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"في ذكرى ضحايا الحرب الكيميائية ..مجموعة العمل :أكثر من  36فلسطينيا ً قضوا إثر
هجمات كيميائية في سورية"
•
•
•
•

اإلفراج عن فلسطيني بعد عام ونصف من اعتقاله في سورية
األمن السوري يخفي قسريا ً الفلسطيني "فياض الشهابي"
أنباء عن نية األونروا صرف مساعداتها لفلسطينيي سورية في لبنان اليوم
متطوعون في مخيم خان دنون يطلقون مبادرة لمساعدة المحتاجين

العدد2746 :

آخر التطورات
في يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية ،تؤكد مجموعة العمل أن الالجئين الفلسطينيين
في سورية تعرضوا النتهاكات وتجاوزات خطيرة جراء استهدافهم بكل أنواع األسلحة الفتاكة والمحرمة
دولياً كالنابالم والقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة.
وأوضحت مجموعة العمل أن  36فلسطينياً بينهم  18شخصاً من عائلة واحدة (عائلة غازي) في
بلدة زملكا ،وسبعة في معضمية الشام قضوا يوم  21آب  -أغسطس  2013إثر القصف بالكيماوي
على البلدتين في ريف دمشق ،حيث راح ضحيتها المئات من سكان المنطقة بسبب استنشاقهم
لغازات سامة ناتجة عن هجوم بغاز األعصاب.
وتشير المجموعة إلى أن شهود عيان أكدوا لها أن عدد الضحايا من الالجئين الفلسطينيين يتجاوز
األعداد المعلن عنها ،بسبب تكتم األهالي عن أسماء ضحاياهم خوفاً من بطش النظام ،وصعوبات
التوثيق ،وسط إنكار النظام السوري استخدامه للغازات السامة.

وطالبت مجموعة العمل بتقديم جميع المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية المرتكبة
في سورية إلى العدالة ،وضمان عدم إفالتهم من العقاب ،مشددة على أن "استخدام األسلحة
الكيماوية واستهداف المدنيين يشكالن جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان" ،وبنود اتفاقيات
جنيف والمواثيق الدولية.

في ملف المعتقلين ،أفرجت إدارة سجن عد ار التابع للنظام السوري عن الشاب الفلسطيني "محمود
أحمد حسن" بعد اعتقاله منذ عام ونصف ،وهو من عشيرة الغوارنة ومن أبناء مخيم جلين جنوب
سورية.
في السياق ،يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "فياض عبد الكريم شهابي" منذ شهر
تشرين الثاني – نوفمبر عام  2013م وحتى اللحظة ،وهو من أبناء مخيم اليرموك لالجئين
الفلسطينيين بدمشق.
ووردت أنباء متضاربة حول مكان اعتقاله ،حيث أفاد أحد المعتقلين السابقين بوجوده في فرع 215
عام  ،2014ثم وردت معلومات تفيد بأنه في سجن صيدنايا العسكري ،ولم يتم التأكد من مكانه
ومصيره حتى اآلن.

يشار إلى أن مجموعة العمل استطاعت توثيق ( )1794معتقالً فلسطينياً في سجون النظام
السوري منهم ( )110نساء.
على صعيد مختلف ،نقلت مصادر إعالمية أن "األونروا" ستصرف المساعدات المالية لفلسطينيي
سوريا في لبنان يوم غد الجمعة  / 1أيار ،وفق سعر جديد ستعلن عنه في بيان لها.
ويشكل ا لـتأخر الدائم في صرف المساعدات الشهرية أحد اهم أسباب تدهور األوضاع المادية للعديد
من الالجئين ،ما نتج عنه تهديد الكثير منهم بالطرد من منازلهم المستأجرة لتخلفهم عن دفع
اإليجارات.

التأخر في وقت سابق بـالقول “أنها تجري ُمفاوضات بهدف تحصيل
وكانت "األونروا" قد بررت
ّ
أفضل سعر صرف ممكن للدوالر ،من أجل الحصول على أكبر مبلغ نقدي ممكن بالليرة اللبنانية
المساعدات".
للمستفيدين من هذه ُ
هجرة من سوريا كبدل سكن،
وتصرف "األونروا" مبلغ  100دوالر أمريكي بشكل شهري لكل عائلة ُم ّ

إضافة إلى  27دوال اًر بدل طعام لكل فرد من أفراد األسرة ،يتم استالمها بالليرة اللبنانية ،في الوقت
الذي تعاني الليرة هبوطاً حاداً أثر على الصرف ،وانعكس بشكل سلبي على قيمة المساعدة لتصل

إلى النصف.
في شأن آخر ،أطلق نشطاء ومتطوعون من أبناء مخيم خان دنون مع حلول شهر رمضان المبارك،
مبادرة لمساعدة المحتاجين من أهالي المخيم بعد تردي األوضاع المعيشية وانتشار البطالة ،بسبب
اإلجراءات االحت ارزية التي اتخذتها السلطات لمنع تفشي فايروس كورونا.
وتقوم المبادرة على جمع أكبر قدر ممكن من المواد التموينية والخضار ،وبكميات قليلة من كل
فرد حسب استطاعته وبما ال يشكل عبء على اسرته ،وتجميعها فيما بعد ليتم توزيعها.
وانتقد نشطاء من أبناء مخيم دنون تقصير الفصائل الفلسطينية ،والهيئات اإلغاثية ،واألغنياء في
مساعدة المحتاجين من أبناء المخيم ،في الوقت الذي يقوم مجموعة من الشبان والشابات المتطوعين
بتقديم المساعدات بمبادرات فردية بسيطة استطاعوا من خاللها سد رمق الكثير من العائالت
المحتاجة.
ُ

وثمن النشطاء الدور اإليجابي الذي قام به المتطوعين طيلة الفترة الماضية ،وفي العديد من األعمال
وكان آخرها عمليات التعقيم ورش شوارع المخيم وأزقته.
ويعاني مخيم خان دنون أوضاعاً معيشية سيئة وفقر شديد ،و ال يزال يستقبل العشرات من األسر
النازحة من المخيمات الفلسطينية ،كمخيم اليرموك وسبينة والسيدة زينب وتجمع والحسينية وبلدة
الذيابية والحجر األسود.

