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"النظام يفرض موافقة أمنية على فلسطيني جنوب دمشق لدخول العاصمة"

• حركة نزوح كبيرة إثر قصف عنيف على حوض اليرموك بريف درعا
• النظام السوري يعتقل الفلسطيني "دمحم تميم" منذ  5سنوات
• المهاجرون في جزيرة متليني باليونان يشكون صعوبات للحصول على الماء

آخر التطورات:
فرض األمن السوري على الالجئين الفلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك والبلدات الثالث يلدا
ببيال بيت سحم جنوب دمشق ،موافقة أمنية للراغبين منهم لدخول العاصمة.
وقال ناشطون جنوب دمشق أن الموافقة األمنية تأتي بعد االنتهاء من عملية تسوية الوضع،
ويجب على الشخص تقديم سند إقامة جنوب دمشق وعقد منزل مع أسماء أفراد العائلة ،إضافة
إلى طلب خطي للموافقة ،وتقوم "لجان المصالحة" برفع الطلب.

وأضاف الناشطون أنه وبعد رفع الطلب لألمن السوري يقوم األمن بمسح أمني على كامل أفراد
العائلة ،واذا تمت الموافقة تقدم موافقة خطية من رئيس فرع "فلسطين" إلبرازها على الحواجز
العسكرية ،ليتمكن الالجئ الفلسطيني من دخول العاصمة من معبر ببيال.
وأشار ناشطون إلى أن فرض الموافقات األمنية على الالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق يعود
إلى ما قبل سيطرة النظام على جنوب دمشق ،وواصل النظام فرضها بعد خروج المعارضة
لتسوية أوضاع األفراد وبحجة وجود عالقات سابقة بالمعارضة أو بتنظيم "داعش".
يشار إلى أن معظم العائالت الفلسطينية في بلدات جنوب دمشق كانت 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/

شنها النظام السوري على
ابريل  ،5112فيما نزح القسم المتبقي منهم بعد العملية العسكرية التي ّ

اليرموك يوم  11نيسان /ابريل الماضي والتي استخدم فيها مختلف صنوف األسلحة.

وفي سياق آخر ،أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب سورية أن منطقة حوض اليرموك بريف درعا
الغربي تشهد حركة نزوح كبيرة للمدنيين بعد تعرض المنطقة لقصف عنيف ،مما أدى إلى وقوع
أكثر من  51ضحية بينهم أطفال في بلدة تسيل والشجرة.

ووصف مراسلنا أن وضع النازحين من مناطقهم كارثي بسبب القصف العنيف وانعدام عمل
المؤسسات اإلغاثية ،منوهاً إلى أن النازحين أخلوا منازلهم وتوجهوا إلى الوديان والمزارع في وداي
اليرموك والقنيطرة.

واتهم ناشطون النظام السوري والروسي باتباعهم حملة تدمير ممنهجة للمنطقة ،بذريعة محاربة
مشددين على أن المدنيين هم الخاسر األكبر في العمل العسكري.
تنظيم "داعش"ّ ،
ويقدر عدد المدنيين في حوض اليرموك بأكثر من  21ألف شخص غالبيتهم من النساء واألطفال
والمسنين والشباب المحايد بينهم الجئون فلسطينيون ،ويشار إلى أن بلدة تسيل التي تقع إلى
الشمال من مركز مدينة درعا على بعد 01كم كان يقطنها مايقارب  151عائلة فلسطينية،
باإلضافة لـ  01عائلة مهجرة من دمشق وريفها ،و 111عائلة مهجرة من تجمع عين ذكر.
إلى ذلك ،يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "محمود دمحم تميم" ( 25عاماً) منذ 2
أعوام على التوالي ،حيث اعتقله عناصر النظام بتاريخ  5110/5/0وهو من أبناء مخيم اليرموك

لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق ،واقتادوه إلى جهة غير معلومة ،وحتى اآلن لم يرد معلومات
عن مصيره أو مكان اعتقاله.

يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين،
ويتم توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على

مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم ،ووثقت المجموعة حتى اآلن ( )1855معتقالً

فلسطينياً في سجون النظام السوري منهم أكثر من ( )118نساء.

وفي اليونان إحدى دول المرور األوروبي ،قال ناشطون في جزيرة متليني إحدى الجزر اليونانية،
سوء بسبب صعوبة الحصول على ماء للشرب ،وسط األعداد الكبيرة
أن وضع المهاجرين يزداد ً
للمهاجرين على الجزيرة.
ويظهر شريط مصور عشرات المهاجرين وهم ينتظرون لساعات طويلة من أجل الحصول على
الماء الصالح للشرب ،معربين عن سخطهم من سوء الخدمات في المخيم.
ويقدر عدد الالجئين على جزيرة متليني بقرابة  1آالف مهاجر ،ويقدر عدد العالقين من
فلسطينيي سورية في اليونان حتى أواخر عام  5118بحوالي ( )011الجئ غالبيتهم يتواجدون
في الجزر "لسبوس  -متليني  -خيوس  -ليروس  -كوس.

