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"األمن السوري يعتقل  5مدنيين بعد خروجهم من مخيم اليرموك"
"

• ( )98فلسطينيا ً أعدموا ميدانيا ً منذ بداية الحرب في سورية
• أهالي مخيم النيرب يشكون ارتفاع فواتير المولدات الكهربائية الخاصة
• انتهاكات يرتكبها خفر السواحل اليوناني بحق المهاجرين في عرض البحر

آخر التطورات:
اعتقلت قوات األمن السوري خمسة مدنيين بينهم سيدة بعد خروجهم من مخيم اليرموك عقب
انتهاء زيارتهم لمنازلهم في المخيم وحي الحجر األسود جنوب دمشق.
ّ

وقال ناشطون إن دوريات تابعة لفرع األمن العسكري وفرع فلسطين أقامت حاج اًز مؤقتاً بالقرب
من دوار البطيخة عند مدخل مخيم اليرموك ،وأجرت عمليات "تفييش" للخارجين من المخيم بعد
أيام من السماح لعدد منهم بالدخول لتفقد منازلهم.
وأوضح ناشطون أن أحد المخبرين الذي كان برفقة العناصر األمنية قد أبلغ عن المدنيين
الخمسة بأنهم كان ضمن السكان المحاصرة في المنطقة الجنوبية خالل فترة سيطرة المعارضة
عليها.

وفي ملف الضحايا واالنتهاكات أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،أن ()98
الجئاً فلسطينياً أُعدموا ميدانياً منذ بداية األحداث الدائرة في سورية وذلك حتى يوم  5تموز-
يوليو الحالي.

وأوضح فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن من بين من أعدموا  17مجنداً من مرتبات
جيش التحرير الفلسطيني تم خطفهم في منتصف عام  2012وهم في طريق عودتهم من موقعهم
العسكري في مصياف إلى مخيمهم النيرب في حلب ،قبل أن تتم تصفيتهم بعد شهر من
اختطافهم.
وأكدت مجموعة العمل أن الضحايا الذين أعدموا توزعوا حسب المخيمات الفلسطينية والمدن
السورية على الشكل التالي )25( :الجئاً أُعدموا في مخيم درعا ،و( )18في حلب ،فيما أعدم
( )19الجئاً في مخيم اليرموك ،و( )9آخرين في حي التضامن بريف دمشق )5( ،الجئين في

مخيم الحسينية ،والجئان في السيدة زينب ،وآخر في مخيم العائدين حماة ،والجئ في مخيم خان
الشيح.
من جهة أخرى اشتكى أهالي مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب من ارتفاع فواتير
تمد السكان
المولدات الكهربائية الخاصة ،حيث وصل سعر ساعة األمبير الواحدة للمولدات التي ّ
بالكهرباء  5آالف ليرة سورية.

واتهم أهالي المخيم أصحاب المولدات الكهربائية باستغالل حاجة الناس للكهرباء في ظل ارتفاع
درجة الح اررة وامتحانات الطلبة ،حيث يتضاعف سعر ساعة األمبير في المخيم عن سعرها في
مدينة حلب.
وناشد األهالي بقولهم "أرحمونا يا أهل األمبير ،ارحموا الفقير والضعيف ،دعونا نعيش ألن
الموت صار أرحم لنا وألوالدنا ،ارحمونا الن الغالء كسرنا".

ويشهد مخيم النيرب ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومادة المازوت وسط غياب رقابة النظام ،مما
أثار انتقادات شديدة بين السكان ،ويعود ذلك االرتفاع إلى فوضى األسواق واحتكار التجار ونفاد
العديد من السلع في األسواق.
في سياق مختلف قال ناشطون في الهجرة إن خفر السواحل اليوناني ارتكب انتهاكات خطيرة
بحق المهاجرين في عرض البحر ،حيق قام بإعطاب قارباً يوم أول أمس يحمل  25مهاج اًر كانوا
في طريقهم إلى إحدى الجزر اليونانية ،وذلك بعد وصول نداء استغاثة من المهاجرين ،وأكد
الناشطون أن الخفر اليوناني دفع القارب إلى المياه التركية قبل أن ينقذهم خفر السواحل التركي.

من جانب آخر ،تعرض قاربان إلى مشاكل في عرض البحر ،حيث انفجر محرك أحدهما ويحمل
 30مهاج اًر ،وفقد االتصال بالقارب اآلخر ،وأضاف الناشطون أن خفر السواحل اليوناني رفض
نداءات االستغاثة إلنقاذ المهاجرين ولم يتضح مصير القاربين.

