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( )89فلسطينياً قضوا بأكثر من ( )12بلداً منذ بداية الحرب في سورية






طالب الفنون الجميلة يرسمون لوحاتهم على أنقاض الدمار والخراب في مخيم اليرموك
فلسطينيو سورية في مخيم المية وميه فوضى السالح أداة قهر لقاطنيه
األجهزة األمنية السورية تواصل اعتقال مئات الالجئين الفلسطينيين وتتكتم على مصيرهم
النظام يواصل اعتقال األخوين "محمد ومعتز بدوي" منذ أكثر من أربع سنوات

آخر التطورات
كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في تقريرها التوثيقي اإلحصائي ( الـ  )61الذي
أصدرته بداية شهر آب – أغسطس الجاري ،أن عدد الضحايا من الالجئين الفلسطينيين الذين
سقطوا على طريق الهجرة أو في دول اللجوء الجديد ( )98ضحية توزعوا على أكثر من ()61
بلدا.

وأشار فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل إلى أن ( )98ضحية التي قضت توزعوا على
بلدان اللجوء على النحو التالي )61( :الجئا في مصر ،و ( )69في لبنان ،و( )61في ليبيا ،و
( )9آخرين في اليونان ،و ( )61الجئا في تركيا ،و( )1في مالطا ،و ( )3أشخاص في
فلسطين ،و ( )3في إيطاليا ،والجئ في السويد وآخر في قبرص وضحية في مقدونيا و3ضحايا
في ألمانيا.
هذا وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،قد أصدرت في بداية شهر أب /
أغسطس  1169تقريرها اإلحصائي ال  ،61حيث تناول التقرير اإلحصائيات اإلجمالية للضحايا
والمعتقلين المفقودين والنازحين والمهجرين الفلسطينيين منذ اندالع الحرب السورية في آذار-
مارس  1166/ولغاية حزيران – يونيو  1169من خالل ثالثة فصول رئيسة وعدة مباحث.

من جهة أخرى نظمت جمعية نور لإلغاثة والتنمية وتحت شعار "ألن الفن هو األمل" وبمشاركة
 63طالبا وطالبة من كلية الفنون الجميلة يوم أول أمس األحد فعالية “عشب” في مخيم اليرموك
بهدف رسم لوحات تشكيلية للدمار والخراب في مخيم اليرموك بدمشق.

من جانبهم انتقد عدد من الناشطين هذه الخطوة معتبرين أنها فيها الكثير من االستفزاز لمشاعر
أهالي مخيم اليرموك الذين يتوقون للعودة غلى منازلهم ،مشددين أن مخيمهم ليس حقل تجارب
وتدريب ألي كان ،مطالبين الجهات الحكومية واألونروا والفصائل الفلسطينية العمل على إعادة
إعمار المخيم وعودة سكانه إليه بدل أن يتم رسم ما حل به من دمار وخراب.
فيما رأى مسؤول المتطوعين في جمعية نور لإلغاثة والتنمية مصطفى أبو الجدايل أن الهدف من
الفعالية التأكيد أن الحياة تولد من جديد وسط الدمار وأن العشب ينمو بين الصخور ومهما فعل
اإلرهاب تبقى الحياة مستمرة مشي ار إلى أن اللوحات ستقدم للجمهور يوم السبت القادم ضمن
معرض سيقام في المكان نفسه.
وباالنتقال إلى لبنان عبر العديد من فلسطينيي سورية والقاطنين في مخيم الميه وميه بمدينة
صيدا عن غضبهم وسخطهم من فوضى السالح والفلتان األمني ،وذلك بعد اندالع اشكال مسلح
الذي شهده المخيم يوم  66آب /أغسطس الجاري ،تخلله اطالق قذائف صاروخية ،دون أن
يسفر ذلك عن وقوع إصابات بين المدنيين.

وطالب األهالي القوى األمنية بلجم فوضى السالح ومحاسبة المسؤولين عن العبث بحياة أبناء
المخيم ،مشددين على أن فوضى السالح والفلتان األمني ينعكس بشكل سلبي على سكان
المخيم ،ويضرب الحياة االقتصادية واالجتماعية ،ويؤدي إلى إغالق المؤسسات الصحية
والتربوية فيه.
فيما تعاني العائالت الفلسطينية السورية المهجرة إلى مخيم الميه وميه من أوضاع معيشية
واقتصادية غاية بالصعوبة ،يضاف عليها الوضع القانوني غير الواضح ،والمتغير بشكل دائم،
خاصة فيما يتعلق بموضوع اإلقامات.
في غضون ذلك تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال ( )6661الجئا فلسطينيا من أبناء
المخيمات والتجمعات الرئيسية في سورية ،منذ بداية األزمة في سورية عام  1166وحتى حزيران
 ،1169بين طفل وامرأة وكبار في السن وأشقاء وآباء وأبناء وشباب وعائالت بأكملها تم قضاء
المئات منهم تحت التعذيب.

وتوزع المعتقلون على كافة المناطق والمخيمات السورية منذ بداية األزمة في سورية عام 1166
وحتى حزيران  ،1169حيث بلغ العدد األكبر للمعتقلين في مخيم خان الشيح بريف دمشق
( )141معتقال ،وفي مخيم العائدين تم توثيق ( )134معتقال ،أما في مخيم اليرموك بلغت
الحصيلة ( )689معتقال ،بينما اعتقل من أبناء مخيم النيرب بحلب ( )89فلسطينيا ،وفي مخيم
الرمل بالالذقية ( )93معتقال ،وفي حماة بلغ العدد في مخيم العائدين ( )33معتقال ،وفي باقي
المخيمات تم توثيق العشرات والى اآلن تتكتم األجهزة األمنية السورية عن مصيرهم ،كما يتكتم
ذوو المعتقلين خوفا على حياتهم من بطش عناصر النظام.
في السياق يواصل األمن السوري اعتقال األخوين "محمد علي بدوي"  11عاما و"معتز علي
بدوي"  41عاما منذ أكثر من أربع سنوات ،حيث اعتقلتهم االجهزة األمنية في منطقة الحجر
األسود المجاور لمخيم اليرموك ،وناشدت عائلة المعتقَلين عبر مجموعة العمل ،المفرج عنهم،
عن معلومات تفيد بوجودهم داخل السجون السورية.

يشار أن األمن السوري يعتقل العديد من األشقاء والعائالت الفلسطينية بمن فيها من النساء
واألطفال اليزال مصيرهم مجهوال حتى اللحظة ،في حين تم توثيق حاالت عديدة ألشقاء وعائالت
بأكملها قضى المئات منهم تحت التعذيب في سجون النظام كـ األشقاء الثالثة " من عائلة حمدان
الرمل وقضوا

من أبناء مخيم اليرموك ،والشقيقات الثالثة من عائلة سعد الدين " من أبناء مخيم
في تاريخ .1163 – 3 – 31

