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"اسطنبول :األمن يعتقل الجئ فلسطيني سوري لعدم امتالكه "الكيملك"

• بدء محاكمة الجئ فلسطيني سورية في مدينة أوغسبورغ األلمانية
• سكان مخيم العائدين بحماة يشكون الضغط المعيشي
• األمن السوري يخفي قسريا ً  3أشقاء فلسطينيين بعد تسليم القيادة العامة اثنين منهم للتسوية

آخر التطورات
اعتقلت الشرطة التركية يوم األربعاء /٤أيلول الجاري ،الالجئ الفلسطيني "ماجد فتحي حلوة" 19
عاماً في منطقة تقسيم بمدينة اسطنبول ،بسبب عدم امتالكه بطاقة الحماية المؤقتة "الكمليك"،
وذلك ضمن حملتها ضد الالجئين المقيمين بمدينة اسطنبول بطريقة غير نظامية.
من جانبهم طالب عدد من الناشطين وعائالت المعتقلين كافة الجهات المعنية والسلطة والسفارة
الفلسطينية بالتحرك من أجل الفلسطينيين المتواجدين في تركيا وإنقاذهم من االعتقال والترحيل،
مع اإلشارة إلى أن مئات الالجئين الفلسطينيين السوريين في مدينة اسطنبول يواجهون خطر
الترحيل إما إلى سورية أو إلى الواليات التركية األخرى.

في ألمانيا ،بدأت يوم  9-٤الشهر الجاري ،محاكمة الجئ فلسطيني سوري في مدينة أوغسبورغ
بعد أن وجه له االدعاء العام ستة تهم بمحاولة القتل.
وذكرت مصادر إعالمية إن الالجئ الفلسطيني المدعو "حيدر .أ" حاول قتل أحد الالجئين في
قرية هورالخ جنوب اوغسبورغ عام  ،2017بعد أن أساء إلى الدين اإلسالمي بحسب ما قال
المدعو حيدر.
وبحسب المصادر حاول حيدر أثناء المحاكمة سحب مسدس أحد عناصر الشرطة بنية قتل
المدعي العام والقضاة ،إال أن عناصر الشرطة تمكنوا من تثبيته ليقرر االدعاء العام بعدها
محاكمته بتهم جديدة.
واعترف حيدر بأنه أراد قتل المدعي العام والقضاة ألنه شعر بتعرضه للظلم من قبل الشرطة
والنظام القضائي األلماني.

في سورية ،اشتكى الالجئون الفلسطينيون من أبناء مخيم العائدين بحماة من ضغط معيشي
كبير ،حيث يعاني السكان من تسلط التجار على األسواق وتالعبهم بأسعار المواد وسط إهمال
وتغافل المسؤولين عن تلك الممارسات التي أرهقت المواطنين.
كما اشتكى األهالي من الضرائب المتزايدة التي تفرضها مؤسسات النظام السوري على المواطن،
حتى شملت صاالت األفراح واستقبال الحجيج ،والعديد من المجاالت الحياتية.
ويعاني أهالي مخيم العائدين بحماة من انتشار البطالة في صفوفهم ،وذلك بسبب الوضع األمني
المتوتر الذي ألقى بظالله على أبناء المخيم الذين فقد معظمهم عمله ،وأصبحوا يعتمدون بشكل
كامل على المساعدات اإلغاثية التي يتم توزيعها بين الحين واآلخر.

ويقع مخيم حماة في مدينة حماة السورية ،وقد تأسس في عام  1950فوق مساحة  0,06كيلومتر
مربع ،وهو يطل على نهر العاصي ،ومعظم الالجئين فيه هم ممن فروا من القرى المحيطة بحيفا
وعكا في شمال فلسطين ،ومعظم الالجئين العاملين في المخيم هم إما من العمال بالمياومة أو
من أصحاب المتاجر.

في موضوع آخر ،تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال ثالثة أشقاء فلسطينيين منذ سبعة أعوام
وحتى اللحظة  ،على الرغم من تسليم اثنين منهم ألنفسهم بعد وعود من تنظيم "القيادة العامة-
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" بتسوية وضعهم األمني مع أجهزة أمن النظام السوري وهم:
"سمير البرناوي "(مواليد عام  )1975اعتقل منذ تاريخ  2012-9-20بعد أن قامت عناصر
"القيادة العامة-الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" بتسليمه للنظام السوري ،وهو قائد إحدى
مجموعات المعارضة المسلحة في منطقة التضامن المجاورة لمخيم اليرموك ،و"فادي البرناوي"
(مواليد عام  )1976اعتقل منذ تاريخ  2012-9-20بعد أن قامت عناصر "القيادة العامة-
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" بتسليمه للنظام السوري ،بعد وعود بتسوية وضعه وأخيه سمير،
و"شادي البرناوي" (مواليد عام  )1981اعتقل من مخيم اليرموك في شهر  10عام .2012
يشار أن األمن السوري يعتقل العديد من األشقاء والعائالت الفلسطينية بمن فيها من النساء
واألطفال اليزال مصيرهم مجهوالً حتى اللحظة ،في حين تم توثيق حاالت عديدة ألشقاء وعائالت
قضوا تحت التعذيب في سجون النظام كـ األشقاء الثالثة" من عائلة حمدان من أبناء مخيم
اليرموك ،والشقيقات الثالثة من عائلة سعد الدين "من أبناء مخيم الرمل قضوا في تاريخ -2015
.30-3
من جانبها وثقت مجموعة العمل ( )1769معتقالً فلسطينياً في سجون النظام السوري اليزال
مصيرهم مجهوالً ،منهم أطفال ونساء وكبار في السن.

