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"مخيم اليرموك :مجموعات موالية ترفع األنقاض وتعفّش من جديد"

• النازحون الفلسطينيون في قدسيا وصحنايا يشكون أزمة الغاز
• حملة لتنظيف مخيم اعزاز بعد يوم من االتفاق بين اإلدارة واألهالي
• ورشة عمل لمناقشة أوضاع الفلسطينيين القادمين من سورية إلى غزة

آخر التطورات
نقل ناشطون عن شهود عيان قولهم إن مجموعات موالية للنظام السوري تجري عمليات رفع
لألنقاض وألسقف المنازل في منطقة شارع الـ  30في مخيم اليرموك المنكوب وتسرق محتوياتها،
في ظاهرة ارتبطت بقوات النظام السوري ويطلق عليها بـ "التعفيش".
وأكد ناشطون أن آليات تابعة للمجموعات الموالية تنشط في منطقة الـ  30منذ أيام ،يتلوها
عمليات سرقة لألبنية ،مشيرين إلى تعفيش  8أبنية حتى اآلن والتزال األعمال متواصلة.
وأوضح الناشطون أن المجموعات الموالية تابعة للفرقة الرابعة ولعدد من الفصائل الفلسطينية،
وتعمل على تجميع المسروقات من أثاث منزلي وحديد وألمنيوم ونحاس وتمديدات صحية ،ثم
تنقل إلى خارج المخيم.

فيما أشار موقع "صوت العاصمة" إلى أن عمليات التعفيش الجديدة تأتي تزامناً مع استمرار نقل
األنقاض من قبل ورشات ُمختصة تابعة لرجال أعمال ُمقربين من النظام ،إلعادة تدويرها ضمن
مصانعهم ،وبيعها في السوق من جديد.
وكان عناصر الجيش السوري ومجموعات فلسطينية موالية ،قاموا بسرقة ونهب منازل المدنيين
في مخيم اليرموك واألحياء المجاورة التي سيطر عليها النظام يوم  21أيار  -مايو عام .2018
من جانب آخر ،يشكو النازحون الفلسطينيون في بلدات قدسيا وصحنايا بريف دمشق وسكان
المنطقة من أزمة الغاز ،حيث بات الحصول على اسطوانة الغاز هاجساً مؤرقاً لألهالي.

وقال أحد النازحين الفلسطينيين في بلدة قدسيا ،إن سكان المنطقة تنتظر ساعات أمام محالت
التوزيع لكي تنال نصيبها من الغاز ،واتهم مسؤولي التوزيع في تلك المناطق بتوزيع اسطوانات
الغاز على أقاربهم ومعارفهم.
أن أحد المواطنين في بلدة صحنايا كان ينتظر دوره الستالم اسطوانة الغاز ،وأبدى
وأشار إلى ّ

ضرب ونقل بحالة إسعافية
اعتراضه على طريقة التوزيع وتجاوزات الموزعين ،فكانت النتيجة أن ُ
إلى المشفى للعالج.

فيما استغل أصحاب األكشاك في قدسيا أزمة الغاز ،وقاموا بشراء كميات كبيرة منها وبيعها
لسكان المنطقة بأسعار مرتفعة تتراوح بين الـ  5آالف و 8آالف ليرة سورية.
يأتي ذلك وسط حالة تذمر كبيرة من قبل المواطنين ،وتشكو نقص الغاز والمحروقات والكهرباء،
وارتفاع أسعار إيجار المنازل والمواد الغذائية.
وتعيش حوالي ( )6آالف عائلة فلسطينية نازحة من مخيم اليرموك جنوب دمشق إلى قدسيا
ومئات النازحين الفلسطينيين في صحنايا ظروفاً معيشية قاسية.
وفي مناطق سيطرة المعارضة شمال سورية ،باشر المهجرون في مخيم اعزاز بحملة تنظيف
عض للعديد من المهجرين
شاملة للمخيم للقضاء على ظاهرة الجرذان ،حيث أدت إلى حاالت ّ
بمناطق األيدي واألرجل.

وقال ناشطون في المخيم إن الحملة تأتي بعد اتفاق بين المهجرين ومنظمة مرام المسؤولة عن
المخيم ،عقب احتجاجات من قبل األهالي لسوء معاملة إدارة مخيم إعزاز ،وقيامها بإجراءات
مجحفة بحقهم ،بحسب الناشطين.
ويتضمن االتفاق بين اإلدارة واألهالي على آلية بما يخص موضوع انتشار الجرذان والنظافة،
حيث تساهم األهالي بحملة عامة لتنظيف الخيم وعدم تخزين أي مواد غذائية والتنظيف المستمر
لكافة الخيم بشكل يومي ،وبدورها ستقدم المنظمة المستلزمات والمعدات ،األمر الذي سيساعد في
الحد من مشكلة تواجد الجرذان في الخيم بشكل كبير.
ويقع مخيم اعزاز في منطقة اعزاز شمال سورية وأنشأ على أرض نادي الشبيبة سابقاً ،ويضم
( )115عائلة و 90فرداً هجروا عن مخيم اليرموك وجنوب دمشق ،بينهم ( )300طفل ،موزعين
جميعاً على  14كرفانا مقسمة إلى  6للرجال والفتية و 8للنساء واالطفال ،ويوجد كرفانان للطبخ
والتخزين وغيرهما للحمامات وإلدارة المخيم.
ظمت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان "ديوان المظالم" مدينة غزة ورشة عمل
وفي قطاع غزة ،ن ّ

لمناقشة أوضاع الالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية إلى قطاع غزة ،بحضور فرق شبابية
وناشطين والجئين فلسطينيين سوريين.
واستعرضت الهيئة خالل الورشة ورقة حقائق تناولت معلومات عن أوضاعهم وما يعانون من
مشكالت تطال حقوقهم االقتصادية والثقافية واالجتماعية ،كالحق في السكن ،والعمل ،والصحة،
والتعليم ،وكذلك الحقوق المدنية والسياسية ،حيث لم يتمكنوا من الحصول على جوازات سفر
ووثائق هوية.

من جانبه تحدث الدكتور "محمود الشاويش" رئيس لجنة متابعة شؤون الالجئين القادمين من
سوريا إلى غزة ،عن دور الهيئة في مناصرة قضية الفلسطينيين السوريين في غزة ،مشدداّ على
ضرورة إبراز قضيتهم وجعلها قضية رأي عام ،والضغط على صناع القرار إلقرار حقوقهم.
وكانت ( )360عائلة فلسطينية سورية لجأت إلى قطاع غزة بعد أحداث سورية ،مع نهاية عام
 ،2012وتقلص العدد إلى حوالي ( )154عائلة ،وذلك نتيجة خروج عدد من العائالت من غزة
بسبب سوء الظروف المعيشية وتقصير الجهات الرسمية والفصائل واألونروا بتحمل مسؤولياتها
تجاههم.

