2018-06-04
العدد2039 :

" "32فلسطينيا ً سوريا ً قضوا خالل شهر أيار  -مايو "2018
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عناصر النظام يواصلون نهب وسرقة منازل المدنيين في مخيم اليرموك
مجموعات موالية للنظام تتوعد من يحرق منازل مخيم اليرموك
األونروا تقدم مساعدة مالية إضافية ألهالي مخيم اليرموك
غرق  9مهاجرين قبالة سواحل أنطاليا التركية
للسنة الخامسة الفلسطيني "عالء السعد" مختفي قسريا ً في السجون السورية
توزيع سالت رمضانية على فلسطينيي سورية جنوب تركيا

آخر التطورات
أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن " "32الجئاً

فلسطينياً قضوا خالل شهر أيار  -مايو  ،2018بينهم " "20شخصاً جراء القصف ،و 8نتيجة

طلق ناري ،والجئان أعدما ميدانياً ،والجئ بسبب التفجير ،وآخر بسبب الحصار ونقص الرعاية

الطبية.

وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل شهر أيار  -مايو
 ،2018توزعوا حسب المناطق في سورية على النحو التالي "30" :شخصاً قضوا في دمشق،
والجئ في إدلب ،وشخص توفي في درعا.

في غضون ذلك واصل عناصر النظام السوري سرقة ونهب منازل المدنيين في مخيم اليرموك
واألحياء المجاورة التي سيطر عليها النظام يوم  21أيار  -مايو المنصرم ،في ظاهرة ما بات
ُيعرف بالتعفيش.
من جانبها نشرت صفحة إعالمية مقربة من النظام السوري صو اًر تظهر استمرار عناصر النظام

بتعفيش مخيم اليرموك وحي الحجر األسود ،وبحسب الوسيلة اإلعالمية أن عشرات السيارات

المحملة بالمسروقات ال تزال تخرج يومياً باتجاه دمشق ،عبر الميليشيات الفلسطينية الموالية

للنظام ،ومجموعات من الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري.

فيما قال الجئ فلسطيني من أبناء مخيم اليرموك :عندما زار منزله أول مرة سمح فيها النظام
بدخول األهالي إلى المخيم وجد محتويات منزله كاملة ،إال أنه عندما دخل مرة ثانية للمخيم وجد

البيت فارغاً تماما من أي األثاث ،كما وجد عناصر من النظام السوري يقومون بخلع السيراميك
ورخام مجلى المطبخ ،منوهاً إلى أنه وعندما طلب منهم ترك الرخام والسيراميك قاما بصفعه

وتهديده بالقتل على حد قوله.

وكان العديد من أهالي مخيم اليرموك أكدوا لمجموعة العمل تعرضهم للمضايقات واالبتزاز من
قبل عناصر حواجز الجيش النظامي والمجموعات الموالية له ،حيث يقوم عناصر الحواجز
بتخويف األهالي ومضايقتهم خالل مرورهم عبر الحواجز ،ويتم الضغط عليهم حتى يجبروهم
على دفع النقود للسماح لهم بالعبور بأثاث منازلهم إلى خارج المخيم.
وفي السياق أشارت مصادر إعالمية نقالً عن شهود عيان أنه وإن تم دفع المبالغ المطلوبة

للحواجز ،فمن الممكن أن يتم تشليح الشخص الراغب بنقل أثاثه ما يحلو للضباط والعناصر دون
أي امكانية لالعتراض خوفاً من االعتقال أو االعدام الميداني ،كما حدث مع الطفل "محمود

البكر" ،الذي قتله عناصر النظام يوم  2018/5/25بدم بارد لمحاولته منعهم من نهب محتويات
منزله في شارع العروبة بمخيم اليرموك ،على مرآى أعين بعض عناصر "القيادة العامة" و"فتح

االنتفاضة" التنظيمات الموالية للنظام السوري.

بدورها توعدت حركة "فلسطين الحرة" الموالية للنظام السوري األشخاص الذين يحرقون المنازل
داخل مخيم اليرموك المنكوب ومحاسبتهم ،دون توضيح األسباب الدافعة لعمليات الحرق.
وقالت الحركة أنها حصلت على أسماء ثالثة أشخاص اتهمتهم بعمليات الحرق مضيفة أنها
قامت بتثبيت نقاط لعناصرها داخل المخيم ،إلى جانب بقية الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام.

