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العدد3402 :

"الفلسطينيون في مخيم دير البلوط :أمنّوا لنا حياة كريمة أو فلتعيدونا إلى وطننا فلسطين"

•

األمن السوري يواصل اعتقال الالجئ الفلسطيني "هيثم شركس" منذ  5سنوات

• طفل فلسطيني سوري بكندا ينال جائزة أكثر طفل اهتماما ً باآلخرين
معظم طلبات ل ّم شمل أسر الالجئين في اليونان
• ألمانيا
رفضترات
آخر التطو

آخر التطورات
وسط ٍ
حر شديد وتحت خيام ال تقي برد الشتاء وال حر الصيف ،تعيش ( )325عائلة
فلسطينية مهجرة من جنوب دمشق إلى مخيم دير بلوط شمال سورية ،أوضاعاُ معيشية

قاسية.

ويفتقد المخيم ألدنى متطلبات الحياة وغير صالح للسكن ،حيث تكثر فيه األفاعي وخاصة
في فصل الصيف ،ويعاني من نقص حاد في مياه الشرب ونقص في الغذاء.
كما يحرم أطفال المهجرين من التعليم حيث ال يضم المخيم مدرسة لمتابعتهم ،إضافة إلى
افتقاد المخيم لمشفى ميداني ،واالكتفاء بعيادة صغيرة عبارة عن خيمة ال تلبي حاجات
المهجرين.
وسجل العام الماضي أكثر من مئة حالة إسهال حاد أصيب بها أطفال المخيم ،في ظل عدم
ّ
توفر طبيب مختص يقدم العالج المناسب ،وعدم وجود األدوية المطلوبة.

وعلى صعيد المساعدات يشكو النازحون الفلسطينيون قلة المساعدات المقدمة لهم ،عالوة
على توجيه اتهامات لمنظمة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" ( )AFADبحرمان

المهجرين الفلسطينيين والسوريين القاطنين في مخيم دير بلوط والمحمدية من االستفادة من
المساعدات االغاثية والمشاريع الرمضانية المقدمة.
جدد المهجرون الفلسطينيون مطالبتهم الجهات المعنية إخراجهم من المأساة التي
فيما ّ
يعيشونها ،والعمل على عودتهم إلى وطنهم فلسطين ،أو منحهم حق اللجوء اإلنساني ،داعين
وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" ،بتحمل مسؤولياتها تجاههم وتقديم
المساعدات اإلغاثية والمالية والطبية التي كانت تقدم لهم في مناطق سكنهم في العاصمة
دمشق.
في شأن آخر ،تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني "هيثم أحمد شركس"
منذ  5سنوات ،حيث تم اعتقاله بتاريخ  04-11-2014وهو من أبناء حي الحجر األسود
ّ
جنوب دمشق.

يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين،
ويتم توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم
على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم ،ووثقت المجموعة حتى اآلن ()1758

معتقالً فلسطينياً في سجون النظام السوري منهم ( )108نساء.

وفي بالد المهجر ،نال الطفل الفلسطيني السوري "محمد الشرقاوي" جائزة أكثر "طفل اهتماماً
باآلخرين" في كندا ،بعد أن أظهر سلوكيات محددة بين رفاقه في المدرسة ،ما أهّله لتحقيق

المعايير المطلوبة لنيلها على مستوى المدارس الكندية ،وتم تكريمه أمام مدارس مدينة تورنتو
الكندية.

في أوروبا ،رفض مكتب االتحادي للهجرة والالجئين في ألمانيا معظم طلبات ّلم شمل
الالجئين الموجودين في اليونان ،بينما ينتظر آالف الالجئين أن يلتئم شملهم مع عوائلهم في
ألمانيا ،وفق ما اعلنت عنه مصادر إعالمية ألمانية.
وقالت صحف مجموعة "فونكه" األلمانية اإلعالمية يوم أمس الجمعة ( 31مايو/أيار) ،إن
المكتب االتحادي رفض ( )472طلب لم شمل من بين ( )626طلباً قدمتهم اليونان لالجئين
يرغبون باللحاق بأسرهم في ألمانيا في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار الحالي.

ونقلت وسائل اإلعالم أن المنظمات اإلنسانية تشكو من أن ألمانيا غالباً ما تقدم رفضاً ناقصاً

دون بيان األسباب ،فضالً عن أنها تفرض مطالب "غير مناسبة" للم الشمل العائلي.

الجدي ذكره أن مئات الالجئين الفلسطينيين والسوريين ينتظرون قرار ّلم شملهم مع ذويهم
في ألمانيا والدول األوروبية األخرى ،ويعيشون أوضاعاً صعبة في ظل تدني المساعدات
المقدمة لهم.

