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"مصادرة األمالك ووضع اليذ بالقوة على بيوت المذوييه يثير غضب الفلسطيىييه في سورية"
"

 كورووا تفاقم األوضاع المعيشية لفلسطيىيي سوريا في األردن
 مىاشذة لمعرفة مصير الفلسطيىي فيصل يووس هيلعي
 اليووان تمذد فترة الحجر الصحي في مخيمات اللجوء
 توزيع مساعذات إغاثية في مخيمي دير بلوط والمحمذية

آخر التطورات:
أفادت مرادر خاصة وعجد مغ الشاشصيغ الفمدصيشييغ لسجسػعة العسل مغ أجل فمدصيشيي
سػرية أنيا رصجت في اآلونة األخيخة العجيج مغ عسميات االستيالء ووضع اليج بالقػة عمى أمالك
ومشازل الالجئيغ في السخيسات الفمدصيشية بدػرية ،مغ قبل عشاصخ األمغ الدػري أو بعس
السيميذيات السػالية لمشطام الدػري والستعامميغ معيع والستشفحيغ في الجولة دون رادع أو خػف مغ
السدائمة والسعاقبة ،وذلظ بحجج وذرائع مختمفة مشيا لجواعي أمشية أو بتيسة اإلرىاب ،أو االنتساء
لفريل فمدصيشي رفس الػقػف مع الشطام الدػري ،أو ألن أصحابيا يشتسػن لمسعارضة الدػرية،
خرػصًا في مخيسات الحديشية ،سبيشة  ،خان الذيح والعائجيغ في حسز ،ومخيع الخمل
بالالذقية.

مغ جانبيع أفاد مخاسمػ مجسػعة العسل في سػرية " :إن الشطام الدػري ابتكخ وسائل ججيجة
وعجيجة لالنتقام مغ أبشاء السخيسات الفمدصيشية الحيغ وقفػا مع السعارضة الدػرية أو أبعجتيع

الحخب عشػة عغ بيػتيع ،فقج عسل مشح بجاية األحجاث في سػرية عام  2011وحتى اليػم عمى
ىجم الكثيخ مغ البيػت واالستيالء عمييا بعج مرادرتيا وتفجيخ بعزيا".
بجورىا أعخبت مجسػعة العسل مغ أجل فمدصيشيي سػرية عغ قمقيا جخاء التجاعيات الدمبية
السحتسمة عمى الالجئيغ الفمدصيشييغ ،كسا شالبت الدمصات الدػرية باحتخام القػانيغ والذخعية
الجولية وعجم استغالل الشرػص القانػنية التي تتيح ليا وضع يجه عمى األمالك الذخرية،
فعميا مغ مشازليع وأراضييع.
معتبخة أنيا تحخم اآلالف ً
ودعت مجسػعة العسل السؤسدات الحقػقية الدػرية أخح ىحا األمخ عمى محسل الجج ،وكذف
عسميات التدويخ وتػثيق مستمكات الدػرييغ والفمدصيشييغ الحيغ فخوا مغ سػرية خػفًا مغ االعتقال
والقرف والبصر الشطام بأي شكل مسكغ.
باالنتقال إلى األردن فاقع انتذار جائحة كػرونا مغ األعباء السعيذية والحياتية التي يعانييا
الالجئػن الفمدصيشيػن في األردن بعج اإلجخاءات التي اتخحتيا الدمصات األردنية لمحج مغ انتذار
ىحا الػباء في البالد ،حيث ساىست تمظ اإلجخاءات في تعصيل أعسال الكثيخيغ نتيجة تعصيل
السؤسدات العامة والخاصة وحطخ التجػال وإغالق السحال التجارية ومختمف السشذآت
االقترادية التي كانػا يعسمػن بيا ،وتخكتيع دون مرجر دخل أو رزق يعيشيع عمى تأميغ قػت
يػميا.

وكانت العائالت الفمدصيشية الدػرية في األردن والتي تعاني مغ أوضاع معيذية مدرية ،أشمقت
العجيج مغ السشاشجات مصالبة خالليا وكالة األونخوا تقجيع مداعجات اغاثية ومالية عاجمة ليع
ومداعجات خاصة بالػقاية مغ الػباء كالسعقسات ،والقفازات ،والكسامات ،والسػاد الصبية
الزخورية خاصة بعج تفذي كػفيج  ،11والػقػف أمام مدؤولياتيا اتجاىيع.
وفي ممف االنتياكات واإلخفاء القدخي ناشجت عائمة السعتقل الفمدصيشي في الدجػن الدػرية
"فيرل يػنذ ىيمعي" معخفة مريخ نجميا ،وخاصة السفخج عشيع مغ السعتقالت مسغ تسكغ مغ
رؤيتو أو حرل عمى معمػمات بذأنو.

وكان ىيمعي اعتقل في شيخ التاسع عام  2013مغ عشاصخ السعزسية التابع لألمغ الدػري
أثشاء عػدتو مغ عسمو ،ولع تتمق عائمتو أي خبخ عشو مشح اعتقالو ،وىػ مغ مػاليج مخيع درعا عام
.1192
وقالت العائمة في مشاشجتيا إن فيرل مػاليج  ٧٨٩١مغ سكان مشصقة الصبالة في دمذق ،كان
يعسل ناشػ ًار في إحجى الفيالت ما بيغ دروشا وخان الذيح واعتقل في مشصقة ىػ وصجيقة مغ
سكان مخيع خان الذيح ،وتسشت العائمة عمى مسغ يعخف أية معمػمة عغ "فيرل" التػاصل معيا
عبخ مجسػعة العسل لتصسئغ عشو وتعخف مريخه.
إلى ذلظ أعمشت الدمصات اليػنانية يػم األحج  /10أيار ،2020تسجيج الحجخ الرحي عمى
مخيسات الالجئيغ حتى  21أيار/مايػ الجاري ،دون تحجيج األسباب وراء تسجيج الحجخ السفتخض
انتياءه يػم أول أمذ االثشيغ والسفخوض مشح آذار/مارس الساضي لسشع تفذي فايخوس كػرونا،

ويأتي ىحا القخار بعج قخابة أسبػع مغ بجء تخفيف اجخاءات العدل التي فخضتيا الدمصات ضسغ
خصتيا لسكافحة الفايخوس.

ونقمت الدمصات اليػنانية أنيا لع تدجل أي إصابة بيغ الالجئيغ في مخيسات الجدر ،فيسا
سجمت عجد مغ اإلصابات في مخاكد االستكبال في ال بخ الخئيدي أدت الى اقفال مخيسيغ وفشجق
يتػاجج فييا مياجخيغ.
ويعير في اليػنان حػالي  120ألف شالب لجػء مشيع  4آالف مغ فمدصيشيي سػرية ،يعانػن
ضخوفاً اقترادية وصحية صعبة نتيجة االكتطاظ في مخيسات المجػء.

إغاثيًا وزعت جسعية خيخ أمة وىيئة فمدصيشيي سػرية لإلغاثة والتشسية يػم  12أيار /مايػ
مداعجات إغاثية وغحائية في مخيسي ديخ بمػط والسحسجية شسال سػرية ،وذلظ لمتخفيف مغ
معاناتيع السعيذية واالقترادية ومج يج العػن والسداعجة ليع.

ىحا وتعاني العذخات مغ العائالت الفمدصيشية الستػاججة في مخيسات الذسال ،أوضاعًا إندانية
كارث ية ،باإلضافة لتخدي األوضاع السعيذية ،واالقترادية ،في ضل نقز حاد لمسداعجات
اإلندانية ،والعشاية الرحية.

