2wxx5z

2019-03-11

"توثيق  11ضحية من الالجئين الفلسطينيين قضوا برصاص حرس الحدود التركي"

• منظمة الصليب األحمر تنظم زيارة تفقدية لمخيم حندرات في حلب
• يوم فحص طبي مجاني في مخيم السيدة زينب بريف دمشق
• "باص الحرية" يصل بروكسل للتضامن مع عائالت المغيبين قسريا ً في سورية

العدد 2319

آخر التطورات
أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أنه وثّق قضاء  11الجئاً فلسطينياً برصاص

حرس الحدود التركي "الجندرمة" أثناء محاولتهم دخول األراضي التركية بطرق غير نظامية ،هرباً

من سورية.
والضحايا هم :الشاب "محمد أحمد الخليلي" من أبناء مخيم اليرموك ،وأطلق عليه عناصر حرس
الحدود النار بشكل مباشر وكان برفقته زوجته وأوالده الصغار ،وكان ذلك في الشهر الثاني من
عام .2016

وفي الشهر الثالث من نفس العام قضى الفتى "يزن غازي بالل" ( )15عاماً من سكان مخيم
درعا ،أثناء محاولة تنقله من أماكن سيطرة تنظيم الدولة "داعش" بمنطقة "دوديا" المحاذية لمنطقة
اعزاز على الحدود السورية التركية.
وبتاريخ  2016-04-14قضى كل من "عماد عزوز" وزوجته "آمنة صالح" و"حنان موسى" من
أبناء مخيم السيدة زينب ،على معبر إبراهيم خليل خابور التركي الحدودي مع سورية ،ونجا
طفلهم الرضيع من الحادثة.
وفي نفس الشهر قضى الشاب "محمد غزاوي" من أبناء مخيم اليرموك ،وفي الشهر الخامس من
عام  2018قضى "سعدو حسن زغموت" من أبناء مخيم اليرموك.

وبتاريخ  2018-06-23قضى أربعة الجئين فلسطينيين هم" :بهاء رياض أسعد"" ،محمد فايز
أسعد"" ،أحمد فواز أسعد" ،و"أحمد الشيخ أسعد" من أبناء مخيم اليرموك.
وكان ناشطون قد اتهموا حرس الحدود التركي بانتهاك القوانين الدولية ،بسبب تعاملها مع
الالجئين الهاربين من القصف في سورية ،وطالبوا بفتح تحقيق بحوادث قتل الالجئين ومحاسبة
المذنبين.
كما وثقت مجموعة العمل العديد من حوادث اعتقال الجئين فلسطينيين أثناء محاولتهم دخول
األراضي التركية ،إضافة إلى حوادث إطالق نار وضربهم.
هذا وما تزال السلطات التركية تواصل منع دخول الالجئ الفلسطيني السوري إلى أراضيها بشكل
قانوني ،حيث تستمر سفاراتها بمنع إعطاء تأشيرة الدخول لهم وخاصة في لبنان ما يضطرهم
لتعريض حياتهم للخطر ودخول األراضي التركية بطريقة غير نظامية.
إلى ذلك ،قام وفد أجنبي من منظمة الصليب األحمر الدولي بزيارة تفقدية لألوضاع المعيشية
لألهالي في مخي م حندرات لالجئين الفلسطينيين في حلب ،واالطالع على وضع المياه التي تزود
السكان.
وأكد الوفد خالل الزيارة على تحسين الوضع المعيشي لألهالي ،وزيادة عدد خزانات المياه،
وكانت المنظمة قد زودت المخيم بـ  10خزانات ماء موزعة على حارات مخيم حندرات ،وذلك
بعد ازدياد أعداد العائدين إليه.

