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"مناشدة لإلفراج عن الفلسطيني السوري ربيع حسن المحتجز في تركيا منذ  23يوما"

• ( )7فلسطينيين قضوا في سورية خالل شباط 2020
• سكان مخيم الرمدان يشكون أزمات اقتصادية خانقة
• اعتصامات يومية للفلسطينيين في ستوكهولم لرفض منحهم اللجوء

العدد2689 :

آخر التطورات
جددت عائلة الالجئ الفلسطيني السوري ربيع حسن ،ابن مخيم اليرموك مناشدتها للمنظمات
الحقوقية والسفارة الفلسطينية في تركيا والمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ومؤتمر فلسطينيي تركيا
والجمعية التركية للتضامن مع فلسطين – فيدار ،للتحرك العاجل إلطالق سراح نجلها المحتجز
لدى السلطات التركية منذ حوالي  23يوماً والحيلولة دون ترحيله ،وإنهاء معاناته وتقديم الحماية
القانونية له.
وكان ربيع اعتقل يوم  2020/02/14بعد أن نقله إلى مشفى في بورصة ،على خلفية تعرضه
لإلصابة في الرأس نتيجة شجار حدث في مكان عمله ،حيث قام زميل له بإدخاله إلى المشفى
على بطاقة الحماية المؤقتة الخاصة به (الكملك) ،وعندما عاد لوعيه اتهم بالتزوير وقامت إدارة
المشفى باستدعاء الشرطة ،التي احتجزته في سجن بورصة.

من جهة أخرى أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن ""7
الجئين فلسطينيين قضوا خالل شهر شباط /فبراير  ،2020بينهم الجئين قضوا جراء غارة جوية
إسرائيلية استهدفت مدينة دمشق ،والجئتان توفيتا نتيجة انفجار عبوة ناسفة في درعا جنوب سورية،
وشخصان اغتياالا ،والجئ خالل مشاركته في المعارك الدائرة في غرب حلب.
أما في ريف دمشق يعيش سكان مخيم الرمدان حالة من الهدوء النسبي ،إال أن سكانه حالهم حال
باقي المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية يعانون من أزمات معيشية كبيرة أهمها غالء
األسعار وانتشار البطالة وشح المواد الغذائية واألدوية والمحروقات ،إضافة إلى ش ٍح في مياه
الشرب.

يقع مخيم الرمدان من المخيمات الفلسطينية في سورية في الجنوب الشرقي لمدينة دمشق بمسافة
ما يقارب  50كم على بعد  9كم من مدينة الضمير.

ظم ناشطون وعدد من الالجئين الفلسطينيين اعتصامات يومية أمام البرلمان
في سياق مختلف ين ّ
السويدي في ستوكهولم لدعم مطالب الفلسطينيين التي رفضت طلبات لجوئهم في السويد ،واحتجاجاً
على الطريقة التي تتعامل فيها مصلحة الهجرة مع طلبات لجوء عشرات الحاالت منهم.
ويطالب المعتصمون الفلسطينيون في عدد من المدن السويدية بإنصافهم بمختلف فئاتهم ودولهم
الق ادمين منها ،بغض النظر عن اختالف تصنيفاتهم القانونية ،ومنحهم حق اللجوء وإقامات في
السويد.
ويشكو عشرات الفلسطينيين في السويد بينهم قادمون من سورية ،من عدم حصولهم على حق
اللجوء واإلقامات رغم مكوث عدد منهم أكثر من  10سنوات.

