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"وفد منظمة التحرير في دمشق :وضع مخيم اليرموك مأساوي وكارثي"






مخيم اليرموك على طاولة الفصائل الفلسطينية بدمشق
األمن السوري يخفي قسرياً الفلسطيني "وليد أبو ريا" منذ  4سنوات
مجموعة عائدون تنظم دورات تعليمية للنساء الفلسطينيات بريف دمشق
أحد أبناء مخيم اليرموك يتوج بطلً للسويد في الكاراتيه

آخر التطورات
نظم وفد منظمة التحرير الفلسطينية أول أمس الخميس زيارة ميدانية إلى مخيم اليرموك لالطالع
على ما تم تنفيذه من أعمال صيانة وترميم لمقبرة الشهداء في المخيم ،وازالة الركام واالنقاض من
حاراته وشوارعه.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ،وعضو الوفد الفلسطيني إلى سورية ،اللواء توفيق
الطيراوي "إن وضع مخيم اليرموك مأساوي وكارثي ،وهناك ركام بحاجة إلى أشهر طويلة إلزالته"
وأضاف الطيراوي "أن البنى التحتية في المخيم مدمرة بشكل كامل ،مبينا أن الجانب السوري،
يدرس إمكانية إعادة البنى التحتية في المخيم ،لكن المسألة تحتاج إلى وقت طويل إلعماره"
هذا وبحث وفد منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
والمركزية لحركة "فتح" عباس زكي ،واللواء توفيق الطيراوي خالل زيارتهم التي نظمها لدمشق يوم
 91كانون شباط /فبراير الجاري مع مسؤولين وجهات حكومية رسمية سورية عدة مواضيع
وعناوين أبرزها قضية الالجئين الفلسطينيين ومخيم اليرموك.
كما عقد لقاء أول أمس الخميس  19شباط /فبراير في العاصمة السورية دمشق ،ضم القيادة
المركزية لتحالف الفصائل الفلسطينية ،وتم خالله استعراض نتائج الحوارات التي جرت في

العاصمة الروسية موسكو ،كما استعرض المجتمعون أوضاع مخيم اليرموك واالتصاالت التي
أجرتها مع الجهات المختصة ومحافظة دمشق ودور منظمة التحرير الفلسطينية واألونروا بشأن
وضع مخيم اليرموك والمخيمات الفلسطينية ،مشددين على ضرورة استمرار ومضاعفة الجهود
من أجل اإلسراع بالخطوات المطلوبة لعودة األهالي إلى المخيم.

من جانبهم طالب العديد من الناشطين وأهالي مخيم اليرموك الجهات المعنية والسلطات السورية
ومنظمة التحرير الفلسطينية باإلسراع بتنفيذ القرار الرئاسي القاضي بإعادة من يرغب من أهالي
اليرموك إلى منازلهم الجاهزة أو شبه الجاهزة ،والتخفيف من األعباء االقتصادية والمعيشية
المترتبة عليهم نتيجة نزوحهم عن مخيمهم ،منتقدين مماطلة بعض الجهات الرسمية السورية
تأخير عودة أهالي مخيم اليرموك إلى منازلهم وممتلكاتهم ،بالرغم من صدور قرار حكومي رسمي
بعودة سكان مخيم اليرموك إليه ،كما شككوا بعودة أهالي اليرموك إلى مخيمهم في القريب
العاجل.
وكان النظام السوري أعاد السيطرة على مخيم اليرموك وعدد من بلدات جنوب دمشق بعد عملية
عسكرية شنها يوم  19نيسان /ابريل  1192دامت  33يوما.

في سياق آخر ،يواصل األمن السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "وليد أبو ريا" منذ  4سنوات،
وذلك بتاريخ  12-99-1192خالل خروجه للعاصمة دمشق لتلقي العالج جراء إصابته في
الرأس أثناء قيامه بإصالح عطل كهربائي في مخيم خان الشيح.

وهو أحد المتطوعين في فريق اصالح الكهرباء في مخيم خان الشيح ،وله ثالثة أطفال ،وكان
ذوه قد ناشدوا السفير الفلسطيني والفصائل الفلسطينية التدخل إلطالق سراحه لكن ما يزال مختف
قسريا منذ اعتقاله.
تجدر اإلشارة إلى أن ( )9331معتقال فلسطينيا في سجون النظام السوري اليزال مصيرهم
مجهوال ،منهم أكثر من  911معتقل من أبناء مخيم خان الشيح ،والذي تم اعتقال معظمهم على
حواجز النظام السوري في مناطق صحنايا وجديدة عرطوز ومداخل مخيم خان الشيح وخاصة
حاجز كوكب.
من بالد المهجر ،توج الالجئ الفلسطيني السوري عاصم حسام الدين طالب بطال لبطولة مملكة
السويد المفتوحة للكاراتيه ،التي أقيمت السبت الماضي  91شباط /فبراير.

وكان عاصم ابن مخيم اليرموك حقق المراكز األولى بالعديد من البطوالت ففي يوم  – 13أيلول/
ديسمبر  1192حصل على المرتبة األولى ببطولة المملكة السويدية للكاراتيه ،وذهبية البطولة
للمرة الرابعة.
في غضون ذلك ضمن مشروع تنمية األسرة "نحن قادرون" تنظم "مجموعة عائدون" دورات
تعليمية وبرامج دعم نفسي لالجئات الفلسطينيات في مخيمي جرمانا والسيدة زينب ومنطقة جديدة
عرطوز بريف دمشق.
وتضم الدورات التعليمية برامج في األعمال اليدوية والخياطة ،وبرنامج الدعم النفسي والذي
يتمحور حول الذات ومفاهيمها وتوكيد الذات ،وألعمار مختلفة ،فيما تشارك أكثر من  12الجئة
فلسطينية في تلك األنشطة.
ومجموعة عائدون هي جمعية أهلية فلسطينية مستقلة ،تنشط في أوساط الالجئين الفلسطينيين في
سورية ولبنان ،من أجل بلورة قوة ضغط للدفاع عن حق العودة.

