
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عائلة فلسطينية في مخيم دير بلوط  325برد الشتاء يفاقم معاناة  •

 فلسطينيو سورية في لبنان أما الهجرة أو العودة لفلسطين  •

 2015النظام السوري يخفي قسرياً الفلسطيني "جمال أحمد نعيم" منذ  •

    2180  عددال
23-10-2018 

 "حملة دهم واعتقال تطال مهجري مخيم دير بلوط شمال سورية"



 

 آخر التطورات

أفاد مراسل مجموعة العمل أن القوات الخاصة التابعة للمعارضة السورية والمدعومة من قبل 
عناصر الجيش التركي شنوا حملة اعتقاالت في مخيم دير بلوط بريف عفرين شمالي حلب، 

لتجوال إضافة إلى شّن حملة دهم واعتقال وتفتيش لخيم المهجرين من حيث قاموا بفرض حظر ا
أشخاص لم تتم التعرف على أسمائهم حتى لحظة  10جنوب دمشق، اعتقلوا على أثرها أكثر من 

 تحرير الخبر. 

ووفقًا لمراسل مجموعة العمل فأن القوات الخاصة التابعة للمعارضة السورية لديها قائمة بأسماء 
سيتم اعتقالهم بحجج مختلفة بينهم عدد من الناشطين بتهمة التحريض على السلطة شخصًا  150

 التركية. 

 
يشار إلى أنها ليست المرة األولى التي تقوم فيها المعارضة المسلحة شمال سورية بعملية دهم 

أيلول المنصرم اعتقل  8واعتقال وتفتيش لخيام المهجرين، واعتقال الجئين فلسطينيين، ففي يوم 
شمال غرب حلب الفلسطيني "محمد عيد نوفل" الملقب بـ -عناصر من شرطة جنديرس الحرة 

"أبو الثورة" المهجر من جنوب دمشق إلى مخيم دير بلوط شمال سورية، دون تهم واضحة، و في 
أغسطس الماضي، شّن عناصر الجيش التركي مدعومة بقوات فيلق الشام طوقوا  -آب  13يوم 

لمحمدية بريف عفرين شمالي حلب مدعومة بآليات عسكرية، حملة دهم مخيمي دير بلوط وا
 ٢5شخصًا، وفي يوم  1٢واعتقال وتفتيش لخيم المهجرين من جنوب دمشق، اعتقلوا على أثرها 

مايو المنصرم اعتقلت ما يسمى الجبهة الشامية شمال سورية الفلسطيني "عطية محمد  -أيار 
 أو مكان اعتقاله.محمود" دون معرفة أسباب االعتقال 



 

عائلة  3٢5إلى ذلك ومع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة تزداد معاناة ما يزيد عن 
فلسطينية تم تهجيرهم من مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق إلى مخيم دير 
بلوط في ريف منطقة عفرين شمال سورية، حيث تشكو العوائل من تدهور في أوضاعها 

( والسلطة والفصائل unrwaالمعيشية في ظل غياب كامل ألي دور إغاثي لوكالة "األونروا". )
الفلسطينية والجهات اإلنسانية والحقوقية عنهم، وعدم تحمل مسؤولياتهم اتجاههم في تأمين 

 الحماية والمساعدة المادية واإلغاثية لهم. 

 
عادمة )الصرف الصحي( ومياه األمطار إلى فيما اشتكت العائالت الفلسطينية من تسرب المياه ال

داخل خيامهم التي تعاني من عدم وجود بنية تحتية لشبكة المياه العادمة والكهرباء، مما أثار 
قلقهم من تدهور صحة أطفالهم وإصابتهم باألمراض الخطيرة نتيجة انبعاث الروائح الكريهة 

ء تصوينات حول خيامهم لمواجهة فصل وانتشار الحشرات الضارة، األمر الذي اضطرهم إلى بنا
الشتاء وعدم تسرب المياه إليها، إال أن فصائل عسكرية تابعة للمعرضة السورية وقوات تركية 
مصحوبة بآليات دخلت إلى مخيم المحمدية ودير بلوط وقامت بهدم ما تم إعماره من قبل 

 األهالي.

وقت سابق وبشكل مستمر العديد  وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قد نشرت في
من المناشدات من تلك العوائل التي تحمل وكالة "األونروا" مسؤولية تدهور أوضاعهم، وعدم 

 القيام بواجبها تجاههم.



 

باالنتقال إلى لبنان طالب الالجئون الفلسطينيون السوريون ايجاد حل جذري لمعاناتهم أما عن 
 عودتهم إلى وطنهم فلسطين.طريق تسفيرهم إلى الدول الغربية أو 

كانت دعوات عديدة انتشرت على موقع التواصل االجتماعي من قبل األهالي للخروج للتظاهر 
واالعتصام أمام السفارات األوربية للمطالبة بتهجيرهم، إال أن تلك الدعوات جوبهت بسيل من 

 االتهامات بتخلي هؤالء الالجئين عن فلسطين وحق العودة إليها. 

نبهم عبر فلسطينيو سورية الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية بائسة في لبنان عن امتعاضهم من جا
من تلك االتهامات التي ال أساس لها من الصحة، مطالبين السلطة والمنظمات الفلسطينية 
بإعادتهم إلى وطنهم فلسطين أو تهجيرهم إلى بلدان تحترم إنسانية اإلنسان وتعاملهم بكرامة 

 تسوية أوضاعهم القانونية والمعيشية في البلدان العربية.  واحترام، أو

، من سكان 1987في سياق مختلف يواصل النظام السوري إخفاء "جمال أحمد نعيم" مواليد 
منطقة مديرا في ريف دمشق، قسريًا منذ ثالث سنوات وحتى اللحظة وال يوجد معلومات عن 

سبتمبر  -أيلول ٢4النفيس في دمشق بتاريخ  مصيره، وكان قد اعتقل من قبل عناصر حاجز ابن
، علمًا أن آخر األخبار الواردة عنه كانت منذ أكثر من سنتين حيث افادت أنه موجود في ٢015

 سجن صيدنايا ولم يتم التأكد منها، وبعدها انقطعت األخبار عنه تمامًا.

 
معتقلين الفلسطينيين، يشار إلى أن مجموعة العمل تلقت العديد من الرسائل والمعلومات عن ال

حيث تم توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم 
معتقاًل  1696على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن 

 معتقلة. 108فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم أكثر من 


