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"مجموعة العمل تجدد دعوتها للتبليغ عن الضحايا والمعتقلين الفلسطينيين السوريين"

• حجر أم احتجاز :انتقادات لألونروا في لبنان بسبب حجرها عائلة فلسطينية سورية بظروف ال إنسانية
• تركيا :طبيب فلسطيني سوري يعلن عن إصابته بفايروس كورونا
• حريق في مخيم جزيرة ساموس اليونانية

آخر التطورات
جددت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا دعوتها لكافة الالجئين الفلسطينيين السوريين
اإلبالغ عن الضحايا أو المعتقلين أو المفقودين.
وتهيب "مجموعة العمل" ،بأهالي الضحايا والمعتقلين والمفقودين بتزويدها بالمعلومات المتوفرة
لديهم ،وإضافة بيانات أبنائهم عبر موقع المجموعة على شبكة االنترنت ،وذلك عبر الرابط التالي:
"."http://actionpal.org.uk/ar/reported_victim.php
وتشير مجموعة العمل إلى أنها تقوم بترجمة كافة االحصائيات المتوفرة لديها إلى اللغة اإلنجليزية،
وتعرض تلك المعلومات على الهيئات والمنظمات الحقوقية والرسمية الدولية للتعريف بمعاناة
الالجئين الفلسطينيين السوريين.

من جانبه أوضح فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل" أنه استطاع توثيق معلومات 4047
ضحية فلسطينية سورية قضت خالل الحرب الدائرة في سوريا منذ العام  ،2011من بينهم 1797
مفقودا.
معتقال و332
ا
ا
ونوهت مجموعة العمل إلى أن أول حملة اعتقال بدأت في شهر آب /أغسطس عام  2011حيث
ت م اعتقال العشرات من أبناء مخيم الرمل الفلسطيني في مدينة الالذقية دفعة واحدة ،وأعلن عن وفاة
العديد منهم تحت التعذيب ،ثم ارتفعت وتيرة االعتقاالت بعد توتر المناطق المحاذية لمخيم اليرموك
ودخول المخيم في الحرب الدائرة في سورية ،ليشهد بعدها اعتقاالت بالجملة ثم تبعها اعتقاالت
متنوعة ترافقت مع اإلفصاح عن أسماء معتقلين قضوا تحت التعذيب.

من جهة أخرى أحدثت صورة نشرها ناشطون فلسطينيون عبر مواقع التواصل االجتماعي تظهر
غرفة الحجر الصحي التي وضعت بها األونروا العائلة الفلسطينية السورية المصابة بفايروس
كورونا الجديد في مخ يم ويفل (الجليل) بمدينة بعلبك اللبنانية ،حالة من الغضب واالستهجان ولقيت
ضجة واسعة في أوساط الالجئين الفلسطينيين بسبب غياب التجهيزات الالزمة في مكان الحجر،
وعدم مباالة وكالة األونروا بالمصابين واتخاذها التدابير واإلجراءات الطبية الالزمة في المخيمات
والتجمعات الفلسطينية في لبنان الستقبال المرضى المصابين بفايروس كورونا.
واشتعلت مواقع التواصل االجتماعي "الفيسبوك" ،بعشرات المنشورات الرافضة لآللية التي ُج ِّهزت

الف ُرش والوسادات البسيطة فقط دون توفير أية
بها غرفة الحجر ،خصوصا أنه جرى توفير بعض ُ
لوازم أخرى للعائلة المحتجزة في مدرسة مخيم الجليل.

في حين وصف عدد من الناشطين تلك الغرفة بأنها غرفة حجز أو نظارة في سجن وليست غرفة
حجر صحي ،وإنها غير صالحة للمكوث اإلنساني طوال هذه الفترة ،واصفين ما حصل مع هذه
العائلة بالمعيب والمشين بحق الشعب الفلسطيني في لبنان عامة وبحق العائلة الفلسطينية السورية
بشكل خاص ،متسائلين ما ذنب األطفال المحجوزين بغرفة أو غرفتين ،حج از احتياطي ا وكأنهم في
نظارة لحين البت بأمرهم.
وصب الناشطون جام غضبهم على وكالة الغوث ومديرها العام في لبنان ،مطالبينها بنقل تلك
األسرة إلى مشفى الحريري أو أي أماكن أخرى تتوفر فيها جميع المتطلبات األساسية ،وعدم
االستهتار بعقول وأرواح الشعب الفلسطيني ،والمتاجرة بمعاناتهم واستغالل قضيتهم اإلنسانية.

