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"النظام السوري يخفي قسريا ً أكثر من  1724فلسطيني"

•
•
•
•

الحمد هللا :الدفعة الثانية سنرسلها قريبا ً إلعادة إعمار مخيم اليرموك
البدء برفع ركام المنازل المدمرة في مخيم السيدة زينب
توزيع مادة المازوت على العائالت الفلسطينية والسورية في البقاع اللبناني
حصاد عام  :2018مخيم اليرموك معارك اعادة سيطرة "تعفيش" ومنع سكانه العودة إليه

آخر التطورات
قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إن النظام السوري يخفي قسرياً أكثر من
( )1724معتقالً فلسطينياً بينهم ( )565ضحية من الالجئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب.
وأشار فريق الرصيد والتوثيق في مجموعة العمل إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين وضحايا
التعذيب أكبر مما تم توثيقه بسبب تكتم النظام السوري عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه،
إضافة إلى تخوف ذوي الض حايا من اإلعالن عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية المالحقة من
قبل النظام السوري.

ويتعرض هؤالء لكافة أشكال التعذيب في األفرع األمنية السورية ومراكز االحتجاز السرية والعلنية
دون أدنى أشكال الرعاية الصحية وفي ظروف إنسانية صعبة جداً قضى خاللها المئات من
المعتقلين.
في سياق مختلف أكد رئيس الوزراء الفلسطيني "رامي الحمد هللا" أن العمل جار على تحويل
الدفعة الثانية إلعادة إعمار مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في دمشق ،وتوفير كافة
اإلمكانيات المتاحة لذلك ،جاء ذلك خالل لقاء في بيت لحم في فلسطين ،جمع الحمد هللا مع وفد
لجنة رفع األنقاض وإعادة إعمار مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك.
وأشار الحمد هللا إلى أنه يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتسريع إعادة عملية إعمار
اليرموك ،وأن الالجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم جزء أصيل ،ال يتج أز من الشعب
الفلسطيني.

هذا وكانت عملية إزالة األنقاض في المخيم توقفت بناء على طلب من الجهات السورية
المختصة بعد أن تم إحالة تبعية بلدية اليرموك لمحافظة دمشق وإنهاء دور اللجنة المحلية التي
كانت تشرف على المخيم.

في ريف دمشق قالت مصادر محلية في مخيم السيدة زينب لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق،
إن الحكومة السورية باشرت بعملية إزالة ورفع ركام المنازل المدمرة والمتراكمة في المخيم منذ
أعمال القصف خالل سنوات الحرب الماضية ،منوهة إلى أن اآلليات التابعة لبلدية السيدة زينب
ومحافظة دمشق بدأت عملها منذ عدة أيام بنقل الركام ،وتكسير أسطح المنازل التي أصابها
الخراب.

ويعاني سكان مخيم السيدة زينب بريف دمشق الذي يسيطر عليه الجيش السوري واللجان الشعبية
الموالية له ،من أزمات اقتصادية زادت من التكاليف المرهقة على العائلة الفلسطينية ،مع ضعف
اإلمكانيات والموارد المالية وانتشار البطالة ،مما دفع البعض للسفر خارجاً أو العمل ضمن
اللجان الشعبية الموالية للجيش السوري.

باالنتقال إلى لبنان وزعت لجنة متابعة شؤون المهجرين الفلسطينيين في البقاع األوسط والغربي
مادة المازوت على عدد من العائالت الفلسطينية والسورية المهجرة في منطقة البقاع األوسط
والغربي ،وذلك بهدف مد يد العون والمساعدة لهم والتخفيف من مصابهم بعد ما حل بهم من
أضرار جراء العاصفة الثلجية "نورما" التي ضربت منطقة بالد الشام منذ ثالثة أيام.
هذا وتعاني ( )950عائلة من الجئي فلسطينيي سورية المهجرة فلسطينية إلى منطقة البقاع
اللبناني أوضاعاً معيشية صعبة من حيث طبيعة المكان الجبلية وظروف المناخ الباردة شتاء
والحارة صيفاً ،وانعدام وشح المساعدات اإلغاثية المقدمة لهم من األونروا والجمعيات الخيرية
والفصائل والسلطة الفلسطينية.
إلى ذلك شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق أحداث جساماً
عام  ،2018حيث استمر القصف واندالع االشتباكات المتقطعة بين "تنظيم داعش" وجبهة
النصرة من جهة ،والجيش النظامي من جهة أخرى ،حيث أخذت األحداث منحى تصعيدياً عندما
ً
قررت السلطات السورية إعادة السيطرة على المنطقة الجنوبية لدمشق وكامل مخيم اليرموك
وإخراج عناصر تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام.
شن النظام السوري في التاسع عشر من نيسان أبريل  2018عملية عسكرية على مخيم
فقد ّ

اليرموك والتضامن وحي القدم والحجر األسود بهدف طرد تنظيم "داعش" ،بدعم جوي روسي
ومشاركة "فصائل فلسطينية" ،استخدم فيها جميع صنوف األسلحة البرية والجوية ،ما أدى إلى
تدمير  % 60من مخيم اليرموك وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين.

فيما شهدت الفترة الالحقة للعملية العسكرية واستكمال سيطرة الجيش السوري النظامي على
اليرموك يوم  21أيار  /مايو  2018قيام عناصر النظام السوري بسرقة ونهب منازل المدنيين
في مخيم اليرموك واألحياء المجاورة التي سيطر عليها النظام ،في ظاهرة ما بات ُيعرف

بالتعفيش.

أما الربع األخير من عام  2018فقد شهد عملية إزالة الركام واألنقاض وترحيلها من شوارع مخيم
اليرموك ،دون السماح لسكانه بالعودة إليه.