من جانب آخر ،قال شهود عيان لمراسل مجموعة العمل أن عدداً من أبناء المخيم قاموا بحرق

منازلهم خالل األيام الماضية كرد فعل على حمالت النهب والتعفيش ،وعدم قدرتهم على إخراج

األثاث إال بدفع إتاوات لحواجز النظام والمجموعات الموالية لها.
بدورها أعلنت وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في سورية عن تقديم مساعدة مالية
إضافية لعائالت مخيم اليرموك المنكوب ،وأكدت صفحات معنية بأخبار المساعدات المقدمة
لالجئين الفلسطينيين أن الوكالة ستقدم مبلغ وقدره  30ألف ليرة سورية إي ما يقارب  68دوالر
لكل عائلة خرجت حديثاً من المخيم.
وأضافت أن وكالة األونروا سترسل رسائل نصية على الهواتف الجوالة لعائالت مخيم اليرموك
المستحقة ،وإعالمهم بمكان وتاريخ التوزيع خالل األيام القادمة.
من جانبهم عّلق أبناء المخيم على المساعدة بأنها ذر الرماد في العيون ،وأن مبلغ كهذا ماذا
سيفعل مع العوائل التي دمرت منازلها ونهبت من قبل قوات النظام السوري ،وخسرت الماليين
من األموال ،كما طالب عدد من الالجئين الوكالة تحمل مسؤولياتها إلعادة إعمار المخيم وإعادة
األهالي المهجرة إلى منازلها المدمرة والمتضررة.
في سياق مختلف قضى تسعة مهاجرين غير نظاميين ،يوم أمس األحد ،إثر غرق قارب قبالة
سواحل أنطاليا جنوب تركيا ،وقال بيان صادر عن خفر السواحل التركي أنه انتشل جثث تسعة
مهاجرين رجلين وامرأة و 6أطفال ،مشي اًر إلى أن الطواقم تمكنت بالتعاون مع صيادين في

المنطقة من إنقاذ خمسة أشخاص كانوا على متن القارب الغارق ،فيما يجري البحث عن شخص
آخر ُيعتقد أنه مفقود ،إذ كان القارب الخشبي يحمل ما بين  1٤أو  15شخصاً.
وكان ناشطون في اإلنقاذ البحري حذروا يوم أمس أن التوجه إلى جزيرة كاستليز وهي وجهة
القارب الغارق ،يعد خط اًر في ظل أوضاع جوية سيئة وارتفاع للموج في المنطقة.
إلى ذلك تواصل األجهزة االمنية السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "عالء السعد" منذ خمسة
سنوات دون معلومات عن مصيره ،إذ تم اعتقاله بتاريخ  ،2013-11-8وهو من مواليد ،1986
ومن سكان حي الحجر األسود في دمشق.
ّ

وتشير احصائيات مجموعة العمل إلى توثيق اعتقال ( )1677ال يعلم عن مصيرهم شيئاً ،مع

تأكيدها أن عدد المعتقلين أكبر من الرقم المعلن عنه ،نظ اًر لعدم توفر إحصائيات رسمية،
باإلضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين من اإلفصاح عن األمر.

أما في تركيا وزعت جمعية "خير أمة" سالت الرمضانية على العائالت الفلسطينية المهجرة من
سوريا إلى جنوب تركيا ،وذلك ضمن حملتها الرمضانية "رمضان الخير".
ووفقاً للقائمين على الجمعية فأن التوزيع شمل العائالت القاطنة في مدن أضنة والعثمانية

واسكندرون وكرخان وأنطاكيا والريحانية ،.حيث بلغ عدد األسر المستفيدة من الدعم المقدم حوالي

 350عائلة.
تشير إحصائيات غير رسمية أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا يقارب  8آالف
شخصاً ،يعيش غالبيتهم أوضاعاً معيشي ًة صعب ًة ويعانون من قلة فرص العمل وانخفاض أجور

العاملين.

