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"توثيق ( )5فلسطينيين سوريين قضوا خالل أكتوبر  2018و""12ضحية في الشهر
ذاته "2017

•
•
•
•

وفاة مهجر فلسطيني في تركيا نتيجة انعكاس تأثير حصار مخيم اليرموك
نداء مناشدة للتكفل بعالج فلسطيني سوري مصاب بمرض السرطان
فلسطينيو سورية في لبنان يعتصمون أمام مكاتب األونروا للمطالبة بالمساعدة الشتوية
"الفن المقاوم" معرض للفن التشكيلي في مخيم جرمانا

ضحايا
قضى الالجئ الفلسطيني "محمد خليل الكردي" أبو روبين ،بسبب سوء وضعه الصحي بعد
معاناة طويلة طوال فترة الحصار في مخيم اليرموك ونقص رعايته الصحية ،وهو أحد المهجرين
في قرية مارع بريف حلب ،وتم نقله للعالج إلى تركيا ،ومن سكان حارة المغاربة في مخيم
اليرموك.

آخر التطورات
أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق سقوط نحو
" "5الجئين فلسطينيين قضوا خالل شهر تشرين األول  -أكتوبر  ،2018في حين قضى ""12
ضحية خالل الشهر ذاته عام  2017جراء استمرار الصراع الدائر في سورية.
وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين تم توثيقهم خالل تشرين األول -
أكتوبر  ،2018قضى  4منهم في تلول الصفا ببادية السويداء جنوب سورية ،والجئ في دمشق.

فيما أشارت مجموعة العمل أن الضحايا " "12الذين سقطوا في تشرين األول  -أكتوبر عام
 2017توزعوا حسب المناطق في سورية على النحو التالي "3" :الجئين قضوا في درعا ،و""3
في دمشق ،و" "3أشخاص لم يعرف أماكن مقتلهم ،والجئان في دير الزور ،وآخر توفي في ريف
دمشق.
مخيم حندرات في حلب
إلى ذلك أطلق الالجئ الفلسطيني السوري "سليم أحمد إبراهيم" ،من أبناء ّ
التركية نداء
المهجر إلى منطقة سجو ،بالقرب من معبر باب السالمة على الحدود السورّية
ّ

نسانية ووكالة "األونروا" ومنظمة التحرير الفلسطينية وجميع المعنيين
مناشدة للمن ّ
ظمات اإل ّ
لمساعدته من أجل تلقي العالج العاجل من مرض سرطان ،ووفقاً لسليم أن وعكة صحية ألمت

التركية ،وهناك أخبره األطباء أنه مصاب بسرطان في
به ذهب على أثرها إلى أحد المستشفيات
ّ
الكبد والرئة ويحتاج إلى عمل جراحي والبدء بعالج كيميائي ،مضيفاً أنه تم إعادته إلى األراضي
السورّية بالرغم من أنه بحاجة إلى فحوصات وتحاليل طبية عديدة للكبد والرئة ،وغيرها الصور
األشعة.
باالنتقال إلى لبنان نفذت عشرات العائالت الفلسطينية السورية المهجرة إلى لبنان اعتصاماً أمام
مكتب مدير خدمات األونروا في مخيمي البداوي وعين الحلوة ومنطقة البقاع ،لالحتجاج ضد
إجراءات تأخر وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" تقديم المساعدة الشتوية
للعائالت الفلسطينية ،ورفضاً لسياستها التقشفية في كافة المجاالت الطبية واإلغاثية والتعليمية.

في حين يشكو فلسطينيو سوريا في لبنان البالغ تعدادهم حوالي ( )31ألفاً ،حسب إحصائيات
األونروا حتى نهاية كانون األول عام  ،2016من أوضاع إنسانية مزرية على كافة المستويات

الحياتية واالقتصادية واالجتماعية ،نتيجة انتشار البطالة بينهم وعدم توفر موارد مالية ،وتجاهل
المؤسسات اإلغاثية والجمعيات الخيرية وعدم تقديم المساعدات لهم.
في سياق مختلف نظمت رابطة الفنانين التشكيليين الفلسطينيين في مخيم جرمانا لالجئين
الفلسطينيين بريف دمشق بمشاركة الفنان "محمد الركوعي" ،معرضاً للفن التشكيلي تحت عنوان
"الفن المقاوم".
حضر االفتتاح وجهاء وشخصيات وعدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية وعدد غفير من سكان
المخيم ،فيما شارك فنانون فلسطينيون بلوحاتهم ،ولبس األطفال اللباس الفلكلوري الفلسطيني.

