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"حرس الحدود التركي يعتدون بالضرب على عدد من الفلسطينيين السوريين"

•
•
•
•

تركيا تفرج عن الفلسطيني السوري "عالء محمد طه"
النظام السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "محمود تميم" منذ عام 2015
مطالبات بوضع حد لظاهرة الدرجات النارية في مخيم خان دنون
ألمانيا :طالب فلسطيني سوري يتأهل إلى نهائيات مسابقة تحدي القراءة العربي في دبي

العدد2426 :

آخر التطورات
قال مراسل مجموعة العمل في مخيم دير بلوط إن حرس الحدود التركية اعتدوا بالضرب المبرح
على عدد من الالجئين الفلسطينيين أثناء محاولتهم عبور الحدود السورية التركية ،ومن ثم قاموا
بإعادتهم إلى سورية.
ووفقاً لمراسلنا أن مجموعة من النساء والرجال من فلسطينيي سورية من مهجري مخيم اليرموك
إلى دير بلوط شمال سورية -تتحفظ مجموعة العمل عن ذكر أسمائهم -حاولوا يوم السبت
الماضي دخول األراضي التركية هرباً من جحيم المخيمات التي يعيشون فيها حياة بؤس وضياع
وعدم استقرار وأمان ،إال أن حرس الحدود التركي قاموا بإهانتهم وشتمهم وعندما حاولوا الدفاع
عن أنفسهم اعتدوا عليهم بالضرب المبرح ،ومن ثم احتجزوهم لساعات وقاموا بإعادتهم إلى
األراضي السورية.

من جانبها دعت مجموعة العمل الحكومة التركية ،كف يد حرس حدودها مع سوريا ،عن
استهداف الالجئين الفلسطينيين والسوريين ،ومحاسبتهم وتقديم عناصر الجندرما الذين يعتدون
على الالجئين الفلسطينيين والسوريين سواء بإطالق النار عليهم أو باالعتداء بالضرب واأللفاظ
النابية والشتائم واإلهانات والشتائم إلى القضاء.

من جهة أخرى أفرجت السلطات التركية يوم أمس االثنين  24حزيران الحالي عن الالجئ
الفلسطيني السوري "عالء محمد طه" من أبناء مخيم اليرموك ،الذي اعتقل من قبل عناصر
شرطة إسطنبول منذ حوالي  35يوماً عقب حملة أمنية قام بها األمن التركي في منطقة إسنيورت
بمدينة اسطنبول ،اعتقل على أثرها أكثر من  100الجئ سوري من بينهم عالء بحجة عدم

تجديد اقاماتهم.
وكانت عائلة عالء أطلقت في وقت سابق مناشدة طالبت فيها كل من يعتبر نفسه ممثالً للشعب
الفلسطيني في تركيا أن يتواصل مع المسؤولين األتراك ،للضغط عليها من أجل اإلفراج عن
نجلها ،مشيرة إلى أن السلطات التركية أفرجت عن جميع المعتقلين باستثناء عالء ألنه يحمل
جواز سفر فلسطيني من غير رقم وطني وليس عليه ختم الدخول ،منوهين إلى أنه يحمل وثيقة
كملك من منطقة بورصة.

في سياق غير بعيد تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني "محمود تميم" بعد
اعتقاله يوم  2015-3-12ويتكتم على مصيره ،حيث قام عناصر من األمن السوري باعتقاله
عند نقطة توزيع مساعدات وكالة الغوث األونروا على األهالي المحاصرين في مخيم اليرموك
لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق.
وكانت مجموعة العمل وثقت عدة حاالت اعتقال لالجئين فلسطينيين خالل استالمهم مساعدات
األونروا أثناء الحصار التام الذي كان مفروضاً على مخيم اليرموك من قبل قوات النظام
السوري.

إلى ذلك اشتكى أهالي مخيم خان دنون من ظاهرة قيادة الدراجات النارية بأزقة وحارات المخيم
بتهور من قبل المراهقين وصغار السن ،معربين عن تخوفهم من هذه الظاهرة التي انتشرت
بصورة غير مسبوقة في المخيم ،مؤكدين أنها باتت تشكل خط اًر على حياة راكبيها وحياة األهالي.
المخيم ،مسؤولية الفلتان األمني
وحمل األهالي اللجان الشعبية الموالية للنظام التي تسيطر على
ّ
ّ
واالستهتار بحياة المدنيين ،خاصة أن العديد من سائقي الدراجات النارية هم عناصر من
المراهقين ،كما طالبوا بوضع حد لهذه الظاهرة قبل أن تستفحل وآلية للمراقبة ومحاسبة هؤالء
المتهورين.

كما يعاني األهالي من ظاهرة تجمع المراهقين في بعض حارات المخيم وإطالقهم الشتائم
والمسبات والكلمات النابية غير األخالقية دون اكتراثهم بأحد أو مراعة لكبير أو صغير ،إضافة
إلى حملهم أمواس الكباس والشباري متحدين بذلك كل من يعترضهم أو ينتقد تصرفاتهم الرعناء.
عاما) ،المهجر من سورية إلى
في ألمانيا استطاع الطالب الفلسطيني خير الدين أبو الحسن (ً 18
ألمانيا التأهل إلى نهائيات مسابقة تحدي القراءة العربي لعام  2019التي نظمتها إمارة دبي على
مستوى العالم.
من جانبه قال خير الدين إن من أهم أسباب مشاركته في المسابقة هو أن ُيثبت للعالم أجمع أن
الفلسطيني بالرغم ما مر ويمر به من مأسي ومعاناة وحروب وصعوبات قادر على اإلبداع
والتميز وصنع مستقبله بيده ،ولنثبت أيضاً أن الجالية العربية في بلدان الشتات الجديد تفتخر
بلغتها ،ولن تتنازل عنها.

