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"بينهم  4نساء وطفل...عائلة العبد هللا الفلسطينية مختفية قسرياً في السجون السورية"
 مسؤول سوري يؤكد قرب االنتهاء من إعداد المخططات التنظيمية لمخيم اليرموك ومناطق أخرى
 غرق طفل فلسطيني سوري في حوض سباحة غرب ألمانيا
 فلسطينيو سورية هجرة متواصلة نحو الجزر اليونانية

آخر التطورات
تواصل أجهزة النظام السوري األمنية اعتقال عائلة "مولود خالد العبد اهلل" الفلسطينية وتتكتم على
مصيرهم منذ  6سنوات ،حيث قامت عناصر المجموعات الموالية للنظام السوري باعتقال جميع
أفراد العائلة بتاريخ  7102-2-72من حاجز شارع نسرين الواقع في حي التضامن المجاور
لمخيم اليرموك وهم :األب " مولود خالد العبد اهلل "  22عام " مريض بالقلب " ،األم " ذيبة
األحمد " 66عاما" مريضة بالسكري ،إلهام مولود العبد اهلل  84عام ،انعام مولود العبد اهلل 22
عام ،ياسمين مولود العبد اهلل  23عام ،وعبادة عبد اهلل  6أعوام "ابن ياسمين".

ووردت أنباء غير مؤكدة بأن العائالت التي تم اعتقالها من حي التضامن موجودة لدى أحد
عناصر اللجان الشعبية التابعة للنظام السوري ثم وردت أنباء أخرى بأنهم في أحد األفرع األمنية
السورية في دمشق ،ولم يعرف إلى اآلن مصير هذه العائالت.
في موضوع مختلف ،توفي الطفل الفلسطيني السوري "أحمد ماجد عواد" ( 2سنوات) بعد غرقه
يوم  01حزيران الجاري ،وذلك بعد ربع ساعة من وصوله إلى المسبح بمدينة "غيلسنكيرشن"
بوالية شمال "الراين" -غرب ألمانيا" ،حيث قام أحد األلمان بانتشال أحمد بعد أن رأى جثته تطفو
فوق سطح الماء ،إال أنه بالرغم من جميع محاوالت اإلنعاش من قبل فرق اإلنقاذ في المسبح
إلنقاذ حياته ،إال أن الطفل فارق الحياة.

وكانت عائلة أحمد المكونة من أب وطفلين وصلت إلى ألمانيا بتاريخ  7108/00 /6بعد أن
فرت من جحيم الحرب في سورية إلى تركيا ومنها ركبت قوارب الموت إلى إيطاليا ،ليستقر بهم
المطاف في مدينة "ميونيخ" األلمانية ومن ثم انتقلت العائلة بعد حصولهم على اإلقامة إلى
مدينة "بوخوم" عام .7106
من جانبه أكد وزير األشغال العامة واإلسكان السوري "سهيل عبد اللطيف" على االلتزام بالبرنامج
الزمني إلنهاء العمل من إعداد المخطط التنظيمي للمناطق الواقعة في محيط دمشق ومخيم
اليرموك.
وأضاف عبد اللطيف في تصريح صحفي ،إلى أن اللجنة المكلفة بمتابعة الملف تتابع عملها،
مشي ار إلى أنها ناقشت يوم االثنين في الو ازرة المخططات التنفيذية للمنطقة وما وصلت إليه والتي
يجب أن تنتهي خالل شهرين.
ودعا الوزير السوري محافظي دمشق وريفها للتنسيق والتعاون وتأمين مستلزمات إنجاز األعمال
في األوقات المحددة لها.
وكان رئيس الحكومة أعلن في  72أيار الماضي عن تشكيل لجنة لمتابعة إعداد المخططات
التنظيمية للمناطق الواقعة في محيط دمشق ومخيم اليرموك وجوبر ومحور بلدات بسيمة وعين
الخضرة وعين الفيجة ،ومتابعة أعمال الهدم وازالة المخالفات.

يشار إلى أنه تم تحديد ( )6843بناء مدمر في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب
دمشق ،بعد تحليل المباني التي دمرت أو تضررت بشدة أو بشكل قليل عبر األقمار
االصطناعية ،بحسب معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث (.)UNITAR
في موضوع الهجرة ،يواصل الالجئون الفلسطينيون من سورية الهجرة عبر قوارب المهاجرين نحو
الجزر اليونانية ،المنفذ الوحيد لهم للوصول إلى اليونان ،ومنها إلى دول اللجوء األوروبية ،في
رحلة يصفها الالجئون بـ "رحلة الموت".
ويشير فريق الرصد في مجموعة العمل أن محاولة عبور الالجئين الفلسطينيين السوريين من
تركيا إلى اليونان تكاد تكون يومية ،وذلك عبر قوارب البحر أو عن البر ،ومنهم من يستطيع
الوصول ومنهم من يقبض عليه خفر السواحل التركي.

فبعد العبور الصعب من األراضي السورية إلى التركية وتحت تهديد القتل ورصاص الجيش
التركي ،يتجه غالبية الالجئين إلى مناطق التهريب التركية كمدينة أزمير ومرسين واسطنبول
وغيرها من المدن التي ينطلق منها المهاجرون.
وبعد ترتيب السفر مع المهرب يتم االتفاق على تكلفة الرحلة ويدفع المهاجرون بين ( )211دوالر
أمريكي وألفين دوالر حسب نوع القارب والمنطقة والعدد والمهرب.
وعلى الرغم من غياب أي إحصائية رسمية لعدد الالجئين الفلسطينيين من سورية في اليونان
والجزر إال أن ناشطون يقدرون أعدادهم بأكثر من  8آالف الجئ.

