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"ناشطون :النظام نصب كمينا ً لـ  30مدنيا ً من أبناء مخيم اليرموك خالل محاولتهم الوصول للشمال السوري"

• األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "محمد محمد" للعام السادس على التوالي
• الالجئون الفلسطينيون في أندونيسيا يدعون لالعتصام لتحقيق مطالبهم
• انطالق األسبوع الطبي التاسع ألهالي مخيم اليرموك جنوب دمشق

آخر التطورات
قال ناشطون فلسطينيون إن  30مدنياً من أبناء مخيم اليرموك تعرضوا لكمين من قبل االمن

السوري خالل محاولتهم الخروج نحو مناطق نفوذ المعارضة في الشمال ،ومن ثم اعتقالهم ،وذلك
بالتعاون مع مهربين.
بث على مواقع التواصل االجتماعي ،إن
وفي تفاصيل الحادثة قال الناشطون في تسجيل مصور ّ

 30مدنياً ممن أجبروا على التهجير مع داعش من مخيم اليرموك ،اتفقوا مع مهربين للخروج من
منطقة تلول الصفا في البادية إلى مناطق نفوذ المعارضة في الشمال السوري ،هرباً من انتهاكات
داعش وقصف النظام للمنطقة.
وأكد الناشطون أن المهربين في منطقة قلعة المضيق في مدينة حماة كانوا على تواصل مع فرع
 215التابع لألمن السوري ،لتنسيق عمليات التهريب واألرباح.

وبعد وصول المدنيين الفلسطينيين إلى مدينة حماة في طريقهم للشمال السوري ،أحضر األمن
السوري بالتنسيق مع المهربين سيارات تابعة له ،وتم إبالغ المدنيين أن طريق التهريب مفتوح ،إال
أن عناصر األمن السوري تحايلوا على المدنيين وتم اقتيادهم نحو الفرع .215
وأشار الناشطون إلى قيام األمن السوري بعمليات ابتزاز ألهالي المعتقلين الفلسطينيين للحصول
على األموال ،مقابل صور أو معلومات عن مصيرهم ،فيما تواصلت عمليات تسليم مدنيين
فلسطينيين خالل نقلهم من تلول الصفا إلى شمال سورية.

يدس
وأردف الناشطون قولهم إن عدداً من المدنيين أفرج عنهم الحقاً ،لكن األمن السوري كان ّ
السم لهم خالل فترة اعتقالهم ،األمر الذي أدى الحقاً إلى وفاة الجئ فلسطيني في إحدى المشافي
التركية.
الجدير ذكره أن النظام السوري ومجموعاته ومتعاونين معه يواصلون عمليات نصب وابتزاز لذوي
المعتقلين الفلسطينيين والسوريين في سجونه ،لقاء اإلفراج عنهم أم معلومات عن مصيرهم.
وفي سياق غير بعيد ،تواصل أجهزة النظام السوري األمنية اعتقال الالجئ الفلسطيني "محمد
محمود محمد" ( )30عاماً منذ تاريخ  2013-1-24من مكان عمله بالطاقة الشمسية في منطقة
مشروع دمر غرب العاصمة دمشق ،وهو من أبناء مخيم اليرموك جنوب دمشق.
وأكد أحد المعتقلين المفرج عنهم من فرع المخابرات الجوية بالسومرية في دمشق ،في شهر -11
 2018مشاهدته للمعتقل محمد محمد ،دون معلومات منذ ذلك الحين.
يشار إلى أن مجموعة العمل أعلنت أنها استطاعت توثيق ( )1730معتقالً فلسطينياً في سجون

النظام السوري منهم ( )108معتقالت.

وفي موضوع مختلف ،دعا الالجئون الفلسطينيون العالقون في أندونيسيا العتصام سلمي لتحقيق
مطالبهم وحقوقهم ،حيث يعانون فيها من االنتظار الطويل في إعادة التوطين مع الحرمان من
الدراسة والعمل والتنقل بحرية ومعاناة في السكن.
وبحسب موقع "فلسطينيو العراق" يشكو الالجئون الفلسطينيون في أندونيسيا اإلهمال من قبل
المنظمات الدولية ،فجميع الجنسيات يتم إعادة توطينها في دول اللجوء بعد شهر ،في حين ينتظر
الفلسطينيون لسنوات ،بحسب ناشطون فلسطينيون في أندونيسيا.
ويطالب المنظمون "إما أن تعيدوننا لبلدنا أو توفروا لنا عن مكان لعوائلنا الي تشردت في كل
مكان ،وحرمت من حقوق الدراسة والعمل والسكن والتنقل بحرية والحياة الكريمة.
وكانت مجموعة العمل قد وثقت عام  2015احتجاز الالجئين الفلسطينيين "طارق عدنان عودة"
و"ضياء أبو الهيجاء" في السجون األندونيسية ،بسبب دخولهما البالد بطرق غير نظامية.

وفروا من الحرب الدائرة في سورية
يذكر أن اآلالف من الالجئين الفلسطينيين تركوا منازلهم ّ
والعراق متوجهين إلى مناطق أكثر أمناً لهم وبطرق غير شرعية ،على الرغم من وعورة تلك

الطرق ومخاطرها على حياتهم ،والتي قضى خاللها اآلالف من الالجئين السوريين والفلسطينيين
إما غرقاً أو برداً أو اعتقال.

لجان عمل أهلي
أطلقت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بالتعاون مع الهالل األحمر الفلسطيني" ،األسبوع
الطبي التاسع ألهالي مخيم اليرموك النازحين في بلدات جنوب العاصمة السورية دمشق.
ويضم العمل الطبي معاينات باختصاصات الداخلية والقلبية والصحة العامة واألطفال وتأمين
ّ
األدوية بشكل مجاني ،ومن المقرر أن تستمر الحملة لمدة  6أيام تشمل فحصاً متخصصاً لكبار

السن وذوي االحتياجات الخاصة وأصحاب األمراض المزمنة.

الجدير ذكره أن آالف الالجئين الفلسطينيين يقطنون في البلدات الثالثة يلدا ببيال بيت سحم،
ويعانون أوضاعاً معيشية صعبة بسبب ارتفاع إيجار المنازل وانتشار البطالة بينهم وانعدام
مواردهم المالية.

