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 333الجئًا فلسطينيًا مفقودًا خالل أحداث الحرب يف سورية

• اإلفراج عن اإلعالمي الفلسطيني رأفت نبهان من السجون السورية
• وفاة فلسطينيين بكورونا يف سورية
• معاناة متواصلة يعيشها النازحون الفلسطينيون يف الشمال السوري
• منظمة حقوقية تحذّر من مجاعة تهدد الفلسطينيين يف لبنان

آخر التطورات
كشف فريق الرصد والتوثيق يف مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،عن توثيق ()333
الجئًا فلسطينيًا مفقودًا منذ بدء أحداث الحرب يف سورية ،منهم  37الجئة فلسطينية،
وذكرت املجموعة أن أكثر من نصف املفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك.

واتهم ناشطون ،املجموعات املوالية لألمن السوري بقيامها عمليات خطف واعتقال ،إما
بداعي أن املفقود مطلوب لألمن السوري ،أو من أجل مساومة ذوي املخطوف وطلب فدية
مالية إلطالق سراحه.
يضاف إلى ذلك وجود عدد كبير من املفقودين يف سجون النظام السوري ال يزال األمن يتكتم
ىلع مصيرهم أو أماكن اعتقالهم ،وهذا ما أكدته شهادات مفرج عنهم من السجون السورية
من وجود الجئين فلسطينيين هم يف عداد املفقودين داخل سجون النظام.
يف السياق أفرجت األجهزة األمنية السورية يوم أمس االثنين  31آب  /أغسطس  2020عن
اإلعالمي الفلسطيني رأفت نبهان ،بعد اعتقال دام حوالي عام ونصف ،حيث اعتقل من قبل

عناصر املعبر الحدودي السوري (الجديّدة) يوم  7أذار مارس عام ا 2019بعد دخوله إلى األراضي
السورية قادمًا من لبنان.

اإلعالمي رأفت نبهان كان مديرًا للبرامج السياسية يف فضائية القدس ،وبعد اإلعالن عن
إغالق الفضائية قرر العودة إلى األردن برًا عبر سوريا.
من جهة أخرى أكدت مصادر مطلعة ملجموعة العمل وفاة األستاذ واملربي خالد عزام من أبناء
مخيم النيرب ،والجئ أخر من أبناء مخيم خان الشيح بريف دمشق ،تتحفظ مجموعة العمل
عن ذكر اسمه بناء ىلع رغبة عائلته جراء إصابتهما بفيروس كورونا.

وكان فريق الرصد يف مجموعة العمل أعلن توثيقه قضاء  18الجئًا فلسطينيًا جراء إصابتهم
بفيروس كورونا ،منوهًا إلى أنه سجلت خالل األسابيع القليلة املاضية عشرات اإلصابات
بفيروس كورونا بين فلسطيني سورية يف ظل نقص حاد باإلمكانيات الطبية والعالجية،
وتكتم السلطات السورية عن الحجم الحقيقي لإلصابات.
أما يف شمال سوريا تتواصل معاناة مئات العائالت من الالجئين الفلسطينيين النازحة من
مخيمات اليرموك وخان الشيح ودرعا وحندرات إلى الشمال السوري ،حيث يعيشون أوضاعًا
إنسانية مزرية ،نتيجة ضعف الخدمات األساسية يف مراكز اإليواء الذين أجبروا ىلع النزوح
إليها وافتقارها للمستلزمات املعيشية والسكنية ،إضافة إلى تشتيت العائالت وتفريقها بين
مراكز إيواء مختلفة.
فيما اليزال النازحون يقيمون يف خيام يف عدة مخيمات كدير بلوط ،املحمدية الجزيرة ،البل،
الصداقة ،إذ يواجهون بها حر الصيف الشديد ،وسط قلة يف املاء وصعوبات لتحصيله من
خزانات تعبئ كل يوم ،وأحيانًا يفتقد املخيم للماء الصالح للشرب أليام عديدة.

بدورهم وجه النازحون الفلسطينيون نداءات عديدة بتحسين أوضاعهم املعيشية وبنيل
حقوقهم يف الصحة وتعليم أطفالهم وتأمين سبل العيش الكريم.
باالنتقال إلى لبنان حذرت املؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان (شاهد) يف بيان صحفي
أصدرته يوم  31آب أغسطس املاضي من أنّ الالجئين الفلسطينيين القاطنين يف لبنان
وفلسطينيي سورية سيواجهون خطر املجاعة ،بسبب األوضاع االقتصادية واملعيشية
واالجتماعية واملالية الصعبة التي يمر بها لبنان ،إضافة إلى األوضاع الصحية املستجدّة
وانتشار وباء كورونا يف لبنان ،والقرار الذي أصدره وزير العمل األسبق ضد العمالة الفلسطينية
يف شهر تموز  ،2018وما سببته تلك اإلجراءات والقرارات من صرف تعسفي للكثير من العمالة
الفلسطينية ،واالنفجار الهائل الذي دمر جزءا كبيرا من مرفأ بيروت.
وطالب البيان األونروا بتحمل مسؤولياتها القانونية واألخالقية تجاه الالجئين والبدء بخطوات
استباقية ملواجهة هذه الكارثة من خالل إطالق نداءات استغاثة للمانحين واملجتمع الدولي
لتأمين تمويل طارئ يمكنها من تغطية احتياجات الالجئين األساسية ،استرجاع برنامج تقديم

السلع العينية لعموم الالجئين الفلسطينيين طيلة فترة األزمة ،املطالبة بعقد مؤتمر دولي
للمانحين لتوفير الدعم املالي واالقتصادي الدائم لالجئين الفلسطينيين.
وي قدر تعداد الالجئين الفلسطينيين من سورية يف لبنان بحوالي  27,700الجئ فلسطيني
مهجر من سوريا إلى لبنان حتى نهاية شباط/فبراير 2020حسب إحصائيات األونروا ،يعانون
من أوضاع معيشية قاسية نتيجة شح املساعدات اإلغاثية وعدم توفر موارد مالية ثابتة
وصعوبة تكاليف الحياة يف لبنان.

