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مهجرين في دير بلوط شمال سورية"
"شرطة جنديرس تعتقل فلسطينيا ً وتجرح
َ

• مخيم اليرموك :اتخاذ القرار بإزالة الركام وإعادة اإلعمار
• الدنمارك :تغيير معاملة طلب اللجوء للفلسطينيين القادمين من مناطق عمل األونروا
• توزيع بعض المساعدات على العائالت الفلسطينية السورية في مخيم البداوي

آخر التطورات:
اعتقل عناصر من شرطة جنديرس الحرة -شمال غرب حلب منذ يومين الالجئ
الفلسطيني "دمحم عيد نوفل" الملقب بـ "أبو الثورة" المهجر من جنوب دمشق إلى مخيم
دير بلوط شمال سورية ،دون تهم واضحة.
وأظهر شرط مصور ب ّثه ناشطون في المخيم ،يظهر عناصر من الشرطة تعتقل الشاب
وسط حالة غليان بين المهجرين ،ولدى اعتراض المهجرين على اعتقاله أطلق عناصر
الشرطة الحرة النار مما أوقع إصابتين بين المدنيين.

وقال ناشطون إن الشاب "دمحم نوفل" قد تعرض جنوب دمشق لإلصابة جراء قذيفة دبابة
أدت لبتر قدمه ،ثم ُهجر من منطقة التضامن إلى بلدات جنوب دمشق ثم إلى مخيم دير
بلوط ويعمل بتصليح الدراجات النارية.

وأكد أهالي المخيم أنها ليست المرة األولى التي تقوم بها الشرطة الحرة ومجموعات من
المعارضة المسلحة باحتجاز مهجرين من المخيم ،معربين عن خشيتهم من توجيه تهم
جاهزة وملفقة باالنتماء لتنظيم داعش أو ترويج المخدرات.

فيما أشار ناشطون إلى أن كل من تم اعتقالهم من المخيم ،كانوا ممن خرجوا في
اعتصامات ومظاهرات ضد مدير المخيم لمطالبتهم بحقوقهم في ظل أوضاع المخيم
المزرية.
ومخيم دير بلوط هو ملحق بمخيم الدمحمية الرئيسي الذي أنشأته "آفاد" التركية ،ويحوي
المخيمان قرابة ( )0011خيمة ،ويعاني المخيم من عدم توفر الخدمات األساسية
وانقطاع الماء بين الحين واآلخر.
وفي سياق آخر ،عقد يوم أمس اجتماع في السفارة الفلسطينية بدمشق ،ضم عدداً من

مسؤولي الفصائل الفلسطينية وعلى رأسهم "طالل ناجي" األمين العام المساعد للجبهة

الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة ،و"علي مصطفى" المدير العام للهيئة العامة
لالجئين الفلسطينيين العرب ،وعدد من الشخصيات والمهندسين والمقاولين والمتعهدين.

ووفقاً لمصادر إعالمية فلسطينية فقد تم اتخاذ القرار بالبدء بإزالة الركام واعادة إعمار
مخيم اليرموك المنكوب ،مع اإلشارة إلى أن الهيئة الخيرية بدأت قبل يومين بإزالة الركام

عند بوابة المخيم.
وكان النظام السوري أعاد السيطرة على مخيم اليرموك وعدد من بلدات جنوب دمشق
بعد عملية عسكرية شّنها يوم  01نيسان /ابريل  8102دامت  33يوماً استخدمت فيها

جميع صنوف األسلحة ،أدت إلى سقوط  33مدني ًا وعشرات الجرحى ،وألحقت دما اًر كبي اًر

في مباني وممتلكات المدنيين في اليرموك وصلت إلى أكثر من 21بالمئة ،ونسبة
الخراب وعمليات النهب "التعفيش" وصلت إلى أكثر من  11بالمئة من منازل المخيم.
إلى ذلك ،قررت دائرة الهجرة في الدانمرك بتاريخ  ٩٢أغسطس تغيير طريقة معاملة
طلب اللجوء للفلسطينيين القادمين من مناطق عمل وكالة الغوث "األونروا"-سوريا،
لبنان ،األردن ،قطاع غزة ،الضفة الغربية.
وقال مجلس الالجئين في الدنمارك وهو هيئة قضائية مستقلة ،إن الدائرة ستعيد دراسة
 01قضية تم رفضها ،و 01قضية لالجئين فلسطينيين من سورية كانت الدائرة منحتهم
اإلقامة المؤقتة لمدة عام واحد.

وتنقسم اإلقامات في الدنمارك إلى ثالث ،اللجوء السياسي وتسمى  ،0/7واللجوء
االنساني  ،8/7والثالثة  3/7وهي الحماية مدتها عام وتجدد كل عام ،حيث اليحق
لم شمل عائلته إال بعد مرور ثالث سنوات لحصوله على اإلقامة.
لحاملها ّ
ومن حيث مدة اإلقامة يمنح الالجئ السياسي واإلنساني إقامة لمدة  0سنوات ،تجدد كل
سنتين ،علماً أن الدنمارك تفرض على المهاجرين شروطاً صعبة للحصول على اإلقامة

الدائمة.

وقال أحد الناشطين الفلسطينيين ممن هجروا من سورية في الدنمارك ،لمجموعة العمل،
إن الالجئين الفلسطينيين حملة اإلقامة السنة قدموا شكوى بأنهم ال يستطيعوا العودة

لبالدهم ،وبناء عليه وعلى اعتبار أن الفلسطيني يسجل بـ"بال وطن" تمت إعادة دراسة
قضاياهم.
هذا ويعيش الالجئون في الدنمارك ،ظروفاً عصيبة مع التشديدات القانونية التي تعمل
عليها حكومة ذات توجهات يمينية والتي تضم شخصيات تحمل مواقف مناهضة

للمهاجرين ،وبدعم من حزب الشعب الدنماركي ذي التوجهات القومية المتطرفة.
لجان عمل أهلي
أعلن مكتب متابعة شؤون النازحين الفلسطينيين من سوريا ،عن البدء بتوزيع حصة
غذائية وحصة منظفات لكل عائلة فلسطينية نازحة في مخيم البداوي وجواره شمال
لبنان ،اعتبا اًر من الساعة العاشرة صباح اليوم السبت ولغاية الساعة السادسة مساء

يوم األحد.

وتأتي المساعدات بالتعاون مع الهالل األحمر الكويتي والصليب األحمر اللبناني ومكتب
متابعة شؤون النازحين الفلسطينيين من سوريا ،ويبلغ عدد العائالت الفلسطينية
السورية التي تقطن في مخيم البداوي حوالي ( )201عائلة ،ويعانون أوضاعاً إنسانية

صعبة.

