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"االحتالل "االسرائيلي" يطلق سراح فلسطينيَين سوريَين بعد احتجازهما  26ساعة"

• اليونان :ناشطون فلسطينيون يدعون إلى حماية المهاجرين في إكسارخيا من التشرد
• النظام السوري يخفي قسريا ً الفلسطيني "محمد عبد هللا" منذ عام 2013
• الكالب الشاردة معاناة يومية لألهالي في مخيم السبينة

آخر التطورات
ينيين سوريين يحمالن الجنسية السويدية
أطلقت قوات االحتالل "اإلسرائيلي" سراح
َ
الجئين فلسط َ
بعد احتجازهما في مطار "بن غوريون" االحتاللي لمدة  26ساعة.
وقال مقربون من الالجئين لمجموعة العمل إنهما حاوال دخول األراضي الفلسطينية يوم -08
هجرت عائلتهما منها،
 2019-07الشهر الحالي قادمين من مملكة السويد ،لزيارة الناصرة التي ّ
لكن سلطات االحتالل منعتهما.
واحتجز الالجئان قرابة  26ساعة في مطار "بن غوريون" وتم التحقيق معهما ،ومنعا من دخول
األراضي الفلسطينية ،وتم ترحيلهما يوم  07-09عبر الطائرة إلى أوروبا ،وتتحفظ مجموعة
العمل عن ذكر األسماء بناء على طلبهما.

فيما أكد حقوقيون أن ق اررات الترحيل ومنع الدخول غير قانونية ،وهي سلسلة من اجراءات كثيرة
يمارسها االحتالل على الفلسطينيين ،وطالبوا باتخاذ خطوات للتواصل مع مؤسسات قانونية
ومجموعات حقوقية أوروبية ودولية تقدم تقارير يشكل نوع من الضغط على سلطات االحتالل.
وكانت سلطات االحتالل منعت قبل أشهر مجموعة من الالجئين الفلسطينيين من أبناء
المخيمات الفلسطينية في سورية من دخول فلسطين ،على الرغم من وجود دعوات لحضور
مؤتمر عن التراث الفلسطيني في الضفة الغربية.
يشار إلى أن عدد الفلسطينيين السوريين الحاصلين على الجنسية السويدية حتى نهاية عام
 2018تجاوز ( )22100شخص ،وذلك بناء على تقارير ودراسات أصدرتها دائرة الهجرة
السويدية.

من السويد إلى اليونان ،دعا ناشطون فلسطينيون سوريون في اليونان إلى حماية المهاجرين في
منطقة إكسارخيا وسط العاصمة اليونانية أثينا من التشرد ،وذلك بعد قرار الحكومة اليونانية
بإخالء مبان تأوي الجئين بينهم أطفال ونساء.
ووجه الناشط الفلسطيني "معتز محمود" رسالة قال فيها "أهلنا ورفاقنا وأصدقاؤنا في اليونان في
االيام القليلة القادمة ستعمل الحكومة اليونانية على إخالء االحتالالت غير القانونية في منطقة
إكسارخيا ،والتي تحوي بين جدرانها أعداد من الالجئين بينهم أطفال ونساء مما سيؤدي الى
تشردهم في الشوارع ،بسبب عدم توفر مأوى بديل لهم ،وعليه يجب علينا جميعاً تأمين مأوى لهذه
العوائل وحمايتهم من التشرد ،ولو بأقل اإلمكانيات المتاحة حتى وإن كانت غرفة فارغة من
منازلنا ،هم اخوتنا وأهلنا وسيبقون أعزاء بتكاتفنا".
وكانت دائرة الهجرة اليونانية قد أعلنت أنها ستطرد الالجئين الحاصلين على إقامات يونانية منذ
تاريخ  2017-07-31من المنازل الذي يعيشون فيها ،والتي يتم سدادها بواسطة أموال أوروبية،
والعمل على قطع رواتبهم بعد  3أشهر.
وتشير احصائيات غير رسمية وصلت إلى مجموعة العمل أن تعداد الالجئين الفلسطينيين
السوريين في اليونان يصل قرابة  4آالف الجئ ،ويتوزعون في الجزر وعلى البر اليوناني.
في سورية ،يواصل األمن السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "محمد علي عبد هللا" من مواليد
 1986في مدينة نوى جنوب البالد ،ومن سكان مخيم السبينة لالجئين الفلسطينيين بريف
دمشق ،وذلك بعد اعتقاله بتاريخ  25/8/2013مع والدته "نجاح يونس عبيد" من مواليد 1961
في القنيطرة.

ومنذ ذلك الوقت ال يوجد معلومات عنهما .يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل
والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين ،ويتم توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق في

ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم ،ووثقت

المجموعة حتى اآلن ( )1759معتقالً فلسطينياً في سجون النظام السوري منهم أكثر من ()108
نساء.
إلى ذلك ،يشكو أهالي مخيم السبينة لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق من معاناة يومية بسبب
انتشار الكالب الشاردة وزيادة أعدادها في أحياء المخيم.
واتهم عدد من األهالي الجهات المعنية بالتقصير وعدم االكتراث بتلك الظاهرة التي باتت تشكل
هاجساً يؤرقهم ،ويثير الهلع والخوف بينهم وتسبب انتشار األمراض ،وطالبوا م ارت عديدة بلديات
الريف والقنيطرة إليجاد حل لهذه الظاهرة.
هذا ويعاني سكان مخيم السبينة من أوضاع إنسانية وصفت بالمزرية نتيجة انتشار البطالة بين
أبناء المخيم وعدم وجود موارد مالية ،وتوفر الخدمات األساسية واستمرار انقطاع المياه والكهرباء
لفترات زمنية طويلة ،وعدم توفر مادتي الغاز والمازوت.

