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سووا أوضاعهم"
"النظام يعتقل فلسطينيين جنوب دمشق ممن ّ

• احتجاز  15مهاجرا ً بينهم فلسطينيين في جزيرة كاستيلوريزو ببحر إيجة
• حملة تلقيح ضد "شلل األطفال" تشمل المخيمات الفلسطينية في سورية
• طفل من مخيم اليرموك يفوز بالميدالية الفضية في الجودو جنوب السويد

آخر التطورات
سووا أوضاعهم
ممن ّ
اعتقلت قوات النظام السوري عدداً من الالجئين الفلسطينيين جنوب دمشقّ ،
األمنية مع النظام بعد خروج المعارضة المسلحة من المنطقة.
وعن أسباب االعتقال ،قال ناشطون لمجموعة العمل أنه جاء بناء على شكاوى قدمت لألمن
السوري ،بزعم تورط هؤالء بأعمال قتل خالل أحداث الحرب في سورية.
وكان األمن السوري قد فرض على الالجئين الفلسطينيين المقيمين في البلدات الثالث ببيال-
يلدا -بيت سحم جنوب دمشق ،تسوية أوضاعهم األمنية ،في مراكز مخصصة من قبل الجانب
المصالحة والجهات األمنية التابعة للنظام ،وذلك ضمن تنفيذ اتفاق التسوية الذي
الروسي وو ازرة ُ
أبرم بين النظام السوري وقوات المعارضة السورية في نهاية الشهر الرابع من العام الجاري ،التي
نصت على خروج المسلحين بالكامل من بلدات جنوب دمشق (يلدا – ببيال – بيت سحم) إلى
مدينة إدلب شمال سورية بعد تسليم أسلحتهم وعتادهم ،وخروج الراغبين من المدنيين ،وتسوية
أوضاع من تبقى من الفلسطينيين جنوب دمشق.

وفي موضوع آخر ،تحتجز السلطات اليونانية منذ  12يوماً 15 ،مهاج اًر بينهم الجئين فلسطينيين

في جزيرة كاستيلوريزو أصغر الجزر اليونانية ،الموجودة في قسم رودس اإلقليمي في جنوب
إيجة شرق اليونان.

ووفقاً لـ "خلية اإلنقاذ والمتابعة" ،انطلق القارب الذي يحمل المهاجرين بتاريخ  24أيلول من
أنطاليا التركية باتجاه جزيرة كاستيلوريزو ،لكنه تعرض لالنفجار بسبب الصخور ،فوصل القارب

إلى جزيرة مهجورة.
وأضافت الخلية المهتمة بقضايا الهجرة ،تم إبالغ السلطات اليونانية من أجل إغاثة المهاجرين،
وتم استالم البالغ ولكن انقطعت أخبارهم من تاريخ إنقاذهم.
وأشار الناشطون إلى أنهم استطاعوا التواصل يوم أمس ،مع أحد المهاجرين مؤكداً أنهم بخير وتم

نقلهم إلى جزيرة كاستيلوريزو ،وصودرت هواتفهم ،ومن المتوقع نقلهم إلى جزيرة رودوس بعد
انتهاء  20يوم من االحتجاز.

يشار إلى أن آالف الالجئين الفلسطينيين ينتظرون الفرصة المناسبة للوصول إلى أوروبا هرباً

من الحرب الدائرة في سورية وإنهاء معاناة نزوحهم في دول الجوار السوري ،فيما وثقت مجموعة
العمل ( )51الجئاً فلسطينياً سورياً قضوا غرقاً خالل محاولتهم الوصول للدول األوروبية.
وفي سورية ،شهدت عدد من المخيمات الفلسطينية حمالت تلقيح ضد "شلل األطفال" ،واستهدفت
جميع األطفال دون سن الخامسة بغض النظر عن لقاحاتهم السابقة.
وقامت الفرق المعنية بتلقيح األطفال في مراكز صحية مخصصة وفي المدارس ودور الحضانة
والتجوال بين المناطق ،وسيستمر عملها في سورية حتى الـ  11من تشرين األول الجاري.

وأوضح القائمون على الحملة أنها ستشمل األطفال في مراكز اإلقامة المؤقتة "اإليواء" ،مع
اإلشارة إلى أن آالف األطفال الفلسطينيين والسوريين الذين نزحوا من ديارهم باتجاه شمال سورية
يحرمون من التلقيح.

يشار إلى أن حصار النظام السوري على مخيم اليرموك سابقاً أوقع عشرات الضحايا من
األطفال بسبب نقص الرعاية الطبية ،وانتشار األمراض بينهم وعدم توفر اللقاحات المعالجة.

وفي بالد المهجر ،حصل الطفل الفلسطيني "قيس يحيى عشماوي"  10سنوات ،من أبناء مخيم
اليرموك على الميدالية الفضية لرياضة الجودو على مستوى أندية محافظة اسكونه جنوب السويد.
الجدير بالذكر أن العديد من أبناء المخيمات الفلسطينية الذين وصلوا إلى دول أوروبا حققوا
الكثير من النجاحات في مجال الرياضة والفن والعلم.

