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"الجئ فلسطيني يقضي بإطالق نار بعد سلب سيارته جنوب سوريا"
"الجئ فلسطيني يقضي بإطالق نار جنوب سورية"

•
•
•
•

النظام يمنع المدنيين من زيارة المقبرة القديمة في مخيم اليرموك
"الجئ فلسطيني يقضي بإطالق نار جنوب سورية"
األونروا في لبنان تستأنف تقديم مساعداتها النقدية
النظام السوري يفرج عن ناشط فلسطيني بعد سنة ونصف على اعتقاله
هولندا تصدر تقريرا بخصوص طالبي اللجوء القادمين من سوريا

آخر التطورات:
قضى الشاب الفلسطيني "محمد سعدية" من أبناء مخيم اليرموك إثر إطالق نار تعرض له على
الطريق الواصل بين بلدتي المسيفرة وجبيب في المنطقة الشرقية من محافظة درعا ،جنوب
سورية.

وبحسب مراسل مجموعة العمل ،فقد تم استهداف سعدية خالل قيادته لسيارة "تكسي" من قبل
مسلحين مجهولين ،ثم سلبوا سيارته والذوا بالفرار من المنطقة.
من جهة أخرى قال الجئون من أبناء مخيم اليرموك لمجموعة العمل ،أن قوات النظام السوري
منعتهم من الوصول إلى المقبرة القديمة في مخيم اليرموك لزيارة قبور موتاهم خالل عيد الفطر.
وأشار عدد من أبناء المخيم أنهم حاولوا الدخول من جهة شارع الثالثين ،لكن حاجز النظام
المتواجد عند فرن صيام منعهم من دخول الشارع الذي يؤدي إلى المقبرة.

كما أكد المدنيون في المخيم مشاهدتهم لجنود من القوات الروسية على بوابة ومحيط مقبرة
الشهداء القديمة ،حيث يرجح استمرار أعمال نبش القبور ،بحثا عن رفات "جنود إسرائيليين " فقدوا
في حرب لبنان سابقا.
في سياق مختلف أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" عن استئناف توزيع
مساعداتها النقدية لالجئين الفلسطينيين السوريين والمقيمين في لبنان الذين حصلوا على أرقام
حواالتهم التي أرسلت لهم من قبل الوكالة عبر هواتفهم الجوالة.

وأوضحت األونروا في بيانها الذي أصدرته ووصلت نسخة منه لمجموعة العمل أن يوم الخميس
 28أيار /مايو الحالي سيكون أول أيام استئناف تسليم المساعدات النقدية للذين حصلوا على
أرقام حواالتهم ،على أن يتم اإلعالن في وقت الحق عن ترتيبات جديدة لألشخاص الذين لم
يحصلوا على أرقام حواالت ،وأشارت وكالة الغوث أنها ستتخذ إجراءات وترتيبات جديدة بشأن
مراجعة الالجئين لمكاتبها والشكاوى المقدمة من قبلهم ،مشددة على أن فروع بوب فايننس لن
تعطي أرقام حواالت بعد اليوم.
من ناحية أخرى أفرجت األجهزة األمنية السورية عن الناشط اإلغاثي الفلسطيني "أحمد علي
خزاعي" بعد سنة ونصف على اعتقاله ،وهو من أبناء مخيم اليرموك.

فيما اليزال أكثر من ( )1797معتقال فلسطينيا في سجون النظام السوري منهم ( )110معتقالت
ال يزال مصيرهم مجهوال ،بحسب إحصائيات المجموعة.
من جانب آخر أصدرت و ازرة الخارجية الهولندية خالل شهر مايو  2020الحالي تقري ار
بخصوص األسئلة والتوصيات المشار إليها لو ازرة العدل واألمن الهولندية المتعلقة بطلبات لجوء
األشخاص القادمين من سوريا بما فيهم فلسطينيي سوريا.
تناول التقرير بشكل عام الوضع في سورية وارتباطه بتقييم طلبات اللجوء للقادمين من سوريا،
واألوضاع األمنية والسياسية واالقتصادية واإلنسانية وحقوق اإلنسان في سورية حتى اليوم.

أفرد التقرير فصال كامال للحديث عن الالجئين الفلسطينيين السوريين ،وما تعرضوا له من قتل
وتهجير وتشريد واعتقال ،وتدمير لمخيماتهم جراء الصراع الذي اندلع في سورية منذ تسع سنوات،
واصفا إياهم باألقليات العرقية وعديمي الجنسية.

وقالت و ازرة الخارجية الهولندية إنها اعتمدت في إعداد تقريرها على مصادر عديدة أهمها الجهات
والمنظمات والهيئات الدولية التي تهتم بأمور فلسطينيي سوريا مثل "وكالة غوث وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين األونروا" التي تقدم المساعدات والدعم الالزم لالجئين.
واعتبر التقرير وفقا لو ازرة الخارجية الهولندية "أنه تجسيد واقعي ومحايد وموضوعي للنتائج خالل
الفترة التي تم البحث فيها" ،ولم تقدم أي توصيات متعلقة بالسياسة ،مؤكدة أنه تم إعداده من
مصادر عامة وسرية ،وتم نشر معلومات تم اختيارها بعناية وتحليلها والتحقق منها.

هذا والزالت المئات من طلبات اللجوء لفلسطينيي سوريا معلقة ،ولم يتم اتخاذ ق ار ار نهائيا فيها،
في حين رفضت السلطات الهولندية العديد من طلبات لجوء لفلسطينيين سوريين قادمين من
اليونان بعد حصولهم على وثائق سفر يونانية.

