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"خيام المهجرين في مخيمي دير بلوط والمحمدية مهددة بالغرق بعد فيضان نهر عفرين"

• النظام السوري يخفي قسريا ً الفلسطيني "جمال أحمد نعيم" منذ 2015
• فلسطيني ينال المرتبة األولى في الطب البشري على مستوى الجامعات السورية
• حملة الوفاء تحضّر مشروعها اإلغاثي "معا ً لشتاء دافئ" في جنوب تركيا

آخر التطورات
اجتاح فيضان نهر عفرين شمال سورية المنطقة التي يتمركز فيها مخيمي دير بلوط والمحمدية
في ريف عفرين ،مهدداً عشرات الخيام التي تضم مثات العائالت الفلسطينية المهجرة من مخيم
اليرموك وجنوب دمشق.
وقال المهجرون إن ماء النهر قطع الطريق الرئيسي بين المخيمين وبين المناطق المجاورة،
معربين عن خشيتهم من أن يعاود النهر ارتفاعه واستمرار زحفه إلى خيمهم ،فيما شوهدت مياه
النهر تغمر ألعاب األطفال المهجرين البسيطة.

تعرض األطفال لظروف الشتاء القاسية
وكانت منظمة اليونيسف قد قالت في وقت سابق إن ّ
ودرجات الح اررة المتجمدة تجعل حياتهم معلقة بخيط رفيع.
هذا وتعيش حوالي ( )600عائلة منهم ما يقارب ( )325أسرة فلسطينية في مخيم دير بلوط الذي
يفتقر ألدنى مقومات الحياة الكريمة ،وبحسب مراسلنا في دير بلوط فإن معظم العائالت التي
نزحت إلى المخيم هي عائالت فلسطينية مهجرة من مخيم اليرموك وجنوب دمشق.
إلى ذلك ،يواصل النظام السوري إخفاء "جمال أحمد نعيم" مواليد  ،1987من سكان منطقة مدي ار
في ريف دمشق ،قسرياً منذ ثالث سنوات وحتى اللحظة وال يوجد معلومات عن مصيره أو مكان
اعتقاله ،وكان قد اعتقل من قبل عناصر حاجز ابن النفيس في دمشق بتاريخ  24أيلول /سبتمبر
 ،2015علماً أن آخر األخبار الواردة عنه كانت منذ أكثر من ثالث سنوات حيث افادت أنه
موجود في سجن صيدنايا ولم يتم التأكد منها ،وبعدها انقطعت األخبار عنه تماماً.

وتتلقى مجموعة العمل العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين ،حيث تم
توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على
مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم ،ووثقت المجموعة حتى اآلن  1724معتقالً فلسطينياً

في سجون النظام السوري منهم أكثر من  105معتقلة.

وفي سياق آخر ،نال الطالب الفلسطيني مجيب الرحمن ناصر شناتي من أبناء مخيم العائدين
بحمص المرتبة األولى بين خريجي الجامعات السورية في الطب البشري ،حيث تم تكريمه من
وزير التعليم العالي ومركز القياس والتقويم ورؤساء الجامعات في سورية.
وتشير مجموعة العمل إلى أن العشرات من الطالب الفلسطينيين السوريين حققوا مراتب متقدمة
في كافة المجاالت على الرغم من كل الصعوبات التي واجهتهم من قلة إمكانياتهم المادية
والضغوط االقتصادية والمعيشية والنفسية ،بسبب الحرب التي اندلعت في سورية.

لجان عمل أهلي
قال وفد حملة الوفاء األوروبية إنه وصل يوم أمس األربعاء  ،2019-1-16من لبنان إلى
تركيا ،للبدء بتنفيذ مشروع "معا لشتاء دافئ  ،"8-لتقديم المساعدات اإلنسانية لالجئين
الفلسطينيين جنوب تركيا وشمال سورية.
وأضاف الوفد أنه يجري مشاورات في مدينة كليس جنوب تركيا حول كيفية تقديم المساعدات
للفلسطينيين في الجنوب التركي ومخيمات المهجرين في الشمال السوري.
ومن المقرر أن تزور حملة الوفاء األوروبية تجمعات الالجئين الفلسطينيين في كليس وغازي
عنتاب والريحانية وأنطاكية وأورفا ،وتنتظر الموافقة التركية على الدخول إلى مخيم دير بلوط
والمخيمات المحيطة.
وكانت حملة الوفاء األوروبية أنهت المرحلة األولى من المشروع في مخيمات لبنان والتي
استمرت خمسة أيام ،قدمت خاللها مساعدات نقدية وغذائية وحليب لألطفال ومواد للتدفئة
واألغطية والمالبس لالجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات والتي تعاني أوضاعا معيشية
صعبة.

