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العدد1967 :

"القصف يهجر عائالت فلسطينية من الغوطة الشرقية"

•
•
•
•

الجئ فلسطيني يقضي إثر مشاركته القتال في حي القدم بدمشق
"داعش" ينشر صورا ً لذبح فلسطيني يقاتل إلى جانب قوات النظام السوري
األمن السوري يخفي قسريا ً الدكتور "هايل حميد" منذ  6سنوات
الكويت تدعم وكالة "أونروا" بمليوني دوالر أمريكي

ضحايا
قضى الالجئ "محمد عادل عبد الحفيظ المدني" من أبناء مخيم جرمانا ،أمس األول ،وذلك أثناء
قتاله إلى جانب قوات النظام السوري في حي القدم بدمشق.
الجدير بالذكر أن حي القدم الدمشقي شهد خالل األيام األخيرة اندالع اشتباكات عنيفة بين النظام
السوري والفصائل الفلسطينية المحسوبة عليه من جهة وعناصر تنظيم داعش من جهة أخرى مما
أدى إلى سقوط عدد من كبير من القتلى والجرحى من الطرفين.

آخر التطورات
هجر قسرياً عدد من عائالت الالجئين الفلسطينيين من الغوطة الشرقية في ريف دمشق إلى شمال
سورية بسبب أعمال القصف والوحشية غير المسبوقة ،حيث استهدف القصف بالصواريخ والبراميل

المتفجرة األحياء المدنية في الغوطة األمر الذي أسفر عن وقوع المئات من الضحايا والجرحى.
يأتي ذلك في ظل حصار مشدد بفرضه النظام السوري على أحياء الغوطة منذ العام ،2013
األمر الذي فاقم المأساة خصوصاً في الجانب الطبي حيث تعاني معظم المشافي والنقاط الطبية
من نفاد معظم المواد الطبية األساسية.

يشار إلى نحو ( )250عائلة فلسطينية سورية مقيمة في بلدات الغوطة تلك المأساة بجانب آالف
األسر السورية ،حيث تتوزع العائالت الفلسطينية على بلدات "دوما" و"زملكا" و"حزة" و"حمورية"
والعديد من البلدات األخرى التي لم تسلم من أعمال القصف العنيف.

وفي جنوب دمشق ،نشر تنظيم "داعش" صو اًر عبر مواقع التواصل االجتماعي قال إنها تعود لالجئ

"نضال درويش" والذي أعلن عن مقتله قبل ثالثة أيام ،وبحسب الصور التي تم نشرها فقد تم ذبح

"نضال درويش" بالسكين وذلك بعد أسره أثناء مهاجمة "داعش" لمجموعات من النظام السوري
كانت متواجدة في حي القدم القريب من مخيم اليرموك.
يشار أنها ليست المرة األولى التي يقدم بها تنظيم "داعش" على إعدام الجئين فلسطينيين ،حيث
قام في األيام األخيرة بتنفيذ العديد من أحكام اإلعدام طالت عدداً من الالجئين الفلسطينيين في
مخيم اليرموك تحت ذرائع مختلفة منها الردة والتواصل مع فصائل المعارضة السورية.

الجدير بالذكر أنه لم يتسن لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية التأكد من صحة الصور
المنشورة من مصدر آخر.
إلى ذلك ،تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الدكتور "هايل حميد " منذ  6سنوات ،وذلك بعد
اختطافه بتاريخ  2012/8/13من عيادته في شارع اليرموك بمخيم اليرموك جنوب العاصمة
دمشق ،بتهمة تطبيب الجرحى ومساعدتهم.
ومنذ ذلك الوقت ال يعرف عن مصيره شيء أو مكان اعتقاله ،والدكتور "هايل قاسم حميد" هو من
مواليد دالتا  -فلسطين عام  ،1948وكان أستاذ بكلية الطب بجامعة دمشق ،وعمل كرئيس قسم
الجراحة العامة في مشفى (األسد) الجامعي.
يذكر أن الطواقم والمؤسسات الطبية في مخيم اليرموك ،كانت وال زالت تتعرض النتهاكات جسيمة
من قبل الجيش واألمن السوري خالل قصف المشافي واستهداف سيارات االسعاف تارة ،وباعتقال
وقتل الكوادر الطبية تارة اخرى راح ضحيتها العشرات من مسعفين وممرضين واطباء اختصاصيين.

وفي سياق آخر ،قام السفير الكويتي في األردن د .حمد الدعيج بتسليم وكالة األمم المتحدة إلغاثة
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" مبلغ مليوني دوالر وذلك ضمن مساهمة الكويت السنوية
لدعم الوكالة.
فيما نقلت وكالة "كونا" لألنباء تأكيد السفير الكويتي حرص القيادة الكويتية على دعم الفلسطينيين
عبر مختلف الجهات الرسمية والشعبية.
فيما أشار السفير إلى "أن هذه المساهمة الكويتية التطوعية مستمرة منذ أعوام لدعم أنشطة وبرامج
وكالة «أونروا» في التنمية البشرية وإغاثة الالجئين الفلسطينيين في المنطقة والتخفيف من معاناتهم
اإلنسانية".
يأتي ذلك وسط أزمة مالية خانقة تعاني منها "األونروا" بسبب تقليص الواليات المتحدة لدعمها
للوكالة األمر الذي انعكس سلباً على حياة الفلسطينيين في بلدان اللجوء.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  23آذار  -مارس 2018
• ( )3685حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )467امرأة.
• ( )1673معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()106
إناث.

مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1709على التوالي.

• ( )206الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
مخيم اليرموك.
غالبيتهم في ّ

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1445يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1285يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )540يوماً ،ودمار أكثر
من  %80من مبانيه تدمي اًر كامالً وجزئي.
• حوالي ( )85ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية  ،2016في حين
يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ( )31ألف ،وفي األردن ( )17ألف،
وفي مصر ( )6آالف ،وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

