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"قضاء الفلسطيني "إيهاب عثمان" أحد أبناء مخيم اليرموك"
• األونروا تعلن موعد توزيع مساعداتها المالية للفلسطينيين في سورية
• مفرج عنه يؤكد مشاهدته الفلسطيني "محمد عبد الفتاح" في سجن "صيدنايا
التطورات
هجوما ً للخفر اليوناني على قوارب الالجئين خالل الشهرين الماضيين
آخر28
• تسجيل
• توزيع حصص لحم على العوائل الفلسطينية بمدينة أثينا اليونانية

ضحايا:
قضى الالجئ الفلسطيني السوري "إيهاب مروان عثمان" مواليد ( ،)1986أثناء قتاله إلى جانب
قوات المعارضة السورية ،ولم يتسن لمجموعة العمل التأكد من مكان مقتله ،علماً أن إيهاب من
أبناء مخيم اليرموك وأحد المهجرين إلى مخيم دير بلوط شمال سورية.

إلى ذلك أوضحت مجموعة العمل أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء اندالع الحرب
في سورية بلغ "  "4049ضحية.

آخر التطورات:
أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) أن الالجئين الفلسطينيين في سورية
سيتمكنون من استالم المساعدات المالية الشهرية المخصصة لهم للدورة الثانية لعام  2020من
خالل بطاقات أجهزة الصراف اآللي اعتبا اًر من يوم  21أيار /مايو الجاري.

ونوهت الوكالة إلى أن الحاملين لبطاقة الصراف سيتمكنون من سحب مستحقاتهم حسب التاريخ
المحدد في رسالة الهاتف النصية ،وأن آالت الصراف ستكون في الخدمة خالل فترة عيد الفطر.
في ملف المعتقلين ،نقلت اللجنة السورية للمعتقلين والمعتقالت عن أحد المعتقلين المفرج عنهم من
المعتقالت السورية مشاهدته الالجئ الفلسطيني "محمد عبد الفتاح" من أبناء مخيم اليرموك ،مشي اًر
إلى أن عبد الفتاح تم تحويله من الفرع  291عام  2014إلى سجن "صيدنايا العسكري " شمالي

العاصمة السورية دمشق التابع ألجهزة األمن السورية.
هذا وتشير االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أن عدد المعتقلين
الفلسطينيين في السجون السورية بلغ نحو ( )1797الجئاً ،فيما بلغ عدد الالجئين الفلسطينيين
الذين قضوا تحت التعذيب في السجون السورية ( )620شخصاً.

على صعيد آخر ،أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،أن ( )98الجئاً فلسطينياً

أُعدموا ميدانياً منذ ب داية األحداث الدائرة في سورية ،وأوضح فريق الرصد والتوثيق في المجموعة

أن  17مجنداً من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني من بين الضحايا تم خطفهم في منتصف عام
 2012وهم في طريق عودتهم من موقعهم العسكري في مصياف إلى مخيمهم النيرب في حلب.

وتشير مجموعة العمل أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء استمرار الحرب في سورية
بلغ "  "4048ضحية.

إلى ذلك ،قال ناشطون في قضايا الهجرة إنهم سجلوا  28عملية هجوم لخفر السواحل اليوناني
على قوارب المهاجرين القادمين من تركيا ،خالل الشهرين الماضيين.
عرض حياة الالجئين للخطر ،من
وأكد الناشطون في تقرير نشر لهم ،أن تصرفات الخفر اليوناني ّ

خالل عدة أمور تم رصدها ،منها االلتفاف حول قوارب الالجئين وعمل موجات مائية تصطدم

بالقارب ،وإطالق الذخيرة الحية من رشاشات أوتوماتيكية في الهواء أو في الماء لتخويف الالجئين
لكي يطفئوا المحرك ويتوقفوا.
وتخريب محرك القوارب وسرقة الوقود وسحب القارب الى المياه التركية وتركه عائم بمحرك عاطل
وبدون وقود ،إضافة غلى تعرض المهاجرين للضرب على يد ملثمين.

من جانب آخر ،وزعت منظمة "بذور فلسطين" بالتعاون مع عدد من الشبان الفلسطينيين المتطوعين
من فلسطيني سورية واألردن في اليونان ٣٠٠ ،حصة لحمة على الالجئين الفلسطينيين السورين
والسورين وجنسيات أخرى ،القاطنين في مخيمي اليوناس وألف سينا بمدينة أثينا في اليونان ،وذلك
للتخفيف من معاناتهم ومد يد العون والمساعدة لهم.
ويقدر عدد الالجئين الفلسطينيين السورين المتواجدين في اليونان بحوالي  ٤٠٠٠آالف شخص
يعيشون معظمهم في الجزر اليونانية والبر اليوناني.

