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العدد2682 :

"محاولة اغتيال ضابط في جيش التحرير الفلسطيني بريف دمشق"

• البدء بتأهيل مضخة المياه في مخيم حندرات في حلب
• السلطات التركية تحتجز فلسطيني سوري وعائلته تناشد
• إجراء عمليات مجانية لألطفال السوريين والفلسطينيين في لبنان

آخر التطورات
تعرض ضابط فمن مرتبات جيش التحرير الفلسطيني لمحاولة اغتيال أدت إلى إصابته بجروح
طفيفة ،وقالت مصادر مقربة من النظام ،إن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة العميد في مرتبات
جيش التحرير الفلسطيني "هيثم عزام" ،في منطقة قطنا بريف دمشق ،نقل على إثرها إلى المشفى
لتلقي العالج ،ولم تشر تلك المصادر إلى الجهة المسؤولة عن العملية.
وكانت عناصر المعارضة المسلحة استهدفت خالل األزمة في سوريا ضباطاً من جيش التحرير

الفلسطيني ،على خلفية مشاركة األخير في العمليات العسكرية المساندة لقوات النظام السوري ضد
المعارضة.

هذا وتواصل هيئة أركان جيش التحرير إجبار المجندين الفلسطينيين على حمل السالح ،وإرسالهم
إلى مناطق التوتر في سورية لمساندة الجيش النظامي في معاركه مع مجموعات المعارضة
المسلحة.
في سياق مختلف بدأت ورش العمل في مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين في حلب بإعادة تأهيل
مضخة المياه التي تزود المخيم والمناطق المحيطة به بالمياه ،حيث تم تنظيف محيط المضخة
من ردم المباني التي أصابها القصف في وقت سابق.
وكان المخيم قد تعرض للقصف واألعمال العسكرية أدت إلى دمار أكثر من  % 90من المخيم
دما اًر كلياً وجزئياً ،وتهجير أهله عن منازلهم يوم 2013-04-27
هذا ويعيش أبناء المخيم أوضاعاً معيشية مزرية بسبب عدم تأمين الخدمات األساسية وتأهيل البنى
التحتية في المخيم ،ويعاني سكانه العائدين إليه من عدم توفر الماء والكهرباء ،وانعدام خدمات

التعليم والصحة مما انعكس سلباً عليهم وجعل الكثير من سكانه النازحين عنه يترددون من العودة
إليه.

من جهة أخرى احتجزت السلطات التركية الفلسطيني السوري ربيع حسن ،بتاريخ 2020/02/14
بعد أن نقله زمالؤه إلى مشفى في بورصة ،نتيجة إصابة تعرض نتيجة شجار حدث في مكان
عمله.
من جانبه قال أحد أقرباء ربيع ،أن زميل له أدخله إلى المشفى على بطاقة الحماية المؤقتة الخاصة
به (الكملك) ،وعندما عاد لوعيه اتهمته إدارة المشفى بالتزوير واستدعت الشرطة ،التي قامت
باحتجازه في سجن بورصة.
بدورها أطلقت عائلة الالجئ ربيع حسن عبر مجموعة العمل نداء مناشدة طالبت من خاللها
المؤسسات الحقوقية واإلنسانية والفلسطينية ،التحرك العاجل إلطالق سراحه والحيلولة دون ترحيله،
وإنهاء معاناته وتقديم الحماية القانونية له ،وهو من مهجري مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين
جنوب دمشق.
أعلن صندوق إغاثة الطفل الفلسطيني ( )PCRFعن تأمين مجاني للعمليات الجراحية الباردة
لألطفال تحت سن  18عاماً من جميع الجنسيات الفلسطينية والسورية في لبنان ،وذلك في كل من

عكار ،بيروت ،جبل لبنان ،الجنوب والنبطية .وأشار صندوق إغاثة الطفل الفلسطيني ()PCRF

أنه سيساهم بمبلغ $ 2000كحد أقصى من أجور العملية ،منوهاً إلى أنه سيقوم بتأمين شركاء
لكفالة العمليات التي تتخطى هذا المبلغ.

وقالت إدارة الصندوق أن موعد تقديم الطلبات يبدأ في شهر شباط ويستمر حتى شهر تشرين اول
 ،2020موضحة أن المريض سيحصل على الموافقة خالل أسبوعين على األقل بعد تقديم طلبه.
ُيشار أن االستشفاء ُيشكل أحد أبرز التحديات والمشكالت التي يواجهها المهجرين الفلسطينيين
السوريين والسوريين في لبنان ،فيما ال تزال المعاناة من نقص الخدمات االستشفائية كبيرة ،خصوصاً
بعد تضاؤل اندفاع المنظمات والهيئات المحلية ،إثر استمرار الحرب في سورية.

