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 العدد 3126

 "فلسطينية قضى والدها في سجون النظام تناشد الكشف عن شقيقها"

 عشرات الفلسطينيين يلتحقون بدورة جديدة لجيش التحرير في سورية  •

 مخيم اليرموك. منح موافقات ترميم المنازل للمتقدمين  •

 شكوى من استمرار جشع سائقي الحافالت في مخيم خان الشيح •

 تشفيات الهالل األحمر الفلسطيني في سورية بأجهزة طبية حديثةدعم مس •



 

   آخر التطورات

سنوات من اعتقاله من قبل األجهزة    7ناشدت الجئة فلسطينية سورية الكشف عن مصير شقيقها بعد   

  70األمنية السورية، وقالت الالجئة "نادين" في منشور لها إن والدها المسّن "جمال أبو حشيش"  

عند حاجز األمن على   2014عاماً اعتقال في الشهر الثاني في عام    30م  عاماً وشقيقها عبد الكري

 بوابة مخيم اليرموك. 

 

وتسلموا   اعتقاله  من  بعد شهرين  السجن  في  والدها  بوفاة  العائلة  أبلغ  السوري  األمن  أن  وتؤكد 

أوراقه الشخصية، فيما لم يكشف حتى اآلن عن مصير شقيقها منذ ذلك الحين، وناشدت المنظمات 

الحقوقية والمفرج عنهم من السجون بمعلومات عنه، "من سمع باسم عبد الكريم جمال أبوحشيش  

 يخبرنا ضروري وهللا قلبنا محروق عليه أخي وحيد ما عنا غيره بعد هللا" 

( معتقالً فلسطينياً في  1797بدورها، وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أكثر من )  

سجون النظام السوري، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن وعائالت بأكملها، ما يزال مصيرهم  

 مجهوالً. 

لج  جديدة  عسكرية  دورة  في  إجبارياً،  الفلسطينيين  الشباب  عشرات  التحق  آخر،  سياق  يش في 

تحمل  الفلسطينية  المخيمات  من  عدد  في  الحافالت  وشوهدت  سورية،  في  الفلسطيني  التحرير 

العناصر وحقائب مالبسهم ومؤنهم، لنقلهم إلى مدرسة  "باسل األسد" للتدريب العسكري الفلسطيني  



 

في مدينة مصياف الواقعة جنوب غرب مدينة حماة، والتي تعتبر المحطة األولى للعناصر الجديدة  

 في جيش التحرير الفلسطيني.

الذين  الشباب  من  بالعديد  دفع  مما  والسجن،  للمالحقة  به  االلتحاق  تخلف عن  من  كل  ويتعرض 

البلدان  إلى  والسفر  لتركها  سورية  في  الدائرة  الحرب  خالل  العسكرية  الخدمة  أداء  يرفضون 

 األمنية.  المجاورة، أو البقاء في مناطق خارج سيطرة النظام السوري وأجهزته

 

ضحية من    278واستطاعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية توثيق أسماء أكثر من   

عناصر جيش التحرير الفلسطيني خالل أحداث الحرب من بينهم عشرات المجندين قضوا في قتال 

 النظام السوري وتحت التعذيب في سجونه. 

افقات ترميم المنازل في مخيم اليرموك على صعيد المخيمات، منحت دائرة خدمات اليرموك مو

طلب من أبناء   30ساعة من تقديم الطلب، وقالت مصادر الدائرة إنها تقلت    48للمتقدمين، بعد  

المخيم لترميم منازلهم وتمت الموافقة عليها، كما عملت الدائرة إلى رفع أنقاض مخلفات الحرب 

 في مبنى بلدية اليرموك لتسهيل عملها وعمل األهالي. 

في ريف دمشق الغربي، اشتكى أهالي مخيم خان الشيح من استمرار جشع بعض سائقي الحافالت 

)السرافيس(، حيث ال يعملون على نقل الركاب باتجاه العاصمة دمشق بحجة عدم توافر الوقود، 

مما يضطر األهالي الستقالل حافالت وسيارات خاصة األمر الذي يزيد من األعباء المالية على  



 

الت والطالب، وقال نشطاء من داخل المخيم أن بعض السائقين يقوم ببيع المخصصات في العائ

السوق السوداء، محذرين من مغبة االستمرار بهذه األعمال في ظل الظروف التي يعيشها أهالي  

 المخيم.  

غاية    اقتصادية  الفلسطينية ظروفاً  المخيمات  أبناء  من  كغيرهم  الشيح  خان  مخيم  أهالي  ويعيش 

 الصعوبة في ظل انهيار الليرة السورية وانتشار البطالة، وارتفاع أسعار الوقود. ب

إلى ذلك، دعمت السلطة الفلسطينية مستشفيات جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في سورية بثالث 

الفلسطينيين والسوريين في ظل جائحة  لتوسيع خدماتها وتطويرها لالجئين  أجهزة طبية حديثة، 

 ديم خدمات نوعية لمرضى كورونا. كورونا، وتق

 

،  جهاز تخدير متطور لقسم العمليات ووأشارت الجمعية أن األجهزة تشمل محطة توليد أوكسجين،   

للعمليات العظمية والعصبية بما  والج القوسي، ويعتبر رافداً رئيسياً  الثالث هو جهاز األشعة  هاز 

يافا   مستشفى  الجمعية، على  بحسب  األجهزة  هذه  توزعت  وقد  للمرضى،  العمليات  يسهل جراء 

 الجراحي بدمشق ومستشفى بيسان بحمص، اللذان يستقبالن  آالف المرضى شهرياً. 

ب، تعرضت الطواقم والمؤسسات الطبية الفلسطينية في عدد من المخيمات هذا وخالل سنوات الحر

  .اعتقالقتل و، من قصف وفي سورية، النتهاكات جسيمة من قبل الجيش واألمن السوري


