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" "247فلسطينيا ً من أبناء مخيم خان الشيح مغيبون قسريا ً في سجون النظام السوري"

• منع الفلسطينيين النازحين إلى بلدات جنوب دمشق من السكن في المنازل الفارغة
• أهالي مخيم العائدين بحماة يعتصمون أمام مستوصف األونروا
• افتتاح معرض للصور في بيروت لطالب فلسطينيين من سورية

آخر التطورات
تشير االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن ( )247الجئاً فلسطينياً

من أبناء مخيم خان الشيح بريف دمشق بينهم شباب ونساء وأطفال ومسنين مغيبون قسرياً في

سجون النظام السوري.

حيث تتكتم أفرع أمن ومخابرات النظام عن أسماء المعتقلين الفلسطينيين لديها ،األمر الذي يجعل
من معرفة مصائر المعتقلين شبه مستحيلة ،باستثناء بعض المعلومات الواردة من المفرج عنهم
التي يتم الحصول عليها بين فترة وأخرى.

فيما تمكن فريق الرصد والتوثيق لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية من توثيق قضاء
( )556الجئاً تحت التعذيب في السجون التابعة للنظام السوري.
وكانت المجموعة قد أصدرت نداءات متكررة طالبت الكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين
في سجون النظام السوري ،إال أن أي من نداءاتها لم يلق أي رد أو إجابة من قبل النظام
السوري.
من جانبهم قال ناشطون فلسطينيون جنوب دمشق أن المجلس البلدي للبلدات الثالث يلدا ببيال
بيت سحم جنوب دمشق ،اتخذت ق ار اًر بإخراج النازحين ومن بينهم مئات الالجئين الفلسطينيين
من المنازل الفارغة بذريعة عدم وجود عقود إيجار رسمية.

وأكدت إحدى العائالت الفلسطينية النازحة من مخيم اليرموك ،أن بلدية يلدا أخطرتها بترك المنزل
الذي تسكن به ،أو إبرام عقد إيجار رسمي علماً أن مالكي المنزل موجودون خارج سورية.
وكانت معظم العائالت الفلسطينية النازحة لبلدات جنوب دمشق قد نزحت من مخيم اليرموك
لالجئين الفلسطينيين ،بسبب الحصار المشدد الذي فرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة
الشعبية  -القيادة العامة على المخيم ،وبعد سيطرة داعش على اليرموك يوم  1نيسان  -ابريل
شنها النظام السوري على
 ،2015فيما نزح القسم المتبقي منهم بعد العملية العسكرية التي ّ

اليرموك يوم  21نيسان  -ابريل الماضي والتي استخدم فيها مختلف صنوف األسلحة.

وفي وسط سورية نظم العشرات من أهالي مخيم العائدين في مدينة حماة اعتصاماً يوم  17أيلول

الجاري أمام مستوصف األونروا في المخيم ،احتجاجاً على قرار اإلدارة األمريكية وقف
المساعدات المالية المقدمة لألونروا ،وللمطالبة باستمرار تقديم المساعدات المالية لوكالة الغوث.

أكد المشاركون في االعتصام على أن وقف الدعم المادي لوكالة الغوث وتشغيل الالجئين
(االونروا) من قبل الواليات المتحدة ،هو إعالن حرب سياسية واقتصادية ضد الشعب الفلسطيني،
وتحطيم لحلم حق العودة إلى أرض الوطن ،وتصفية للقرار  194الذي أكد على حق العودة
والتعويض واستعادة الممتلكات لكل الجئ فلسطيني.
كما عبر المعتصمون عن رفضهم القاطع لسياسة حرق الشعب الفلسطيني ،وتشتيه وتهجيره
وتدميره ،منوهين إلى أن قرار إنشاء األونروا هو قرار دولي صدر عن االمم المتحدة عام ،1949
وال يمكن انهاء عملها إال بقرار من األمم المتحدة.

أما في لبنان افتتحت وكالة األونروا واالتحاد األوروبي في بيروت معرضاً للصور لطالب
فلسطينيين نازحين من سورية إلى لبنان ،بحضور مدير عام األونروا "كالوديو كوردوني" ،وسفيرة

قدم عشرة طالب فلسطينيين سوريين أعماالً
االتحاد األوروبي في لبنان" كريستينا السين" ،حيث ّ
لهم غير منشورة في مجال التصوير ،والذين تم اختيارهم من كل مناطق لبنان للمشاركة في

ورشة تدريبية حول التصوير قدمها مدربون دوليون.

