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"الجئ فلسطيني يقضي تحت التعذيب في المعتقالت السورية"

• أنباء عن إعادة تفعيل البلدية وعمل لجنة إزالة أنقاض في مخيم اليرموك
• هيئة فلسطينيي سوريا لإلغاثة توزع مساعداتها من المحروقات على العائالت في مخيم دير بلوط
• البدء بحفر بئر ماء لمشروع المقبرة الجديدة في مخيم النيرب

ضحايا
قضى الالجئ الفلسطيني المصور "بالل حسن درباس" تحت التعذيب في المعتقالت السورية،
وهو من سكان حارة المغاربة في مخيم اليرموك وصاحب استديو الشرق األوسط.
وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا التعذيب في سجون النظام السوري وفق احصاءات مجموعة العمل
إلى ( )561الجئاً فلسطينياً بينهم نساء وأطفال.

آخر التطورات
ذكرت مصادر إعالمية مقربة من النظام السوري بأن محافظة دمشق أعادت تفعيل دور البلدية
في مخيم اليرموك ،إضافة إلى إعادة تفعيل عمل لجنة إزالة األنقاض التابعة لمنظمة التحرير
الفلسطينية ،وأشارت تلك المصادر إلى أن العمل سيبدأ بين أيام الخميس واألحد وذلك بعد شطب
القرار القديم.

وكان مجلس الوزراء السوري قد أصدر في جلسته التي عقدها يوم  11تشرين الثاني  -نوفمبر
الماضي ق ار اًر يقضي أن تحل محافظة دمشق محل بلدية اليرموك بما لها من حقوق وما عليها

من التزامات ،وأن يوضع العاملون في اللجنة المحلية لمخيم اليرموك القائمون على رأس عملهم
تحت تصرف محافظة دمشق.
وواجه القرار في حينها انتقاد عدد من الناشطين معتبرين أن القرار يلغي ما كان يتمتع بها المخيم
من خصوصية كمنطقة جغرافية ،حيث سيصبح اليرموك كأي حي من أحياء دمشق يتبع
للمحافظة وسيلغى عنه صفة المخيم ويستعاض عنها باسم منطقة اليرموك ،منوهين إلى أن بلدية
اليرموك كانت تتبع لو ازرة االدارة المحلية.
ومن مخيم اليرموك إلى المهجرين الفلسطينيين شمال سورية ،بدأت "هيئة فلسطينيي سوريا
لإلغاثة والتنمية" ضمن حملة "كن دفئاً لهم" لعام  ،2018-2019بتوزيع المحروقات على
العائالت المهجرة في مخيم دير بلوط شمال سورية ،في ظل أوضاع إنسانية صعبة وبرد قارس،
وحصلت كل عائلة على ما يقارب  20ليت اًر من مادة المازوت.
هذا ويواجه الالجئون في مخيم دير بلوط بمنطقة عفرين ظروفاً قاسية حيث تتحول خيامهم البالية
والمهترئة إلى مستنقعات بسبب األمطار الغزيرة ،ووصف مراسلنا أوضاع الالجئين في المخيم
بالكارثة اإلنسانية.

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.

في غضون ذلك ،بدأ أمس األول بحفر بئر ماء لمشروع إنشاء مقبرة جديدة ألهالي مخيم النيرب
وفلسطيني حلب شمال سورية بتبرع محلي وبمساهمة الجمعية الخيرية الفلسطينية ،كما بدأت
الجمعية بإنشاء ُسور للمقبرة الجديدة.
وقال أبناء المخيم أن المشروع يعتبر حيوياً للفلسطينيين في حلب وذلك بعد امتالء المقبرتين في
المخيم مما اضطر األمر إلى شراء أرض جديدة وجعلها مقبرة.
ويعاني أبناء مخيم النيرب من أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة ،وسط انتشار البطالة وغالء
األسعار واستغالل المجموعات الموالية للنظام الفقر في المخيم لتجنيد الشباب للقتال مع النظام.

