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"أوضاع إنسانية مؤلمة تواجهها العائالت الفلسطينية في مخيم البل شمال سورية"

• " "248فلسطينيا ً من أبناء مخيم خان الشيح مغيبون قسريا ً في سجون النظام السوري
• األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "معاوية الفوط"
• تعبئة بطاقة الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان

العدد2646 :

آخر التطورات
أوضاع إنسانية مؤلمة تواجهها  25عائلة فلسطينية القاطنة في مخيم البل شمال سوريا ،فيما
تزداد معاناتهم سوء يوماً بعد يوم نتيجة أوضاعهم المعيشية واالقتصادية المزرية ،وتردي
المنظمات اإلغاثية.
تقدمها
ُ
الخدمات وانعدا ِم وشح المساعدات اإلنسانية التي ُ
ويشكو مهجرو مخيم البل من مشاكل كثيرة ،منها بعد المخيم عن مركز المدينة وعدم تأمين
الطعام للعائالت النازحة ،وتوفر الكهرباء ووجود محال تجارية لشراء حاجياتهم وعدم توفر وسائل
للتدفئة.

من جانبها ناشدت العائالت الفلسطينية المهجرة في المخيم المنظمات الدولية و"أونروا" بتقديم يد
العون لهم ،والعمل على التخفيف من معاناة نزوحهم في مخيمات تفتقر ألدنى مقومات الحياة.
في ملف اإلخفاء القسري والمعتقلين أسارت االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل
فلسطينيي سورية أن ( )248الجئاً 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 وأخر
فيما تمكن فريق الرصد والتوثيق لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية من توثيق قضاء
( )616الجئاً تحت التعذيب في السجون التابعة للنظام السوري.

في سياق ذي صلة ،يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "معاوية الفوط" ( )36عاماً
منذ  7أعوام على التوالي ،حيث قام عناصر األمن السوري باعتقاله على حاجز السبينة -
الكابالت في دمشق بتاريخ .2013 / 9 / 20
وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة ،ووصلت أخبار متناقضة عنه خالل فترة اعتقاله ،وحتى اآلن
لم يرد معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله ،وناشدت عائلته كل من لديه معلومات أو استطاع
رؤيته في المعتقالت السورية التواصل معها.

باالنتقال إلى لبنان أعلنت وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" عن تعبئة بطاقة
الصراف اآللي الخاصة بالالجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان وتم صرف مبلغ
150ألف ليرة لبناني بدل إيجار لكل عائلة فلسطينية الجئة من سورية ،وبدل طعام ( )40ألف
ليرة لبنانية لكل شخص.
ويقدر تعداد الالجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان بحوالي ( )28ألف ،حسب إحصائيات
األونروا حتى نهاية شباط /فبراير  ،2019ويعانون من أوضاع معيشية قاسية نتيجة شح
المساعدات اإلغاثية وعدم توفر موارد مالية ثابتة وصعوبة تكاليف الحياة في لبنان.

