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"أمن النظام يعتقل  56طفالً فلسطينيا ً جنوب دمشق"

• الفلسطينيون في سورية يطالبون األونروا بإعادة المعونة الغذائية
• أكثر من  30حالة تسمم غذائي بين الالجئين في جزيرة ليروس اليونانية
• تركيا :أكثر من  37ألف و 582مهاجر غير نظامي تم ترحيلهم عام 2019

آخر التطورات
اعتقلت األجهزة االمنية السورية  56طفالً فلسطينياً في بلدة يلدا جنوب دمشق ،على خلفية
تمزيق وتشويه طالب مدرسة الجرمق لصورة رئيس النظام خالل الدوام الرسمي.
وأكد مراسلنا أن عناصر فرع الدوريات اقتحموا مدرسة الجرمق واعتقلوا منها  20طالباً ،كما داهم
منازل المدنيين واعتقل  36طالباً فلسطينياً أيضاً تتراوح اعمارهم بين  10و16عاماً.
وشهدت المنطقة تحركاً من قبل األهالي ووجهاء مخيم اليرموك للتدخل وإدخال وساطات لمعرفة
أسباب االعتقال والعمل على إطالق سراح أبنائهم.

رد على تلك الوساطات بأن األطفال كانوا ينتمون
وأشار المراسل أن فرع الدوريات األمني ّ

لتنظيم الدولة "داعش" ومايسمى "أشبال الخالفة" التابع للتنظيم.

وقال عدد من األهالي نقالً عن طالب أطلق سراحه الحقاً ،أن التحقيق معهم واألسئلة تمحورت
حول داعش والمنتسبين لصفوفه ،وذلك ضمن محاوالت من المحققين لتوريط الطالب وأهاليهم
بالتهم المنسوبة.
وأوضح مراسلنا أن حالة قلق وخوف كبيرين تعيشها العائالت الفلسطينية جنوب دمشق ،جراء
اعتقال أبنائهم وتوريطهم في تهم ال أساس لها في الواقع ،وإنما لالنتقام بعد تمزيق صورة رئيس
النظام ،وإلى اآلن اليزال مصير االطفال مجهوالً في معتقل فرع الدوريات بدمشق.
ويعيش في بلدات جنوب دمشق أكثر من  5آالف الجئ فلسطيني أوضاعاً إنسانية وأمنية صعبة
في ظل ارتفاع إيجار المنازل وضعف الموارد المالية ،وحمالت االعتقال التي تشنها قوات األمني
بين الحين واآلخر.

من جانب آخر ،طالب الالجئون الفلسطينيون في سورية األونروا والهيئة العامة لالجئين
الفلسطينيين بإعادة المعونة الغذائية التي كانت توزعها الوكالة عليهم نظ اًر لألوضاع الصعبة في
سورية.
وشدد أبناء المخيمات في رسائل وصلت إلى مجموعة العمل على ضرورة التواصل مع لجان
ّ

التنمية والخدمات والتي من المقرر أن تعقد اجتماعاً قريباً ،ووضع إعادة المعونة الغذائية على
قائمة األولويات.
وأشارت الرسائل أن الالجئين الفلسطينيين تعرضوا للغبن عندما ظنوا بأن األونروا ستعوض بدل
نقدي عن المعونة الغذائية وهو ما لم يتم ،كما لم تنظر في الطلبات التي تتعلق بأصحاب
األمراض ،واتهموا الوكالة باإلهمال والمماطلة.

وكانت "الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب" قد دعت وكالة األونروا لبحث المواضيع التي
تهم الالجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية بدمشق وريفها ،وتحديد األولويات والمشاريع
من أجل تنفيذها خالل العام الجاري .2020
في ملف الهجرة ،رصد ناشطون في الهجرة على جزيرة ليروس اليونانية أكثر من  30حالة تسمم
غذائي بين الالجئين معظمهم من األطفال ،نقلوا على إثرها بسيارات إسعاف إلى المشفى الوطني
في الجزيرة.

وأكد ناشطون أن المهاجرين تناولوا وجبات طعام فاسد وغير صالح لالستخدام البشري ،مشيرين
أن توزيع الطعام الفاسد وحاالت التسمم تكررت على الجزيرة بسبب اإلهمال والفساد.

ويعيش بمخيم تيتلوس في جزيرة ليروس اليونانية حوالي  150الجئاً فلسطينياً قادمين من سورية،

ويعانون على حد سواء مع الالجئين من نقص حاد في الطبابة وإهمال صحي كبير ،وبطئ في
إجراءات قبول لجوئهم.
في تركيا ،قال بيان صادر عن والي إسطنبول "علي يرلي قايا" أن عدد المهاجرين الذين تم
ترحيلهم إلى خارج تركيا ،بلغ  2ألف و 346في العام  ،2016و 7آالف و 814في العام
 ،2017و 11ألف و 292في العام  ،2018في حين وصل عددهم إلى أكثر من  37ألف
و 582مهاجر عام .2019
وأشار البيان أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تم اعتقالهم عام  ،2019وصل إلى 118
ألف و 432مهاج اًر ،وأن  97ألفا و 255سوري غادروا إسطنبول بموجب الحماية المؤقتة إلى
واليات تركية أخرى مسجلين فيها.
وشدد والي إسطنبول على أن "تركيا عازمة بشدة على االستمرار في مكافحة الهجرة غير شرعية
ّ
والحد منها بكافة الوسائل الممكنة"

يشار أن عام  2019شهد اعتقال وترحيل الجئين فلسطينيين سوريين في اسطنبول بسبب عدم
حيازتهم اإلقامة المؤقتة "كيملك" ،ويقدر عدد العائالت الفلسطينية السورية التي ال تملك بطاقة
الحماية المؤقتة (كمليك) في تركيا بحوالي  400أسرة ،بينهم  300عائلة تقيم في اسطنبول.

