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"العثور على الجئ فلسطيني سوري متوفياً بعد أيام من فقدانه في تركيا"
 تفجير مقر فصيل فلسطيني في مخيم درعا
 مركز توثيق الالجئين الفلسطينيين يعين مندوبين متطوعين في الشمال السوري
 النظام السوري يخفي قسرياً الشقيقين الفلسطينيين "محمد ومعتز بدوي" منذ أكثر من  5سنوات

آخر التطورات
أكد ناشطون فلسطينيون في تركيا أنه تم العثور على الالجئ الفلسطيني "بالل عجاج عجاج"
 92عاما من أبناء اليرموك متوفيا في احد شوارع منطقة يني دوغان التركية ،وذلك بعد اإلعالن
عن فقدانه يوم  61تموز /يوليو الجاري ،ولم تتضح أسباب الوفاة وحيثياتها.

من جانبها كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين
فقدوا منذ بداية الصراع الدائر في سورية وصل إلى ( )793شخصا.
في سياق مختلف أفادت مجموعة العمل أن مجهولين فجروا صباح أمس مق ار قيد الترميم يعود
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ،مما خلّف أض ار ار مادية بالمقر ،دون معرفة األسباب والجهة
المنفذة.

هذا وكان مخيم درعا ومناطق جنوب سورية تخضع لسيطرة قوات النظام السوري ،فيما تشهد
المنطقة أحداثا متصاعدة بين النظام وعناصر تابعة للمعارضة المسلحة بينها عمليات تفجير
واغتياالت شخصيات وعناصر للطرفين.
أما في شمال سورية ،أعلن مدير مركز توثيق الالجئين الفلسطينيين في الشمال السوري محمد
بدر عن تعيين مندوبين متطوعين في أماكن تواجد العائالت الفلسطينية في الشمال السوري،
مشي ار أنه وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وموافقة االدارة العامة للشؤون المدنية ،تم تكليف
مندوبين متطوعين في أماكن تواجد العائالت الفلسطينية في الشمال السوري كالتالي  :مندوب في
منطقة اعزاز ومحيطها ،مندوب في منطقة الباب ،ومندوب في منطقة جنديريس ومخيمي دير
بلوط والمحمدية ،بهدف إحصاء وتوثيق العائالت الفلسطينية المهجرة من مختلف المناطق
السورية ،وتسجيل الواقعات المدنية ومنح تلك العائالت الثبوتيات الالزمة.

ويعد مركز توثيق الالجئين الفلسطينيين أول مؤسسة رسمية تختص بشؤون الالجئين الفلسطينيين
في الشمال السوري ،حيث يقوم بمنح الالجئين الفلسطينيين األوراق الثبوتية الالزمة لتسيير
أمورهم الحياتية في الشمال السوري" ،كشهادة تعريف واخراج قيد فردي وبيان عائلي ودفتر عائلة،
باإلضافة إلى توثيق الواقعات المدنية كالزواج والطالق والوالدة والوفاة.
وكان مركز توثيق الالجئين الفلسطينيين في الشمال السوري افتتح مق ار له في مدينة عفرين بريف
حلب بداية شهر أذار من العام الجاري ،فيما يتبع المركز لإلدارة العامة للشؤون المدنية في
"الحكومة السورية المؤقتة" ،ويتولى خدمة حوالي ( )6011عائلة فلسطينية في الشمال السوري،
هجرة من مخيم اليرموك في دمشق ومخيم درعا ومخيم حندرات في حلب وخان الشيح والغوطة
ُم ّ
هجرة في إدلب والباب والمعرة وأعزاز وعفرين
الم ّ
الشرقية وغيرها .وتتجمع العائالت الفلسطينية ُ
وأريحا وبنش وجسر الشغور.

من جهة أخرى ،يواصل األمن السوري اعتقال األخوين "محمد علي بدوي"  93عاما و"معتز
علي بدوي"  01عاما منذ أكثر من  0سنوات ،حيث اعتقلتهم االجهزة األمنية في منطقة الحجر
األسود المجاور لمخيم اليرموك ،وناشدت عائلة المعتقلَين عبر مجموعة العمل ،المفرج عنهم،
عن معلومات تفيد بوجودهم داخل السجون السورية.

ووثقت مجموعة العمل أكثر من ( )6302معتقال فلسطينيا في سجون النظام السوري اليزال
مصيرهم مجهوال بينهم نساء وأطفال وكبار في السن.

