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"اغالق الطرق المؤدية إلى مخيم دير بلوط فاقم من مأساة قاطنيه"

• صعوبة االندماج واختالف العادات تزيد معاناة فلسطينيي سورية في البرازيل
• السفارة التركية في لبنان تستمر بإيقاف التأشيرات لالجئين الفلسطينيين السوريين
• األمن السوري يواصل اعتقال الالجئ "نضال محمد" منذ عام 2013

آخر التطورات
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ إغالق الطرق المؤدية إلى مخيمي دير بلوط والمحمدية ،ووفقاً
لمراسل مجموعة العمل أنه هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) قامت يوم أمس األحد بإغالق
طريق أطمه دون معرفة األسباب الكامنة وراء ذلك ،منوهاً إلى أن الهيئة منعت سكان تلك

المنطق من الدخول أو الخروج منها وإليها.
وأضاف مراسلنا أن طريق جنديرس بمدينة عفرين شمال سورية اغلق أيضاً بسبب انهيار الجسر
نتيجة العاصفة المطرية وفيضان نهر عفرين ،مما أدى إلى انقطاع الطريق الرئيسي بينها والذي
يصلهم بالمناطق المجاورة ،وأنعكس سلباً على أوضاع المهجرين الذين يعانون نقص في تأمين
المياه والمواد الغذائية.

من جانبهم أطلق المهجرون الفلسطينيون في مخيمي دير بلوط والمحمدية شمال سورية نداء
استغاثة للمؤسسات الدولية والفلسطينية والمعنيين التدخل إلنقاذهم من المأساة التي تواجههم،
ونقلهم إلى مناطق آمنة.
فيما سادت حالة من التوتر والهلع بين قاطني مخيمي دير بلوط والمحمدية جراء االشتباكات التي
دارت ليل يوم أول أمس بين هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير ،وتخفواً من إصابتهم

كما حدث في االشتباكات التي اندلعت يوم  3كانون الثاني /يناير  2019التي أدت إلى قضاء
أحد المدنيين المهجرين في المخيم وإصابة عدد منهم بينهم  6أطفال.

هذا وتعيش حوالي  600عائلة منهم ما يقارب  325أسرة فلسطينية في مخيم دير بلوط الذي
يفتقر ألدنى مقومات الحياة الكريمة ،ومعظم العائالت التي نزحت إلى المخيم هي عائالت
فلسطينية مهجرة من مخيم اليرموك وجنوب دمشق.
في غضون ذلك يشتكي العشرات من الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين وصلوا إلى الب ارزيل
هرباً من األوضاع األمنية والقانونية السيئة في دول الجوار السوري ،صعوبة في االندماج
بالمجتمع الب ارزيلي نظ اًر لوجود اختالف في العادات والتقاليد ،حيث تواجههم أزمات ومشكالت
اقتصادية ومعيشية عديدة ،منها غالء أسعار البيوت ،وعدم وجود مردود مادي جيد ،وعدم تقديم
الحكومة الب ارزيلية أي ميزات أو مساعدات إغاثية أو مادية لالجئين لديها كبطاقات السفر والسكن
والعمل والتدريب المهني ودروس اللغة ،بل تمنحهم بطاقة إقامة مؤقتة لمدة عامين.
في حين تستمر السفارة التركية في لبنان بإيقاف إصدار تأشيرات الدخول لالجئين الفلسطينيين
السوريين في لبنان وسورية وذلك دون إبداء األسباب ،ما أجبر المئات من فلسطينيي سورية إلى
سلوك الطرق البرية الخطيرة للوصول إلى األراضي التركية حيث يتم دخولهم إليها بطريقة غير
شرعية .األمر الذي يعرض حياة العشرات منهم للخطر ،وذلك بسبب وعورة الطريق وانتشار
الفصائل المسلحة ،باإلضافة إلى استهداف ذلك الطريق بالطائرات بشكل متكرر.

هذا وتواجه العائالت الفلسطينية السورية المهجرة في لبنان أوضاعاً إنسانية مزرية على كافة
مناحي الحياة االجتماعية واالقتصادية والطبية والتعليمية ،إضافة للجوانب القانونية ،ويبلغ
تعدادهم حوالي ( )31ألف الجئاً.

من جهة أخرى يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "نضال اسماعيل محمد" من
عشيرة الغوارنه في قرية جلين جنوب سورية للسنة السادسة على التوالي دون معرفة مصيره ،ولم
ترد معلومات عنه منذ اعتقاله يوم  1كانون الثاني /يناير .2013
من جانبها جددت عائلته وأصدقاءه مناشدتهم لمن لديه معلومات أو تمكن من رؤيته داخل
السجون أن يتواصل مع مجموعة العمل.

