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" "50فلسطينيا ً سوريا ً قضوا خالل شهر تموز  2018بينهم  31تحت التعذيب"

•
•
•
•

مطالبة محافظة دمشق بتقديم رؤياها لمعالجة وتنظيم مناطق مخيم اليرموك وبرزة والقابون وجوبر
النظام السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "عمر حجازي" منذ  4سنوات
نداء لمساعدة الجئة فلسطينية سورية مهجرة الى لبنان بحاجة إلى عملية توسيع أوعية القلب
توزيع كسوة العيد على العائالت الفلسطينية السورية في مخيم البداوي شمال لبنان

آخر التطورات
أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن " "50الجئاً

فلسطينياً قضوا خالل شهر تموز  -يوليو  ،2018بينهم " "31شخصاً قضوا تحت التعذيب في

سجون ومعتقالت النظام السوري ،و" "17نتيجة طلق ناري ،والجئ توفي جراء التفجير ،وآخر
نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية.
وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل تموز  -يوليو ،2018
توزعوا حسب المحافظات في سورية على النحو التالي "36" :شخصاً لم يحدد مكان مقتلهم6 ،

الجئين قضوا في درعا ،و 6آخرين في السويداء ،وشخص توفي في إدلب ،والجئ في الالذقية.

باالنتقال إلى دمشق طالب مدير التخطيط والتنظيم العمراني في و ازرة األشغال العامة واإلسكان
هالة شبانة بأن و ازرة األشغال من محافظة دمشق تقديم البيانات والخطط والرؤى الخاصة
بمعالجة وتنظيم مناطق برزة والقابون وجوبر واليرموك ،حيث أرسلت كتاباً بهذا الخصوص

لالطالع على اإلجراءات واألعمال التي تم التوصل إليها بخصوص هذه المناطق وطرق وكيفية
التعاطي معها وبهدف تقييم مخططاتها التنظيمية.
في السياق صدرت تصريحات عديدة عن قادة فصائل ومسؤولين فلسطينيين تؤكد على أن مخيم
اليرموك لن يدخل في إطار إعادة التنظيم لمحافظة دمشق وأن سكانه سيعودون إليه بعد فترة
وجيزة ،إال أن ذلك لم يحدث حتى اللحظة فيما يسود الغموض حول مصير مخيم اليرموك.
وكان النظام السوري أعاد السيطرة على مخيم اليرموك وعدد من بلدات جنوب دمشق بعد عملية
شنها يوم  21نيسان  -ابريل  2018دامت  33يوماً استخدم فيها جميع صنوف
عسكرية ّ

األسلحة ،أدت إلى سقوط  33مدنياً وعشرات الجرحى ،وألحقت دما اًر كبي اًر في مباني وممتلكات

المدنيين في اليرموك.

إلى ذلك اليزال النظام السوري يواصل اعتقال الشاب الفلسطيني "عمر يعقوب حجازي" من مواليد
 1975منذ  4سنوات ،حيث 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.
وتشير احصائيات مجموعة العمل إلى وجود أكثر من ( )1800معتقالً فلسطينياً في سجون

النظام السوري منهم ( )106معتقالت ،اليزال مصيرهم مجهوالً.

في سياق مختلف أطلقت الجئة فلسطينية ( 60عاماً) مهجرة من مخيم اليرموك إلى لبنان
رفضت ذكر اسمها نداء ناشدت من خالله أصحاب األيادي البيضاء وكل من يستطيع تقديم

العون لمساعدتها في تأمين تكاليف إجراء عملية توسيع للشرايين عدد  1بواسطة بالون عدد ،1
وراسور عدد  2التي تصل إلى حوالي  5آالف  ،$ستقدم منهم األونروا  $2000وبقي من المبلغ
المستحق ما يقارب .$3000
من جانبه أكد زوج المريضة الذي يعاني المرض وخضع أيضاً لعملية توسيع شرايين أنه ال
يستطيع تأمين قوت يومه وليس عالج زوجته وال حتى شراء الدواء لها ،مشي اًر إلى أنه يعيش
اليوم على ما تقدمه له األونروا من مساعدات مالية وما يتبرع به بعض فاعلي الخير والجمعيات

الخيرية.

بدورها قدمت جمعية عطاء الخير بمشاركة فريقها التطوعي بتقديم كسوة عيد األضحى المبارك
للعائالت الفلسطينية السورية والفلسطينية المقيمة في مخيم البداوي شمال لبنان.
وبين أحد متطوعي الجمعية أنه حوالي  200عائلة فلسطينية سورية ولبنانية مقيمة في مخيم
ّ
البداوي استفادت من مشروع كسوة العيد الذي أطلقته جمعية عطاء الخير تزامناً مع حلول عيد
األضحى المبارك لرسم البهجة والفرحة على وجوه األطفال وعائالتهم ،وللتخفيف من معاناتهم

المعيشية وأعبائهم االقتصادية.

