت قبالة السواحل التونسية في مطلع األسبوع ارتفع إلى 60
ضحية ،في واحد من أسوأ حوادث غرق المهاجرين في سنوات.
من جانبها قالت السلطات التونسية إن السفينة غرقت قبالة سواحل قرقنة ليل السبت .وأضافت
أن المهاجرين من تونس ودول أخرى.

