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"مناشدة لإلفراج عن الجئ فلسطيني سورية معتقل في تركيا"

• ماهر الطاهر :قوى خارجية دخلت على الخط وأعطت أوامر في موضوع المخيمات الفلسطينية بسورية
• مجموعة "لواء القدس" الموالية للنظام تحدّث بيانات أهالي مخيم حندرات
• بعثة طبية إلى لبنان وعالج يشمل الفلسطينيين من سورية

آخر التطورات
أطلق ناشطون فلسطينيون مناشدة لإلفراج عن الالجئ الفلسطيني السوري "عالء محمد طه"
المعتقل لدى السلطات التركية عقب حملة أمنية قام بها األمن التركي في منطقة اسنيورت بمدينة
اسطنبول.
وقالت عائلة طه إن األمن التركي ال يزال يحتجز طه ألنه يحمل جواز سفر فلسطيني من غير
رقم وطني وليس عليه ختم الدخول ،منوهين إلى أنه يحمل وثيقة كملك من منطقة بورصة.
وطالب الناشطون وذوو الالجئ الفلسطيني "كل من يعتبر نفسه ممثالً للشعب الفلسطيني في
تركيا أن يتواصل مع المسؤولين األتراك ،ويحاول أن يجد حالً لمشكلة عالء والتي هي مشكلة
فلسطينيي سوريا عموماً في تركيا".

هذا وتشير إحصائي ات غير رسمية أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا يقارب 8
آالف شخصاً ،يعيش غالبيتهم أوضاعاً قانونية ومعيشي ًة صعب ًة ويعانون من قلة فرص العمل
وانخفاض أجور العاملين.

في شأن آخر ،قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين " ،ماهر الطاهر" أن
يخا كمو ٍ
اطن سوري بكافة حقوقه المدنية ،فلم يشعر الفلسطيني
الفلسطيني "في سوريا عومل تار ً

أنه غريب في هذا البلد العربي األصيل".

واتهم الطاهر في مقابلة له مساء الثالثاء قوى خارجية بدخولها على الخط وإعطائها أوامر في
موضوع المخيمات ،موضحاً أن لهم مرجعيات مختلفة خارج سوريا كانت تعطيهم األوامر
والتعليمات التي تمنع التوصل لالتفاقات ،كتركيا وقطر وأميركا وإسرائيل" ،بحسب ما ذكر.

وأشار الطاهر أن "المؤامرة الكبرى التي استهدفت سوريا على مدار  8سنوات كان أحد
استهدافاتها هو الشعب الفلسطيني في سوريا ليتم تهجيره وإبعاده عن حدود فلسطين المحتلة".
في غضون ذلك ،تجري عملية تحديث بيانات الالجئين الفلسطينيين أبناء مخيم حندرات في مقر
"لواء القدس" الموالي للنظام السوري ،وذلك بعد إرسال توجيهات من اللواء لألهالي بضرورة
تحديث البيانات والتوجه لمقر اللواء في مخيم النيرب.
ووفقاً لما أعلن اللواء فإن تحديث البيانات الالجئين وتسجيل بياناتهم وأسمائهم وأرقام هواتفهم ،من
أجل المساعدة وتأمين المعونات الالزمة لهم وتثبيت سجالتهم لدى المجموعة.
ووجه العديد من الالجئين الفلسطينيين انتقادات لعملية تحديث البيانات ،وأنها لن تساعد
هذا ّ
بعودة وإعادة تأهيل وإعمار مخيم حندرات ،مع اإلشارة إلى أنها ليست المرة األولى التي يتم فيها
اإلجراء.

وتشير تقديرات األهالي أن حوالي  %90من مباني مخيم حندرات في حلب مدمرة تدمي اًر كامالً
وجزئياً ،بسبب المعارك التي اندلعت فيه ،واستهدافه من قبل قوات النظام السوري بالصواريخ

والب ارميل المتفجرة ،فيما غالبية سكانه في نزوح متواصل.
في لبنان ،أعلنت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني إقليم لبنان عن وصول بعثة طبية ألمانية
متخصصة في جراحة األطفال والفم والوجه والفكين والجراحة الترميمية بعد الحروق ،وذلك بين
 23 -15الشهر المقبل.

وقالت جمعية الهالل إن المعاينات والعمليات ستتم بشكل مجاني في مشفى صفد بمخيم البداوي
شمال لبنان ،منوهة إلى أنه يجب على المريض أن يقدم بياناته الشخصية مرفقة بتقرير مفصل
عن الحالة باإلضافة إلى تقارير طبية.
الجدير بالتنويه أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان يقدر بحوالي ( )28ألف،
بحسب إحصائيات األونروا حتى نهاية كانون األول عام .2018

