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"انتهاكات خطيرة بحق عائالت فلسطينية وسورية محتجزة في ليبيا"

• قضاء الجئ فلسطيني خالل مشاركته القتال جنوب سورية
• اعتصام للفلسطينيين المهجرين في مخيم دير بلوط شمال سورية
• انعقاد الملتقى األول إلعادة إعمار مخيم اليرموك

ضحايا
قضى الشاب "أحمد خزاعي" إثر مشاركته القتال مع قوات النظام السوري في درعا جنوب سورية،
مما يرفع حصيلة ضحايا الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا بطلق ناري بحسب احصائيات
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى ( )1031ضحية.

آخر التطورات
قالت الناشطة المغربية في مجال انقاذ المهاجرين من الغرق "نوال الصوفي" ،أنها تلقت أخر نداء
من ليبيا يوم  27من الشهر السادس خالل العام الجاري ،من امرأة مختطفة أو معتقلة في ليبيا،
تؤكد أن عائالت فلسطينية وسورية معتقلة تتعرض نساؤها لعمليات اغتصاب كل يومين أو
ثالثة.
ونقلت الناشطة المغربية عن المرأة المتصلة قولها أن طفلة توفيت بسبب نزيف أصيبت به بعد
اغتصابها لعدة مرات من قبل الخاطفين ،وأضافت الصوفي عبر قناة دوتشيه فيله  DWاأللمانية،
أن العائالت الفلسطينية والسورية تم اختطافهم من وسط البحر من قبل قوارب كتب عليها "خفر
سواحل ليبيا" ،وقالت الناشطة إنه وبعد اعتقال العائالت تم التفاوض عليهم مقابل األموال.

من جانبهم قال الجئون فلسطينيون هاجروا من سورية إلى ليبيا ،أن وضع التهريب فيها مزري
ويتعارض مع أدنى السمات اإلنسانية ،والمهربون هم أنفسهم خفر السواحل ،وأضافوا أن في
العائلة الواحدة قد تجد األخ في خفر السواحل واآلخر من مهربي البشر ،وهم بال ضمير بحسب
وصفهم.
وأكدوا أن اإلنسان عند مهربي البشر ليس له قيمة ،منوهين إلى وجود حاالت عديدة للخطف
واالبتزاز واالغتصاب وخاصة بحق المهاجرين من الدول اإلفريقية.
وتعتبر ليبيا إحدى الدول الناشطة لتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا ،حيث عبر من خاللها
آالف الالجئين الفلسطينيين نحو أوروبا.
وفي سياق آخر ،اعتصم يوم أمس مهجرو جنوب دمشق في مخيم دير بلوط شمال سورية،
مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية وبحقوقهم في الصحة والتعليم وتأمين سبل العيش الكريم.
وعبر األهالي عن تخوفهم من مصيرهم المجهول مع اقتراب فصل الشتاء ،وخشيتهم من فيضان
النهر وغرق مخيمهم.
يشار إلى أن مخيم دير بلوط هو ملحق بمخيم المحمدية الرئيسي الذي أنشأته "آفاد" التركية،
ويحوي المخيمان قرابة  1100خيمة ،ويعاني المخيم من عدم توفر الخدمات األساسية وانقطاع
الماء بين الحين واآلخر.

في غضون ذلك ،عقد أول أمس ما يسمى "الملتقى األول إلعادة إعمار مخيم اليرموك" في مبنى
مكتب حزب البعث في مخيم اليرموك ،وقد حضر اللقاء عدد من الشخصيات والمؤسسات
المدنية الفلسطينية والسورية.

وأكد المجتمعون على ضرورة البدء بوضع الخطط والتنفيذ على أرض الواقع ألجل إعمار المخيم،
وتأمين األدوات واآلالت الالزمة لرفع األنقاض.
يشار إلى أن نسبة الدمار التي لحقت بمباني وحارات مخيم اليرموك وصلت إلى أكثر من80
بالمئة ،ونسبة الخراب وعمليات النهب "التعفيش" وصلت إلى أكثر من  90بالمئة من منازل
المخيم.

