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"إعذام فلسطيٌياى هيذاًيا في درعا جٌىب سىريح"
"

 تعذ االعالى عي وفاج ًجلها غرقا عائلح فلسطيٌيح تفجع تقضاء ولذها األخر
 فلسطيٌيى األراضي الوحتلح يرسلىى هساعذاخ إًساًيح وإغاثيح للٌازحيي في إدلة
 أطفال الٌاصرج في فلسطيي يتثرعىى ألطفال إدلة
 هخين خاى الشيح أوضاع هعيشيح وهطالثاخ تتحسيي الىاقع الخذهي
 روايح "سثع شذاد" تسرد هعاًاج عائلح فلسطيٌيح هي هخين اليرهىك

ضحايا
أقدمت مجموعة مسمّحة تابعة لمنظام السوري عمى إعدام ثالثة أشخاص من أبناء محافظة درعا
جنوب سوريا ،ىم الشقيقان الفمسطينيان عبد اهلل عبد القادر جابر ،مالك عبد القادر جابر،
الجنسية السورّية ،رمياً بالرصاص يوم أول أمس الخميس 9
والشاب أحمد خالد األصفر من
ّ
كانون الثاني /يناير بدرعا البمد جنوب سورية ،وذلك بعد اختطافيم منذ حوالي األسبوع.

من جانبو أكدت مصادر إعالمية لمجموعة العمل أن األىالي عثروا عمى جثث الشبان عند دوار
الكازية بدرعا البمد ،وتظير عمييا آثار تعذيب شديد قبيل إعداميم رمياً بالرصاص.
إلى ذلك فجعت عائمة الداالتي بوفاة نجمييما محمد ومؤيد خالد الداالتي ،من أبناء مخيم اليرموك
غرقاً في بحر إيجو ،أثناء محاولتيما الوصول إلى أوروبا.

وكانت مصادر إعالمية أكدت في وقت سابق أن مؤيد خالد داالتي ال يزال في عداد المفقودين،
مما جعل العائمة تعيش عمى أمل أن ولدىا ال يزال عمى قيد الحياة.
آخر التطورات
محممة بالمساعدات اإلنسانية واإلغاثية
أرسل فمسطينيو األراضي المحتمة عام ٨9٩١قوافل ّ
لمسوريين والفمسطينيين القاطنين في مدينة إدلب شمال سوريا ،والذين اضطروا لمنزوح عن بمداتيم
وقراه بسبب القصف العنيف الذي شيدتو المنطقة من قبل النظام السوري والروسي.

وبحسب مصادر إعالمية أن ىذه المساعدات مقدمة من سكان "الناصرة وكفركنا والبعينة وعرب
البطوف وكفر مندا وطمرة الغربية والعزيز وأبو سنان ومجد الكروم وبير المكسور والجديدة" التي
شاركت في جمع وايصال المساعدات ،كما أكدت المصادر أن القافمة اإلغاثية التي وصمت إلى
إدلب يوم أول أمس الخميس لن تكون الوحيدة سيتبعيا وصول قافمة ثانية وثالثة خالل األيام
القميمة القادمة.
في السياق تبرع أطفال مدرسة األرقم في مدينة الناصرة بالجميل الفمسطيني بمبمغ  3آالف دوالر،
إلى جمعية القموب الرحيمة إليصاليا ألطفال سوريا في إدلب ومخيماتيا في الشمال السوري.

يأتي ىذا التبرع لمتضامن مع أطفال وأىالي مدينة إدلب الذين اضطروا لمنزوح عن منازليم
وممتمكاتيم نتيجة القصف العنيف الذي يشنو النظام السوري والروسي عمى المدينة ،والذي تسبب
بمقتل وجرح العديد من المدنيين معظميم من األطفال والنساء وكبار السن.
باالنتقال إلى ريف دمشق اشتكى أىالي مخيم خان الشيح في ريف دمشق الغربي ،من تردي
أوضاعيم المعيشية واالقتصادية والتي وصفوىا بالمزرية ،وعدم قدرتيم عمى تأمين لقمة عيشيم،
وتدني مستوى الخدمات المقدمة ليم وتيالك البنى التحتية لممخيم ،في ظل استمرار انعكاس
الحرب في سورية عمى كافة جوانب حياتيم ،فيما بات ىم المعيشة اليومية وتأمين مستمزمات
الحياة األساسية يتصدر قائمة المساعي الرئيسية لدى أىالي مخيم خان الشيح ،وذلك بسبب
انتشار البطالة بين أبناء المخيم وعدم وجود موارد مالية ثابتة.

من جانبيم طالب أىالي مخيم خان الشيح "الييئة العامة لالجئين الفمسطينيين العرب" ووكالة
"األونروا" بحمول جذرية لممشاكل اليومية التي يواجيونيا والتي باتت تثقل كاىميم وتزيد من
معاناتيم ،كمشكمة الكيرباء والماء وتراكم النفايات في المخيم ،كما دعا أىالي المخيم الجيات
المعنية العمل عمى توفير مادتي الغاز المنزلي والمازوت لمتدفئة وتحسين ظروف الواقع الخدمي
في المخيم.
من جية أخرى حضرت معاناة أىالي مخيم اليرموك وأالم التيجير والتشتت وركوب بعض
العائالت الفمسطينية قوارب الموت وما تعرضوا لو من مخاطر وأىوال في غياىب البحر في
الرواية الجديدة التي أصدرتيا الكاتبة واألديبة الفمسطينية نردين عباس مطر أبو نبعة تحت
عنوان "سبعٌ شداد" الصادرة عن دار المعرفة في العاصمة المصرية القاىرة.

التقف نردين في روايتيا عند المجوء وأألم التيجير ،إنما يتعداه نحو توثيق رحمة المجوء لفمسطيني
سوري من خالل سرد قصة عائمة فمسطينية عاشت حصار مخيم اليرموك ،وورثوا نكبة وعاشوا
أخرى ،حيث دفعتيم الحرب التي اندلعت في سورية لمجوء إلى أوروبا والمخاطرة بحياتيم بحثاً
عن األمان والحياة الكريمة.

