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"اعتقال  12شخصا ً من المهجرين في مخيم دير بلوط شمال سورية"

•
•
•
•

فيليبو غراندي :نعارض عودة الالجئين إلى سورية في ظل استمرار النزاع فيها
النظام السوري يتكتم على مصير شقيقين فلسطينيين منذ عام 2012
تعبئة بطاقة الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان
مجموعة العمل :أصدرنا أكثر من ( )2110تقارير يومية وثقنا خاللها معاناة فلسطينيي سورية واالنتهاكات
المرتكبة بحقهم

آخر التطورات
أفاد مراسل مجموعة العمل أن عناصر الجيش التركي مدعومة بقوات فيلق الشام طوقوا يوم
االثنين  13آب  -أغسطس بتطويق مخيمي دير بلوط والمحمدية بريف عفرين شمالي حلب
مدعومة بآليات عسكرية ،باإلضافة إلى نشر عدد من القناصة في محيط المخيمين ،حيث قاموا
شن حملة دهم واعتقال وتفتيش لخيم المهجرين من جنوب
بفرض حظر التجوال إضافة إلى ّ
دمشق ،اعتقلوا على أثرها  1٢شخصاً عرف منهم :محمد الحسن ووالده ،فادي شتيوي ،سامر
األحمد ،محمد األحمد ،عمار صويص ،سيفو حمو ،عبد هللا حمو ،والملقب بأبي صخر ،اسحاق

الحوراني ،بحجة تجارة وتعاطي المخدرات.

بدورهم قال ناشطون" :إن أغلب األشخاص الذين اعتقلوا هم ممن شاركوا في التظاهرات
واالح تجاجات التي جرت قبل يوم من هذه الحملة ،والتي طالبت بتحسين أوضاعهم المعيشية،
منوهين إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار ترهيب األهالي ومنعهم من تكرار أي تظاهرة احتجاج
مستقبالً.
شادات كالمية حصلت يوم  11آب الجاري بين المهجرين من جنوب دمشق ومخيم
وكانت ُم ّ

اليرموك أثناء االعتصام الذي نفذوه احتجاجاً على أوضاعهم المعيشية والصحية المتردية ،وسوء
الخدمات المقدمة ،وبعض الكوادر اإلدارية في المخيم تطورت إلطالق نار في الهواء من قبل

الشرطة الحرة في المخيم.
في سياق مختلف عارض مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين ،فيليبو غراندي ،خالل
مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية األلماني ،هايكو ماس في برلين ،يوم االثنين

المنصرم عودة الالجئين السوريين إلى سورية في ظل الظروف الحالية ،واستمرار األوضاع
الخطيرة فيها.
وأشار غراندي إلى أن هناك  5ماليين الجئ موجودون حالياً في الدول المجاورة لسوريا ،واألمم

المتحدة ال تستطيع ضمان عودة مثل هذا العدد من األشخاص في ظل استمرار النزاع".

من جانبها قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إنها أصدرت أكثر من  ٢110تقارير
يومية وثقت من خاللها معاناة الالجئ الفلسطيني السوري واالنتهاكات التي ارتكبت بحقه منذ
بداية الحرب في سورية وحتى اليوم .منوهة إلى أنها أتاحت للباحثين والمؤسسات الحقوقية
الوصول إلى تلك التقارير اليومية لالطالع على معاناة فلسطينيي سورية والمشاركة في نقل
مأساتهم.
وأشارت المجموعة إلى أنها تقوم بإصدار التقارير اليومية التي توثق االنتهاكات التي يتعرض لها
فلسطينيو سورية بسبب الحرب السورية ،كما تصدر تقارير المجموعة باللغتين العربية واإلنكليزية
وذلك في إطار سعي المجموعة إليصال صوت الالجئين الفلسطينيين السوريين إلى كافة
المؤسسات الحقوقية الدولية باإلضافة إلى وسائل اإلعالم العالمية.
فيما تتيح المجموعة إمكانية الوصول إلى التقارير اليومية والخاصة واحصاءات الضحايا
والمعتقلين الفلسطينيين الموثقين لديها عبر موقعها على اإلنترنت www.actionpal.org.uk
في غضون ذلك أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،على
الالجئين وسيم وأنس محمود محاحي منذ
أن النظام السوري يواصل اعتقال الشقيقين الفلسطينيين
ْ

تشرين األول  -أكتوبر عام  ٢01٢وحتى اللحظة ،وذلك بعد اعتقالهما من مخيم اليرموك جنوب
دمشق ،ولم ترد عنهما أي معلومات عن مكان أو ظروف اعتقالهما.
وذكر فريق الرصد والتوثيق ،أن األمن السوري يعتقل العديد من األشقاء والعائالت الفلسطينية
بمن فيها من النساء واألطفال اليزال مصيرهم مجهوالً حتى اللحظة ،في حين تم توثيق حاالت

عديدة ألشقاء وعائالت قضوا تحت التعذيب في سجون النظام.

باالنتقال إلى لبنان قامت وكالة "األونروا" بتعبئة بطاقة الصراف اآللي الخاصة بالالجئين
الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان وتم صرف مبلغ ( )$100بدل إيجار لكل عائلة
فلسطينية الجئة من سورية ،وبدل طعام ( )40ألف ل.ل ،حوالي ( $ )٢7لكل شخص.
إلى ذلك ال يزال الالجئون الفلسطينيون المهجرون من سورية والذي يقدر تعدادهم بحوالي ()31
ألف ،بحسب إحصائيات األونروا حتى نهاية كانون األول عام  ،٢016يعانون من أوضاع
معيشية قاسية نتيجة شح المساعدات اإلغاثية وعدم توفر موارد مالية ثابتة وصعوبة تكاليف
الحياة في لبنان.