ويقع مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين أو مخيم (عين التل) شمال شرق هضبة حلب ،وعلى
الطريق المؤدي للمسارب المتجهة نحو تركيا ،وعلى مرتفع صخري ،وعلى مسافة ثالثة عشر
كيلومتر عن وسط المدينة.
ًا
وتشير مصادر الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب في سوريا بأن عدد سكان مخيم حندرات
كان ما يقارب ( )8000الجئ فلسطيني ،فيما يشير ناشطون إلى عودة ما يقارب  175عائلة
بعد تعرض المخيم لحمالت قصف عنيفة على يد قوات النظام السوري.
وفي ريف دمشق ،نظمت هيئة العمل الجماهيري يوماً صحياً مجانياً ألبناء مخيم السيدة زينب
لالجئين الفلسطينيين ،تخلله ندوة صحية بعنوان "التغذية السليمة والعادات الغذائية الصحية.
شارك باليوم الصحي أربعة أطباء بتخصصات مختلفة شملت الفحوصات آالم المفاصل والعظام
وفحوصات الضغط والسكري ،فيما تحدث الدكتور محمد الشرقاوي عن التغذية السليمة والعادات
الغذائية الصحية.
كما أقام الشرقاوي ورشة صحية لألطفال عن التغذية السليمة ومخاطر تناول األطعمة الجاهزة،
وقام بإجراء فحص شامل لما يخص المفاصل والعظام للرجال والنساء من مختلف األعمار ،وتم
توزيع األدوية بشكل مجاني للحاالت المناسبة.
هذا ويعاني أكثر من  25الجئاً فلسطينياً من مرض السرطان في مخيم السيدة زينب لالجئين
الفلسطينيين بريف دمشق ،وذلك بسبب التلوث البيئي الذي أصاب معظم المدن السورية نتيجة
للحرب ،وانتشار مخلفات األسلحة والدمار من مواد سامة ومؤكسدة ،عالوة على انعدام النظافة،
مما شكل بيئة حاضنة للجراثيم والفيروسات التي تعد المسبب الرئيسي لبعض أنواع السرطانات.
وفي سياق آخر ،دعت حركة "عائالت من أجل الحرية" إلى وقفة تضامنية في مدينة بروكسل،
للمطالبة بالحرية والعدالة للمفقودين والمعتقلين في سورية والمطالبة بإطالق سراحهم.
ظمها حركة "عائالت من أجل الحرية" قد بدأت في لندن في
وكانت رحلة "حافلة الحرية" والتي تن ّ
تشرين الثاني  /نوفمبر عام  ،2017وتنقلت بين مدن ودول أوروبية عديدة ،وتحمل صو اًر

لمعتقلين قسرياً في سجون النظام السوري ،وعلقت الفتة مكتوب عليها "دمشق" ،وأخرى "الحرية
للمعتقلين".
وبداخل الحافلة ستة نساء سوريات من ذوي المعتقلين والمختفين قسرياً وبينهم المحامية نو ار
غازي زوجة الناشط الفلسطيني "باسل صفدي" والذي أعدم في السجون السورية بعد ثالث سنوات

من سجنه.
وقالت الحركة "إن باص الحرية يتابع رحلته ،ومحطته القادمة في مدينة بروكسل في Place du
 Luxembourgيوم األربعاء الـ  13من شهر آذار/مارس في الساعة الـ  12ظه اًر ،وسوف يتم
ركن باص الحرية بالقرب من مبنى البرلمان األوروبي وذلك أثناء انعقاد مؤتمر بروكسل الثالث
لدعم مستقبل سورية".
وأضافت الحركة "سنطالب بالحرية لآلالف ممن ال يزالون محتجزين في زنزانات النظام السوري
وسجون داعش وباقي الفصائل المسلحة ،وسنطالب بالعدالة للعائالت الذين تأكدوا من وفاة
أبنائهم وأشقائهم إعداماً وتحت التعذيب".
"سنذكر صانعي القرار الذين يناقشون مستقبل سوريا خالل اجتماعهم في
وأردفت الحركة بقولها
ّ

المؤتمر أنه ومن أجل أن يكون لبلدنا مستقبل عادل وسلمي ،فإنه يجب إطالق سراح المعتقلين،
ويجب أن تحصل عائالتنا على إجابات عن مصير أحبائهم وأن تتم محاسبة مرتكبي هذه الجرائم
ضد اإلنسانية".

