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"االحتالل يبدّد أحالم  81فلسطينيا ً سوريا ً بزيارة وطنهم فلسطين"

• الواليات المتحدة تقطع مساعداتها المالية عن األونروا
• أحياء في مخيم حندرات بال ماء أو كهرباء
• األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "منصور فالح" للعام الرابع

آخر التطورات:
منع "االحتالل االسرائيلي" قبل أيام ،مجموعة من الشباب الفلسطينيين السوريين
يرحلهم.
يحملون الجنسية السويدية دخول األراضي الفلسطينية ،واحتجزهم قبل أن ّ
وفي التفاصيل قال الشاب الفلسطيني "ميالد أبو عيسى" لمجموعة العمل ،من أبناء
مخيم اليرموك ،أن  52فلسطينياً من أبناء المخيمات الفلسطينية في سورية ،من حملة
الجنسية السويدية تلقوا دعوات لحضور مؤتمر عن التراث الفلسطيني في الضفة

الغربية.

وأضاف أبو عيسى أنهم خرجوا من عدة مطارات ومدن أوروبية يوم الجمعة -80-52
 ،5800من العاصمة السويدية ستوكهولم والعاصمة الدنماركية كوبنهاغن ومدينة
مانشستر البريطانية.
وعقب وصولهم مطار "بن غوريون" الدولي وبعد التحقيق معهم سمح االحتالل لسبعة
أشخاص منهم بالدخول ،وباشر األمن تحقيقاته مع المجموعة المتبقية.
وحول التحقيق قال أبو عيسى تركزت األسئلة فيما إذا كان على صلة بناشطي حمالت
المقاطعة االسرائيلية في أوروبا ،ومارسوا الضغط عليه للحصول على هاتفه النقال
للحصول على أرقام هواتف أصدقائه وحساباته على مواقع التواصل االجتماعي ،مشي اًر

إلى أن التحقيق معه استمر لـ  58دقيقة قبل أن يتلقى منعاً بدخول فلسطين لـ 08
سنوات دون معرفة األسباب.

وأضاف ميالد أن االحتالل احتجزهم لفترات مختلفة بسجن الترحيل في المطار ،بعضهم
لليلة واحدة وعدد آخر لليلتين ،وتم تسليم المجموعة ق اررات المنع بدخول األراضي
الفلسطينية.
ولفت أبو عيسى إلى أن نقاشاً دار بينهم وبين أحد عناصر الشرطة بعد أن سأله "أنت
سويدي وشعرك ليس أشق اًر فأخبره أبو عيسى أنه فلسطيني من طيرة حيفا ،فرد عنصر

الشرطة بأن حيفا اسرائيلية ،األمر الذي رفضه أبو عيسى بقوله حيفا فلسطينية وستظل

فلسطينية"
ويضيف أبو عيسى أنه قبيل الترحيل اصطحبوني مقيداً من السجن إلى المطار عبر
سيارة تشبه سيارة المساجين ،وحجزوا له طائرة إلى بروكسل ومن هناك لمدينة

مانشستر.
وأكد أبو عيسى أن ق اررات الترحيل ومنع الدخول غير قانونية ،وهي سلسلة من اجراءات
كثيرة يمارسها االحتالل على الفلسطينيين ،مؤكداً أنه سيحاول مرة أخرى الدخول إلى

فلسطين.

وختم الشاب الفلسطيني حديثه "أنا ما كنت زعالن وبالعكس فرحت كتي اًر بشعور الصدمة

الذي أصاب شرطة االحتالل ،ورحلتنا كانت عبارة عن رسالة موجهة لالحتالل أننا لن

ننسى ال الجيل التالت وال حتى العاشر وطننا.
في غضون ذلك ،أعلنت الواليات المتحدة األمريكية يوم أمس الجمعة ،قطع المساعدات
المالية التي تقدمها لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا).

تقدم بعد اليوم
وقالت وزارة الخارجية األمريكية ،في بيان لها ،إن "الواليات المتحدة لن ّ

مزيداً من األموال لهذه الوكالة المنحازة بشكل ال يمكن إصالحه" ،متهم ًة األونروا بأنها
تزيد إلى ما ال نهاية وبصورة مض ّخمة أعداد الفلسطينيين الذين ينطبق عليهم وضع

الالجئ.

وقالت وسائل إعالم عالمية إن القرار األمريكي ،نابع من عدم رضا اإلدارة األمريكية على
طريقة األونروا بالتعامل مع الالجئين الفلسطينيين ،مشيرًة الى أن اإلدارة األمريكية

ترفض االعتراف بعدد الالجئين الحاليين ،وطريقة نقل أحقية اللجوء من جيل الى أخر.

الجدير ذكره أن قطع المساعدات األمريكية سيدخل الالجئين الفلسطينيين في مناطق
تواجدهم وخاصة الالجئين من سورية في أزمات وصعوبات معيشية كبيرة ،وسيؤثر
بشكل سلبي على الحركة التعليمية ألبنائهم.
من جانب آخر ،تعيش عدد من العائالت الفلسطينية في عدد من األحياء والحارات
بمخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين في حلب ،أوضاعاً صعبة وسط ضعف كبير في

الخدمات في المخيم.

وقال أحد أبناء المخيم أن حارة ترشيحا إحدى حارات مخيم حندرات تعاني من عدم توفر
للماء أو الكهرباء ،إضافة إلى انعدام الخدمات ،مما انعكس سلباً على عدم عودة الناس

إليها.

وأشار الالجئ الفلسطيني في مقطع مصور أن المنطقة تعرضت لدمار كبير ،متمنياً

تحسن الوضع الخدماتي وعودة قريبة للعائالت المهجرة واعمار المنازل المهدمة في
ّ
المخيم.
وكان مخيم حندرات قد تعرض لدمار هائل إثر القصف العنيف الذي استهدف منازله
خالل سنوات الحرب في سورية ،وذلك بعد اندالع معارك عنيفة بين النظام ومجموعات
المعارضة السورية المسلحة ،والتي انتهت بفرض النظام لسيطرته الكاملة على المخيم
ومدينة حلب.
إلى ذلك ،يواصل األمن السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "منصور محمود فالح" مواليد
 0528للعام الرابع على التوالي ،وتم اعتقاله من قبل مجموعات اللجان الشعبية التابعة
لألمن السوري على حاجز منطقة خربة الورد بريف دمشق ،بتاريخ .52/2/5802

وقد وثقت مجموعة العمل أكثر من ( )0251معتقالً فلسطينياً في سجون النظام

السوري اليزال مصيرهم مجهوالً.