وكانت وكالة األونروا أعلنت تسجيل خمس إصابات بفيروس كورونا بين الالجئين الفلسطينيين من
سورية في مخيم الجليل بمدينة بعلبك في لبنان.
وقالت الوكالة في بيان لها إن أفراد عائلة المصابة الفلسطينية هم محجورون في مدرسة مخيم
الجليل وال تستدعي حالتهم لالستشفاء ،مضيفة إلى أنها ستؤمن كل ما يلزم للعائلة خالل فترة
الحجر الصحي ،وسيخضع أفراد العائلة للمراقبة الصحية عن كثب ،وكان ناشطون قد أعلنوا منذ
عد أيام إصابة الالجئة الفلسطينية "منال الشهابي" من مهجري مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين
بفيروس كورونا.
وتشير إحصائيات غير رسمية أن عدد العائالت الفلسطينية السورية في مخيم الجليل يبلغ حوالي
 200عائلة ،من أصل من أصل حوالي  7800أسرة فلسطينية سورية لجأت إلى لبنان هرب ا من
الحرب الدائرة في سورية.
في نفس السياق أعلن الطبيب الفلسطيني السوري المهجر من مدينة حلب السورية إلى تركيا ،مهند
الخطيب عن إصابته بفايروس كورونا المستجد ،يوم األحد /16نيسان الحالي أثناء عمله في قسم
معالجة كوفيد  19بمشفى مرسين الجامعي.
وكتب الخطيب في صفحته على الفيسبوك قائالا :قدر لنا هذا الشهر الفضيل أن نعتكف في
المستشفى بعد تبين اإلصابة بمرض كورونا" .وطمأن الخطيب متابعيه مشي ار إلى أنه يتلقى العالج
وحالته جيدة ومستقرة.
وسجلت تركيا لغاية يوم األحد /26نيسان

 2805حالة وفاة بالفيروس ،و بلغ عدد حاالت

اإلصابة بالفايروس في البالد  110آالف و 130حالة ،بحسب و ازرة الصحة.
من جهة أخرى أفاد مراسل مجموعة العمل في اليونان أن حريقا ضخما أتى على معظم خيام
الالجئين في مخيم جزيرة ساموس اليونانية ،مسبب ا اض ار ار مادية كبيرة باإلضافة لتشريد المئات من
الالجئين بينهم فلسطينيين.
وكان الحريق قد اندلع يوم األحد 26نيسان الحالي بعد مشاجرة بين الجئين عرب من جهة وآخرين
من أصول افريقية وأفغانية من جهة ثانية ،وأمتد الحريق ليشمل غالبية أجزاء المخيم من خيم وك ار
فانات.

وأكد مراسل المجموعة أن الشرطة اليونانية قامت بتسه يل عمليات اإلخالء فور اندالع الحريق،
مما يفسر عدم وقوع إصابات بين الالجئين جراء الحريق الذي دمر قرابة  %80من المخيم وتركهم
بال مأوى يفترشون الشوارع والطرقات ،فيما قامت منظمات إغاثية بتوزيع فرش وبطانيات لالجئين.
يشار أن هذا الحريق ليس األول في مخيم ساموس ،لكنه االضخم مقارنة بالحريق الذي نشب في
تشرين األول  ، 2019وتقدر أعداد الالجئين الفلسطينيين من سوريا إلى اليونان حسب ناشطين
بأكثر من  4آالف الجئ ،بينهم عائالت ومسنون ،يتوزعون على مخيمات الالجئين ،يعيشون
ظروف ما دية وصحية سيئة ،وتفاقمت أوضاعهم مع دخول أزمة فايروس كورونا واإلجراءات
الوقائية التي اتخذتها الحكومة اليونانية.

