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 العدد:  3121

2013مهاجر عام  200مسؤولية غرق هيئة أممية تحمل إيطاليا   

 فلسطينيًا قضوا غرقًا منذ بدء األحداث السورية  (57) •

 األونروا في سورية احذروا الرسائل المزيفة  •

 تحذيرات من حركة نشطة لسماسرة العقارات في مخيم اليرموك  •

 األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني " قاسم جريان"  •



 

 التطورات آخر

  200حملت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، إيطاليا املسؤولية عن وفاة أكثر من  
مهاجر بينهم الجئين فلسطينيين سوريين وسوريين يف حادث تعرضت له البحرية يف عام  

 .، ألن السلطات استغرقت وقتًا طوياُل للغاية إلنقاذهم يف البحر املتوسط2013

 

يف جنيف إلى أنه يف العاشر    2021يناير/    27 قرار صدر يوم األربعاء  وأشارت الهيئة األممية يف
من أكتوبر من ذلك العام، لم ترد إيطاليا ىلع الفور ىلع نداءات استغاثة مختلفة من القارب  

من البالغين واألطفال، ىلع الرغم من أن سفينة تابعة    400الغارق، الذي كان يقل أكثر من  
 .قريبة من هناكللبحرية اإليطالية كانت 

مهاجر غير نظامي    200وأضافت أن السلطات اإليطالية لم "تستطع حماية حق الحياة" ألكثر من  
 .طفاًل، بسبب عدم استجابتها ىلع الفور لنداءات االستغاثة 60بينهم 

  2013مهاجر، غرقت يف أكتوبر/تشرين األول    500وكانت سفينة صيد صغيرة تحمل أكثر من  
الجئًا، من بينهم أطفال. ووفًقا    360بيدوزا اإليطالية، ما أسفر عن وفاة أكثر من  قبالة سواحل الم

 .لألمم املتحدة، كان بإمكان إيطاليا إنقاذ البعض

يشار أن أربعة ناجين من الحادث فقدوا أسرهم، ثالثة سوريون وفلسطيني، تقدموا بشكوى  
 .ادثلدى لجنة حقوق اإلنسان التي بدورها أجرت تحقيقا حول الح

بدوره قال فريق الرصد والتوثيق يف مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إنه استطاع  
( الجئًا من فلسطينيي سورية قضوا غرقًا ىلع طرق الهجرة، غالبيتهم قضى خالل  57توثيق )



 

وكبار   واألطفال  النساء  الضحايا من  أن غالبية  األوروبية مضيفًا  الدول  إلى  محاوالت وصولهم 
 .السن

 

وأشار فريق الرصد إلى أن بعضهم قضى قبالة الشواطئ الليبية خالل محاولتهم الوصول إلى 
إيطاليا، والبعض قضوا يف بحر مرمرة خالل محاولتهم الوصول إلى اليونان، والجئ واحد غرق  

 .يف نهر العاصي خالل محاولته دخول األراضي التركية من سورية

الالجئين الفلسطينيين يف سوريا أنهم تلقوا، رسائل  يف سياق مختلف حذرت وكالة األونروا  
هاتفية نصية وعبر تطبيق »واتس أب«، وهمية تتعلق بتوزيع املساعدات املالية املقدمة  

  .من وكالة األونروا

وأكدت وكالة الغوث أنها لم ترسل أي رسالة نصية قصيرة إلى الالجئين مؤخرًا بخصوص توزيع  
 .لى تجاهل هذا النوع من الرسائل القصيرةاملساعدات املالية، داعية إ

الرسمية يف   إعالن ىلع صفحتها  بنشر  التوزيع ستقوم  بدء  أنها عند  إلى  األونروا  وأشارت 
 .2021الفيسبوك للمساعدة املالية لعام 

الالجئين الفلسطينيين   األونروا تقوم بتوزيع مساعدات نقدية واغاثية ىلع  يذكر أن وكالة 
منهم بحاجة ماسة للمساعدات اإلنسانية من    %95، حيث أن حوالي  يف سورية بشكل دوري

 .أجل البقاء ىلع قيد الحياة 



 

أما يف دمشق حّذر عدد من الناشطين الفلسطينيين أهالي مخّيم اليرموك من استغالل ما  
وصفوهم "تجار األزمات والدم" من بيع أمالكهم يف املخّيم بأسعار زهيدة، مستغلين حاجة  

 .لة اإلحباط املوجودة بينهماألهالي وحا

 

وأشار الناشطون أنه لوحظ وجود حركة شراء نشطة للعقارات العائدة ألهالي املخيم من قبل  
والسماسرة هم سوريون   األضواء.  أشهر بعيدًا عن  وتجار عقارات محليين، منذ عدة  سماسرة 

  ."وفلسطينيون ممن يعملون بهذا املجال

ميين من أبناء مخيم اليرموك أن تجار األزمة ونظرًا القتراب  يف حين رأى أحد الناشطين واالعال
فتح مخيم اليرموك وكذلك لعدم خضوعه ملخطط تنظيمي، أسسوا شركات مقاوالت محدودة  
"وجود مخطط  إشاعات  بترويج  وقاموا  بأثمان بخسه،  العقارات املهدومة  املسؤولية لشراء 

 ."وأنه ال يوجد بنية تحتية  تنظيمي"، أو "سكان املخيم لن يعودوا لبيوتهم"،

التي   حرة  فلسطين  حركة  ىلع  محسوبين  لتجار  اتهامهم  الناشطين  من  عدد  جدد  فيما 
الفلسطيني بالوقوف وراء شراء ممتلكات أهالي    -يترأسها رجل األعمال  السوري ياسر قشلق 

اململوكة  مخيم اليرموك وذلك بسبب ارتباط عددًا منهم بشركة إعمار "نيكن سوريا" اإليرانية، 
  .ملستثمرين إيرانيين وسوريين، ىلع حد تعبيرهم

يف ملف االنتهاكات واإلخفاء القسري تواصل السلطات السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني  
"قاسم جريان" للسنة الخامس ىلع التوالي، بعد أن اعتقل من عناصر األجهزة األمنية السورية  

 .29/04/2016أثناء عودته إلى منزله يوم  



 

أو تمكن من    لديه معلومات  الوقت ال يوجد معلومات عنه، وناشدت عائلته من  ومنذ ذلك 
 .رؤيته أن يتواصل معهم، وهو من أبناء مخيم خان دنون بريف دمشق

 

املعتقلين    عن  واملعلومات  الرسائل  من  العديد  تلقت  العمل  مجموعة  أن  إلى  يشار 
الرغم ىلع  تباعًا  توثيقها  تم  حيث  استمرار    الفلسطينيين،  ظل  يف  التوثيق  صعوبات  من 

النظام السوري بالتكتم ىلع مصير املعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت املجموعة  
 .( نساء110( معتقاًل فلسطينيًا يف سجون النظام السوري منهم )1797حتى اآلن )

 

 


