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"طفل فلسطيني يقضي متأثرا ً بجراحه بعد أسبوعين من قصف مخيم النيرب"

• دعوات لتجمع المهجرين أمام مخيم اليرموك
• مشاهدة معتقلة فلسطينية في فرع المخابرات الجوية بدمشق
• إفطار رمضاني للعائالت الفلسطينية األشد ضررا ً في قدسيا والعفيف

العدد2399 :

آخر التطورات
قضى الطفل الفلسطيني "براء خالد الخطيب" متأث اًر بجراحه التي أصيب بها إثر استهداف مخيم
النيرب لالجئين الفلسطينيين بأربعة صواريخ بتاريخ  ،2019 / 5 / 14والذي خّلف  9ضحايا
وعدد من الجرحى.
هذا ويشير فريق الرصد في مجموعة العمل إلى توثيقه ( )179ضحية من أبناء مخيم النيرب
قضوا خالل أحداث الحرب السورية.

في سياق آخر ،دعا ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل االجتماعي المهجرين من أبناء
مخيم اليرموك للتجمع أمام المخيم ظهر يوم الجمعة ،للمطالبة بفتح الطريق وعودة األهالي إلى
مساكنهم في المخيم.
وقال الناشطون أن المماطلة بعودة أبناء مخيم اليرموك ودعوات الصبر ووعود فتحه منذ أشهر
هو استخفاف بمعاناة المشردين خارج بيوتهم ،وأن ما يجري اآلن فقط عمليات سرقة ونهب وليس
إعادة إلعمار المخيم وبنيته التحتية.
فيما طالبت صفحات إعالمية موالية للنظام السوري بعدم االنجرار إلى تلك الدعوات التي تدعو
بحسب وصفها إلى الفوضى وإثارة الشغب ،وااللتزام بقوانين ولوائح التجمع والتظاهر.
وكان مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية "أنور عبد الهادي" قد قال قبل أيام
أنه ال يوجد عودة قريبة للمهجرين إلى مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في دمشق.

الجدير ذكره أن مخيم اليرموك تعرض في التاسع عشر من نيسان أبريل  2018لعملية عسكرية
بهدف طرد تنظيم "داعش" ،بدعم جوي روسي ومشاركة "فصائل فلسطينية" ،استخدم فيها جميع
صنوف األسلحة البرية والجوية ،ما أدى إلى تدمير  % 60من مخيم اليرموك وسقوط عشرات
الضحايا من المدنيين.
في غضون ذلك ،أكدت إحدى المعتقالت المفرج عنهن من السجون السورية مشاهدتها المعتقلة
الفلسطينية "نور جميلة" في الفرع االمني "قسم التحقيق" إلدارة المخابرات الجوية السورية بدمشق،
مشيرة إلى أن آخر مشاهدة لها كانت بتاريخ  17أيار .2019
هذا وتشير االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أن عدد
المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية بلغ نحو ( )1757الجئاً بينهم ( )108معتقالت
فلسطينيات.
لجان عمل أهلي
أقامت الهيئة الخيرية بالتعاون مع هيئة االغاثة العالمية ،إفطار رمضاني للعائالت الفلسطينية
األشد ضر اًر وأسر األطفال األيتام في مركز يافا لألنشطة التنموية في منطقة قدسيا بريف
وضم اإلفطار ( )250مدعواً.
دمشق،
ّ

كما شارك فريق الهيئة في إفطار رمضاني أقيم في مدرسة عبد القادر الحسيني في منطقة
العفيف بدمشق ،وّقدم الفريق عدة أنشطة ترفيهية لألطفال ،ضمت أغاني رمضانية لألطفال،
ورسم على الوجوه ،وفقرة الحكواتي ،وتوزيع عيديات وهدايا لألطفال.

