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"توتر في مخيم اعزاز وقاطنيه يواصلون اعتصامهم لليوم الرابع على التوالي"

•
•
•
•
•

قضاء مهندس فلسطيني تعذيبا ً في المعتقالت السورية
أهالي مخيم حندرات يناشدون األونروا لتقديم العون لهم
وفد منظمة التحرير يزور مخيم اليرموك ويفتتح مكتبا ً لتلفزيون فلسطين في دمشق
اإلعالن عن تأمين مليوني دوالر إلزالة الركام من مخيم اليرموك
فقدان فلسطيني سوري في لبنان وعائلته تناشد

ضحايا
قضى مهندس فلسطيني من سكان الحجر األسود تتحفظ مجموعة العمل عن ذكر اسمه تحت
التعذيب في السجون السورية ،وذلك بعد أن اعتقل من قبل عناصر حاجز كراجات العباسيين
عام  2015أثناء عودته من عمله إلى منزله ،علماً أنه مهندس كهرباء وكان موظفاً في محافظة
دمشق ،وهو يعاني من فقدان الذاكرة جراء اصابته بصدمة كهربائية أثناء عمله مما جعله من
ذوي االحتياجات الخاصة.
يذكر أن األمن السوري قام بتسليم جثمانه لزوجته بعد أن أجبرها التوقيع على ورقة تعترف بها
أن زوجها كان يتعامل مع جهات إرهابية ،كما منعها أن تقيم له واجب العزاء وأن يتم دفنه بشكل
صامت دون حضور أحد.

آخر التطورات
مخيم إعزاز المعروف أيضاً باسم "مقر الشبيبة" شمال سورية ،حالة من التوتر واستمرار
شهد ّ
اعتصام المهجرين فيه لليوم الرابع على التوالي بسبب قيام إدارة المخيم بإجراءات مجحفة بحقهم
وعدم تلبية مطالبهم على حد تعبيرهم ،والتي جاءت على خلفية نقل معاناتهم لوسائل اإلعالم
وانتقادهم لسوء المعاملة من قبل موظفي المخيم وإدارته.

بدورهم اتهم عدد من الناشطين إدارة المخيم بتحويله إلى سجن حقيقي ،مشيرين إلى أن تلك
اإلدارة قامت بتصعيد إجراءاتها ضد قاطني المخيم منذ عدة ايام ،حيث حرمت النساء واألطفال
من مادة الخبز والمواد الغذائية ،منوهين إلى أنهم أطلقوا حملة للتبرع من أجل تأمين الخبز
للعائالت داخل المخيم ،كما أطلقوا نداء ناشدوا خالله السلطات التركية والجهات المعنية للتدخل
من أجل حل أزمتهم ومعاناتهم.
من جانبها نفت إدارة مخيم إعزاز صحة ما يتم تداوله عن تقصيرها وسوء إدارتها للمخيم،
موضحة أنها تسعى لتأمين كافة احتياجات المهجرين بما يتوافق مع األنظمة والقوانين التي
وضعت من قبل الجهات المعنية ،منوهة إلى أنها طلبت من األهالي تناول الطعام في مطعم
المخيم وعدم آخذه إلى خيامهم لكنهم رفضوا ذلك.
في سياق مختلف ناشد الالجئون الفلسطينيون من أبناء مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين في
حلب وكالة األونروا لتقديم يد العون والمساعدة لهم ،وإعادة إعمار منازلهم المدمرة في المخيم.
وعبر األهالي عن سخطهم من حالة الالمباالة بمعاناتهم ،مطالبين األونروا بمساعداتهم في دفع
ّ
بدل إيجار المنازل التي أرهقت كاهلهم ،وسط انتشار للفقر والبطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية
والمحروقات وغيرها ،متهمين الوكالة والجهات المختصة ولجنة الحي مخيمهم بالمماطلة بإعمار
ّ
المخيم ولو بشكل جزئي ،وتوفير الخدمات األساسية فيه.
ويعيش أبناء المخيم أوضاعاً معيشية مزرية بسبب عدم تأمين الخدمات األساسية وتأهيل البنى
التحتية في المخيم ،ويعاني سكانه العائدين إليه من عدم توفر الماء والكهرباء ،وانعدام خدمات
التعليم والصحة مما انعكس سلباً عليهم وجعل الكثير من سكانه النازحين عنه يترددون من العودة
إليه.
في دمشق زار يوم أول أمس ،وفد منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة "عزام األحمد" ووزير
اإلعالم الفلسطيني "أحمد عساف" وعدد من مسؤولي المنظمة في سورية مقبرة الشهداء في مخيم
اليرموك المنكوب.

وكان الوفد أجرى مباحثات مع مسؤولين وجهات حكومية رسمية سورية وفلسطينية ،حول قضية
الالجئين الفلسطينيين ومخيم اليرموك وعملية إعادة تأهيله وعودة سكانه إليه.

كما افتتح الوفد مكتباً لتلفزيون فلسطين في دمشق بحضور شخصيات ومسؤولين فلسطينيين
وسوريين ،مؤكدين على أهمية الخطوة لنقل معاناة الشعب الفلسطيني في الشتات ومن داخل
فلسطين.
في السياق كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف في
تصريح لجريدة "الوطن" السورية ،أن منظمة التحرير الفلسطينية استطاعت أن تؤمن مبلغ مليوني
دوالر للمساعدة في استكمال عملية إزالة الركام واألنقاض من مخيم اليرموك ،وذلك من أجل
اتخاذ خطوات أولى على طريق إعادة إعمار المخيم بشكل كامل قريباً".
وأشار أبو يوسف إلى أنه "جرى البحث مع الدولة السورية في كيفية إعادة إعمار المخيم وكيفية
إعادة الالجئين الذين تركوا اليرموك بعد الدمار الذي لحق به ،موضحاً أنه جرى بحث إعادة
الالجئين الفلسطينيين من الخارج إلى سوريا ،وقال "أخبرتنا الدولة السورية أنه ال يوجد أي مانع
من عودة أي من الذين خرجوا ،وسيكون هناك تسوية كما يجري مع السوريين ،وسوريا مفتوحة
لكل من خرج".
إلى ذلك ُفقد الشاب الفلسطيني السوري "أحمد" في لبنان ،يوم الثالثاء  15كانون الثاني ،خالل
مغادرته منطقة سكنه في لبنان ،ولم يعلم عنه أي شيء حتى اللحظة ،علماً أن الشاب يعاني
العديد من األمراض ،بدورها ناشدت عائلته ممن يعرف أي معلومات عنه مراسلتها من خالل
االتصال بها على الرقم التالي.70360745 :

وكان فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،كشف عن توثيق
أكثر من ( )300الجئاً فلسطينياً مفقوداً منذ بدء أحداث الحرب في سورية ،مشيرة إلى أن أكثر
من نصف المفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق.

