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"بعد  14سنة من اعتقاله ،االحتالل "اإلسرائيلي" يطلق سراح أسير فلسطيني من مخيم اليرموك"

• مؤتمر فلسطينيي أوروبا يدعو إلى حفظ المخيمات الفلسطينية بسورية
• تسليم التقرير األولي لتقييم األضرار في مخيم اليرموك
• األمن السوري يواصل اعتقال المهندس الفلسطيني "عبد المهيمن حناوي" منذ  6سنوات

آخر التطورات
أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،يوم أمس األحد عن األسير الفلسطيني "أحمد خميس" من
أبناء مخيم اليرموك ،واألسير "زيدان طويل" من أبناء الجوالن ،وتم نقلهما إلى سورية عبر
الصليب األحمر الدولي.
وكشفت مصادر إعالمية روسية و"اسرائيلية" أن عملية اإلفراج تأتي مقابل عودة رفات الجندي
"اإلسرائيلي"" ،زخاريا باومل" ،الذي قتل في العام  ،1982أثناء معركة "السلطان يعقوب".
وتم اعتقال خميس في أبريل /نيسان  ،2005لمحاولته التسلل إلى قاعدة عسكرية "إسرائيلية"
وتنفيذ عملية ضد جنوده في الجوالن المحتل وحكم بالسجن عليه حينها لمدة  18عاماً.

في شان آخر ،دعا البيان الختامي لمؤتمر فلسطينيي أوروبا السابع عشر الذي انعقد أمس األول
في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن إلى ضرورة حفظ المخيمات الفلسطينية في سورية.
وأكد البيان على أن المخيمات الفلسطينية في سورية شكلت شاهداً وذاكرة تاريخية للنكبة ومنطلقاً

وخزانا للثورة الفلسطينية ،كما طالب بيان المؤتمر المجتمع الدولي بتقديم العون والمساعدة ألبناء
مخيمات سورية الفارين من الموت بما يكفل لهم حياة كريمة.
وثمن المؤتمر جهود المؤسسات الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني في مخيماته والناقلة لمعاناته
ّ
وعلى رأسها حملة الوفاء االوروبية ومجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا ،التي ولدت من
رحم هذا المؤتمر.

المؤتمر الذي شارك فيه آالف الالجئين الفلسطينيين في أوروبا وخارجها جاء تحت شعار
"بالوحدة والصمود حتما سنعود" ،وتم تنظيمه من قبل مؤسسة مؤتمر فلسطينيي أوروبا مع مركز
العودة الفلسطيني والمنتدى الفلسطيني في الدانمارك بالشراكة مع مجموعة العمل الفلسطيني في
جنوب السويد ولجان حق العودة-الدانمارك واتحاد الجمعيات الفلسطينية في أوغوس.

من جانب آخر ،ذكرت مصادر إعالمية مقربة من النظام السوري أن لجنة الخدمات الفنية ّسلمت
التقرير األولي لمخيم اليرموك والذي تقوم بإعداده الشركة العامة للدراسات واالستشارات الفنية.

ووفقاً لتلك المصادر يشمل التقرير تقييم األضرار الحاصلة في األبنية السكنية والمحالت التجارية
والبنى التحتية في مخيم اليرموك إضافة إلى تفاصيل أخرى.

ووفقاً ألحد األعضاء أن اللجنة بدأت عملها بعد أن دخلت شركة الدراسات المتعاقدة مع محافظة
دمشق وبالتنسيق مع الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب إلى مخيم اليرموك لالجئين

الفلسطينيين جنوب دمشق ،لتقييم الوضع في المخيم واحصاء األبنية المتضررة واألبنية القابلة
للسكن.
وكان عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق سمير جزائرلي أكد خالل اجتماع مجلس
محافظة دمشق يوم االثنين  2019 / 3/11أن عودة أهالي مخيم اليرموك إلى منازلهم مرهون
بانتهاء اللجان الفنية من توصيف واقع المساكن ألن هناك مساكن مهدمة كلياً وبعضها متصدع
والبعض سليم بحسب قوله ،مشي اًر إلى أنه مع انتهاء التوصيف سيسمح لألهالي الذي يملكون

مساكن سليمة بالعودة.
إلى ذلك ،تواصل األجهزة األمنية السوري اعتقال المهندس الفلسطيني "عبد المهيمن حناوي" منذ
 6سنوات ،حيث تم اعتقاله بتاريخ أواخر عام  ،2013وهو موقوف لصالح محكمة قضايا
اإلرهاب ،واكد ناشطون وجوده في سجن عد ار التابع للنظام بريف دمشق ،وهو من أبناء حي
ّ
ركن الدين الدمشقي ومهندس الكترون.
هذا وتتكتم األجهزة األمنية السورية على مصير أكثر من ( )1751منذ اندالع الحرب الدائرة في
سورية ،وليس هناك معلومات عن مصيرهم أو أماكن تواجدهم.

