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"مناشدات لوقف المساعي الجارية إلعادة الفلسطينيين السوريين من لبنان"

• قوات النظام تف ّجر عبوة ناسفة من مخلفات الحرب في مخيم اليرموك
• "هيومن رايتس ووتش" تدين اعتداءات األمن اليوناني على الالجئين
غذائية على المهجرين الفلسطينيين في كلس جنوب تركيا
آخرسالل
• توزيع
التطورات

آخر التطورات
نداء للهيئات والمؤسسات الدولية اإلنسانية والمهتمة بالدفاع عن
ّ
وجه ناشطون فلسطينيون ّ
حقوق الالجئين وقسم الحماية التابع لألونروا في بيروت ،بالتحرك لوقف المساعي الجارية
إلعادة الالجئين الفلسطينيين السوريين من لبنان.
أن اإلجراءات الجارية من
وأشار الناشطون في ندائهم على مواقع التواصل االجتماعيّ ،
شأنها تدمير األسر الفلسطينية النازحة إلى لبنان ،والمخاطرة بأرواحهم حال عودتهم إلى
سورية.

ووصفوا إعالن مستشارة وزير الخارجية والمغتربين اللبنانية "عال بطرس" حول تنسيق الدولة
اللبنانية مع الفصائل الفلسطينية إلعادة الالجئين الفلسطينيين السوريين من لبنان ،بالخطوة
التصعيدية للضغط على النازحين الفلسطينيين من سوريا في لبنان.
صرحت يوم أمس أن وزير الخارجية اللبناني جبران بسيل يتواصل مع كافة
وكانت بطرس ّ
األطراف الدولية المعنية إلتمام عودة جميع الالجئين السوريين ،منوهة إلى أن المخيمات
الفلسطينية مكتظة وال تحتمل استيعاب المزيد من الالجئين.

والقت تصريحات بطرس انتقادات شعبية واسعة بين الفلسطينيين وقال أحد الالجئين "إن
مخيمي اليرموك ودرعا مدمرين وال يمكن العودة إليهما ،ومعظم الفلسطينيين في سورية تحت
خط الفقر ،ومئات الشباب مطلوبين للخدمة العسكرية والمئات منهم مطلوبين لألمن السوري،
وبعد هذا تريد منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية إعادتنا".
عمم على اللجان الشعبية في المخيمات
وكان السفير الفلسطيني في لبنان "أشرف دبور" قد ّ
الفلسطينية يوم  2018 /7/19ق ار اًر يقضي بالعمل على تنظيم قوائم بأسماء العائالت
الفلسطينية السورية المهجرة إلى لبنان الراغبة بالعودة إلى سورية ،وتزويد السفارة بالكشوف

حتى تتمكن من تسوية أوضاعهم لدى الجهات اللبنانية ،دون أن يتطرق البيان إلى التنسيق
مع الجانب السوري
يشار أن لبنان شهد في السنتين األخيرتين انخفاضاً ملحوظاً بأعداد الالجئين الفلسطينيين
السوريين ،ألسباب عدة بينها شعورهم بالضياع وعدم االحتضان القانوني والرسمي لهم وعدم

السماح لهم بالعمل على األراضي اللبنانية بصفة شرعية ،وعجز الجمعيات اإلغاثية ووكالة
الغوث (األونروا) عن تقديم كافة الخدمات اإلنسانية والحماية القانونية لالجئين ما دفع
بعضهم لترك لبنان والعودة إلى سورية أو الهجرة منه وركوب قوارب الموت.
وفي سياق غير بعيد ،قالت مصادر إعالمية مقربة من النظام السوري إن وحدات من الهندسة
فجرت يوم أمس ،عبوة ناسفة من مخلفات الحرب في مخيم
التابعة لقوات الجيش السوري ّ
اليرموك جنوب دمشق.
وأشارت تلك المصادر إلى أن العبوة كانت موضوعة قرب المفرق المؤدي لشارع فرن حمدان
من جهة الثالثين في المخيم ،ونشرت تلك المصادر صو اًر قالت إنها لعملية التفجير.
وأوضحت مصادر النظام أن الخطوة تأتي تمهيداً للبدء في إزالة الركام في منطقة شارع الـ

 15وشارع الـ  ،30وأنها أشعرت الكثيرين بخطورة الوضع في المخيم ،بحسب وصف تلك
المصادر.

وكان الناطق باسم اللجنة العليا المشرفة على مشروع إعادة ترتيب أوضاع مخيم اليرموك،
قد أشار أول أمس في بيان له "أن توقف العمل واستكمال إزالة األنقاض في المخيم واالنتقال
تمهيدا لعودة مواطنيه ،جاء بناء على طلب من الجهات السورية المختصة.
إلى مراحل جديدة
ً
إلى ذلك ،أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ،عمليات إعادة طالبي اللجوء والمهاجرين إلى
تركيا من خالل إجراءات بعضها تم استخدام القوة من قبل ضباط من األمن اليوناني.
وقالت المنظمة في تقرير نشرته يوم الثالثاء  12-18إنها وثقت حاالت اعتداء لقوات األمن
اليوناني على الالجئين الذين يحاولون دخول البالد ب اًر عبر تركيا بطريقة غير نظامية.
وأوردت المنظمة مقابالت مع  26طالب لجوء ومهاجر أكدوا تعرضهم للعنف وسلوك معاد
في إيفروس من قبل الشرطة اليونانية وقوات كانت ترتدي الزي الرسمي وأقنعة ،كما أقدمت
تلك القوات على سلب ما لديهم من أوراق شخصية ثبوتية وأموال وانتزعت مالبسهم وأجبرتهم
على العودة إلى تركيا.
وشددت المنظمة في تقريرها أنه "يتعين على السلطات اليونانية إجراء تحقيق عاجل وشفاف
ومستقل حول ادعاءات اإلعادة الجماعية للمهاجرين بشكل غير قانوني ،التي تقوم بها
الشرطة وقوات حرس الحدود اليونانية" ،وكذلك في "ادعاءات استخدام قوات األمن اليونانية
العنف والقوة المفرطة ضد المهاجرين".

وكان مهاجرون فلسطينيون ويمنيون أكدوا تعرضهم في وقت سابق للضرب الشديد والمبرح
على يد عناصر من الجيش والشرطة اليونانية بعد عبورهم نهر إيفروس ،ثم انتزعت مالبسهم
وأجبرتهم على العودة إلى تركيا عراة بشكل مخالف للمعاهدات الدولية.
لجان عمل أهلي
وزع ناشطون فلسطينيون بالتعاون مع جمعية ( )IHHالتركية مساعدات إغاثية شملت سالالً
غذائية على المهجرين الفلسطينيين السوريين في مدينة كلس جنوب تركيا.
أن عدد العائالت الفلسطينية المهجرة من سورية يبلغ قرابة 180عائلة،
وأوضح الناشطون إلى ّ

وأشاروا إلى ّأنه لم يوزع على المهجرين أي مساعدات منذ  6أشهر.

أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا يتعدى
هذا وتشير إحصائيات غير رسمية ّ
الـ  8آالف شخصاً ،يعيش غالبيتهم أوضاعاً معيشي ًة صعب ًة ويعانون من قلة فرص العمل
وانخفاض أجور العاملين.

