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العدد2382 :

"األمن السوري يعتقل الجئين فلسطينيين جنوب دمشق"

• افتتاح مركز فلسطين الطبي في بلدة يلدا لمعالجة النازحين الفلسطينيين
• أهالي مخيم النيرب يشكون غزو الحشرات
• نداء استغاثة لقارب يحمل مهاجرين غير نظاميين انطلق من لبنان

آخر التطورات
أفادت مصادر فلسطينية لمجموعة العمل اعتقال االجهزة األمنية السورية عدداً من الالجئين
الفلسطينيين النازحين من مخيم اليرموك إلى بلدات جنوب دمشق ،يلدا وببيال وبيت سحم.
وأكدت المصادر أن م ن بين المعتقلين الذين تم استدعاؤهم كانوا قد قاموا بمصالحات مع القوات
الروسية والنظام ،ومنهم اعتقل بسبب تخّلفه عن الخدمة اإللزامية العسكرية في جيش التحرير
الفلسطيني.
وأشارت المصادر أن الجئات فلسطينيات من بين المعتقلين ،وال يعرف مصيرهن وال مكان
اعتقالهن ،كما تسود حالة قلق وسط الشباب الفلسطينيين من تواصل حمالت االعتقال بحّقهم في
منطقة يحظر على الالجئ الفلسطيني الخروج منها.

وكانت األجهزة األمنية السورية اعتقلت منتصف الشهر الماضي منسق مؤسسة جف ار لإلغاثة
الالجئ الفلسطيني "ياسر عمايري" وثالثة من موظفي المؤسسة جنوب دمشق.
هذا وتشير مجموعة العمل ألجل فلسطينيي سورية ،أن حصيلة المعتقلين الفلسطينيين في سجون
النظام السوري بلغت ( )1755الجئاً فلسطينياً بينهم نساء وأطفال.
من جانب آخر ،قالت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني إنها افتتحت في بلدة يلدا جنوب دمشق
مركز فلسطين الطبي لتقديم الخدمة الطبية واالجتماعية للنازحين الفلسطينيين في بلدات جنوب
دمشق ومن تبقى في مخيم اليرموك ،مشيرة إلى أن المركز يقدم خدمات إسعافية على مدار
الساعة مجاناً.

الجدير ذكره أن آالف الالجئين الفلسطينيين يقطنون في البلدات الثالثة يلدا ببيال بيت سحم،
ويعانون أوضاعاً معيشية صعبة بسبب ارتفاع إيجار المنازل وانتشار البطالة بينهم وانعدام
مواردهم المالية.

في شمال سورية ،اشتكى سكان مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب من غزو الحشرات
والديدان منازلهم ،وخاصة الذين يسكنون بجانب السهول ،وطالبوا األونروا والمعنيين التدخل لدى
البلدية برش المبيدات للقضاء على الحشرات التي باتت تشكل مصدر قلق لهم.
يشار إلى أن أبناء مخيم النيرب يعانوا أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة ،إضافة إلى انتشار
البطالة وانعدام الموارد المالية ،وسيطرة مجموعة "لواء القدس" على المخيم.

وفي قضايا الهجرة ،قالت مجموعة اإلنقاذ الموحد لإلغاثة إن نداء استغاثة تلقته من قارب يحمل
( )13مهاج اًر غير نظامي بينهم ثالثة أطفال وامرأة واحدة ،انطلق من لبنان إلى جزيرة قبرص
اليونانية في وقت متأخر من ليلة أول أمس.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها المجموعة تعطل القارب بمسافة  15ميل ،وكانت هناك
محاوالت عديدة للوصول للرقم لكن دون جدوى ،بسبب ضعف الشبكة.
وأضافت أنه تم إبالغ خفر السواحل القبرصي بالمعلومات ،موضحة أنه في حال عدم حصول
الخفر على أي موقع سيتعذر إيجادهم في وقت مبكر.
الجدير ذكره أن محاوالت سابقة استطاع خاللها عشرات المهاجرين الوصول إلى الجزر اليونانية
والقبرصية قادمة من لبنان ،في حين تم احتجاز عشرات منهم بينهم الجئون فلسطينيون هربوا من
سورية بسبب أوضاع الحرب فيها.

