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"األمن السوري يفرج عن معتقل فلسطيني ويخفي قسريا ً أكثر من "1700

• تشكيل لجنة إلنهاء وضع المخططات التنظيمية لمخيم اليرموك ومناطق أخرى
• الذكرى السابعة لمجزرة حي الجاعونة في مخيم اليرموك
• إفطار رمضاني لذوي االحتياجات الخاصة واألطفال الفلسطينيين في قدسيا

العدد2389 :

آخر التطورات
أفرجت األجهزة األمنية السورية عن الالجئ الفلسطيني "فؤاد فؤاد قاسم" أبو عدي بعد اعتقال دام
 5سنوات ،حيث تم اعتقاله خالل األشهر األولى من عام  2014بعد مداهمة منزله ،وكان قد
اعتقل سابقاً في دمشق وأطلق سراحه ،وهو من أبناء مخيم العائدين في حمص وكان يقطن في
مخيم حماة.

في غضون ذلك تواصل األجهزة األمنية السورية تكتمها على مصير أكثر من ( )1756معتقل
ومعتقلة من الالجئين الفلسطينيين في سجونها ،وذلك بالرغم من المطالبات المستمرة باإلفراج
عنهم والكشف عن مصيرهم ،ومن بين المعتقلين األطفال والنساء وكبار في السن وأشقاء وآباء
وأبناء وعائالت بأكملها ،وتم قضاء المئات منهم تحت التعذيب.
في موضوع آخر ،أعلنت وسائل إعالم النظام السوري تشكيل لجنة متابعة برئاسة وزير األشغال
العامة واإلسكان لالنتهاء من وضع المخططات التنظيمية لمخيم اليرموك ومناطق أخرى في
ريف دمشق خالل مدة ال تتجاوز الشهرين ،إضافة إلى متابعة إعادة تأهيل تلك المناطق والوقوف
على العقبات التي تعترض التنفيذ وإيجاد الحلول الفورية لها بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.
ضم رئيس الوزراء السوري ومسؤولين سوريين لمتابعة إعادة
جاء ذلك بعد اجتماع في دمشق ّ
اإلعمار والبناء لمناطق سوار دمشق في عين الفيجة وعين الخضراء وبسيمة واليرموك وجوبر
والقابون وبرزة.

وكان معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث ( )UNITARقد أجرى في وقت سابق دراسة مسحية
للدمار الحاصل في المدن والمناطق في سورية ،إثر قصف طائرات وقوات النظام الروسي
والسوري.
حدد ( )5489بناء مدمر في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق،
وقال المعهد إنه ّ
بعد تحليل المباني التي دمرت أو تضررت بشدة أو بشكل قليل عبر األقمار االصطناعية.

إلى ذلك ،يستذكر المهجرون والنازحون الفلسطينيون من أبناء مخيم اليرموك مجزرة حي
الجاعونة في المخيم يوم  14رمضان  -2آب /أغسطس  2012التي راح ضحيتها أكثر من
عشرين فلسطينياً ،غالبيتهم من الشباب ،باإلضافة إلى وجود عدد كبير من الجرحى ،نتيجة

سقوط قذيفتين هاون على المدنيين قبل اإلفطار بحوالي ربع ساعة.

الضحايا هم :الطفالن أنس طلوزي ،وإبراهيم طلوزي ،ويحيي عليان ،وفتحي عليان ،وعالء غنيم،
ومحمد عنبتاوي ،ورافع الرفاعي ،وعبد هللا الصالح ،ومحمد مشينش ،واحمد عريشة" ،محمد رافع
علي الرفاعي" ( 27عاماً)" ،وائل عدنان عطية األحمد"" ،بهاء أيوب" ( 21عاماً)" ،محمود قناه"،
"عالء محمد غنيم"" ،محسن وليد مشينش"" ،أسامة أكرم عريشة"" ،يحيى إسماعيل عليان"" ،خيرو
أحمد حميدة"" ،عماد صالح الدين قداح"" ،محمد عنبتاوي" ( 42سنة)" ،فتحي عليان"" ،عبد هللا
الصالح ( 13سنة).

لجان عمل أهلي
أقامت الهيئة الخيرية ضمن أنشطتها الرمضانية إفطا اًر رمضانياً استهدف  200شخص من ذوي
االحتياجات الخاصة واألطفال األيتام وأسرهم من الالجئين الفلسطينيين في منطقة قدسيا بريف
قدمها فريق التنمية والتمكين المجتمعي.
دمشق ،ورافق اإلفطار أنشطة ّ
هذا وتعيش آالف األسر الفلسطينية النازحة عن مخيماتها ظروفاً معيشية قاسية ،نتيجة ارتفاع
تكاليف الحياة من إيجارات المنازل وغالء المعيشة وانتشار البطالة من جهة واستغالل بعض
أصحاب المنازل من جهة أخرى.

