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"استمرار ظاهرة التعفيش والنهب في مخيم اليرموك"

• عبد الهادي %70 :من منازل مخيم اليرموك مدمرة بالكامل و %30يمكن إعادة بنائها
• مناشدة إلطالق سراح محتجزين فلسطينيين سوريين في تركيا
• اختتام فعاليات المخيم التعليمي الرابع "نتعلم بمرح لفلسطين"

آخر التطورات
ال تزال ظاهرة ما تسمى "بالتعفيش" وسرقة منازل وممتلكات المدنيين في مخيم اليرموك مستمرة،
من قبل عناصر األمن السوري وبعض المدنيين من المناطق والبلدات المتاخمة للمخيم ،فقد قالت
إحدى صفحات وسائل التواصل االجتماعي الفيس بوك المعنية بنقل أخبار اليرموك والموالية
للنظام السوري" :إن أكثر من أربع سيارات كبيرة محملة باألبواب الخشب والمالبن المسروقة من
بيوت أهالي مخيم اليرموك خرجت يوم األحد  4آب الجاري من بوابة المخيم الرئيسية دون
حسيب وال رقيب".

فيما أكد ناشطون لمجموعة العمل أن عناصر األمن السوري ال زالوا حتى اليوم يقومون بتعفيش
بيوت المخيم ،في ظل منع سكانه من العودة إليه رغم صدور قرار حكومي يقضي بذلك.
من جانبهم نقل شهود عيان مشاهدتهم آليات ثقيلة في مخيم اليرموك ،تعمل على سرقة مواد
الحديد من المباني المدمرة والنحاس من المنازل كما تعمل على إخراجها من جوف األرض،
والتي كانت سابقاً توزع الكهرباء على أهالي المخيم.
في السياق أعلن رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير أنور عبد الهادي أن  %70من منازل
مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين تدمرت بالكامل ،و %30يمكن إعادة بنائها ،في حين أن
البنية التحتية مدمرة بالكامل ،مشي اًر إلى أن الحكومة السورية أكدت أنها ستقوم بالدراسات الكاملة
من أجل إعادة بناء مخيم اليرموك" ،موضحاً أن لجنة الدراسات التابعة للحكومة السورية ستنتهي
خالل شهر من وضع المخطط التنفيذي للبدء بإعادة إعمار مخيم اليرموك.

وأشار عبد الهادي في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين إلى أن الحكومة السورية
قامت بعدة دراسات منذ أربعة أشهر ،تمثلت بمسح ميداني هندسي للمخيم ،كما بحثت عن األلغام
الموجودة بين األنقاض ،ووضعت مخططاً بتعديالت بسيطة متعلق بالشوارع المتالصقة ببعضها،
مع الحفاظ على بقاء المخيم ورمزيته.
وحول آلية إعادة اإلعمار ،قال عبد الهادي إن الحكومة السورية ستتحمل مسؤولية إعادة بناء
البنية التحتية ،أما ما يتعلق بإعادة بناء األبنية فالحكومة السورية ستساهم بالتخفيف من األعباء
على المالك وستسمح ببناء  6طوابق بعد أن كانت تسمح ببناء  3فقط ،بحيث سيقوم المتعهد
ببناء  3طوابق لصاحب الملك و 3أخرى يستفيد منهم ،وبين أنه طلب من األصدقاء الصينيين
تقديم اإلسمنت والحديد وكان الرد إيجابيا على حد تعبيره.
وبين عبد الهادي أن عدد العائالت المتواجدة في المخيم هي  40عائلة لم تخرج منه خالل فترة
األزمة ،فيما تشير إحصائيات األونروا إلى أنه من أصل ( )560ألف الجئ فلسطيني كانوا
يعيشون في سورية قبل اندالع الحرب فيها ،بقي حوالي ( )450ألف الجئ داخلها ،وأن أكثر من
( )120ألف الجئ فلسطيني من سوريا قد فروا خارج البالد ،بمن في ذلك أكثر من ( )28ألف
فلسطيني الجئو من سوريا إلى لبنان ،باإلضافة إلى ( )17ألف آخرين توجهوا إلى األردن؛ "حيث
يواجهون
ومقلقال".
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ً
ً
من جهة أخرى أطلقت مئات العائالت الفلسطينية الالجئة من سوريا إلى تركيا نداء مناشدة
طالبت من خالله السفارة الفلسطينية وجميع الجمعيات والمؤسسات األهلية الفلسطينية العاملة
على األراضي التركية بالعمل لدى السلطات التركية على إطالق سراح كالً من الالجئ
المحتجز منذ تاريخ  2019/7/22في سجن أدرنة بالقرب من
الفلسطيني خالد أحمد األبطح ُ
المحتجز منذ تاريخ  ،2019/7/30بحجة عدم
الحدود التركية البلغارية ،وأحمد جميل الصياد ُ
حيازتهما على هوية الحماية المؤقتة الكيملك ،وذلك ضمن حملتها ضد الالجئين المقيمين بمدينة

اسطنبول التركية بطريقة غير نظامية ،والسعي الجاد إليجاد حل إنساني واستثنائي سريع يشمل
تسوية للوضع القانوني للفلسطينيين القادمين من سوريا.

من جانبهم طالب عدد من الناشطين وعائالت المعتقلين كافة الجهات المعنية والسلطة والسفارة
الفلسطينية بالتحرك من أجل الفلسطينيين المتواجدين في تركيا وإنقاذهم من الترحيل ،مع اإلشارة
إلى أن مئات الالجئين الفلسطينيين السوريين في مدينة اسطنبول التركية يواجهون خطر الترحيل
إما إلى سورية أو إلى الواليات التركية األخرى.

أما في لبنان وبمشاركة طالب فلسطينيي سورية في لبنان اختتم يوم السبت  3آب فعاليات
المخيم التعليمي الرابع "نتعلم بمرح لفلسطين" الذي أقامه التجمع الدولي للمعلمين الفلسطينيين،
برعاية وزير التعليم اللبناني األسبق" ،عبد الرحيم مراد" ما بين  26تموز (يوليو) المنصرم وحتى
 5آب /أغسطس الجاري في دار الحنان لأليتام ببلدة المنارة في البقاع الغربي.
ألقيت خالل حفل الختام العديد من الكلمات التي ركزت على أهمية االستمرار في دعم المخيم
التعليمي من أجل بناء جيل وا ٍع مثقف عارف بقضيته ومؤمن بعدالتها ،فيما أشار بعض
المتحدثين إلى أن المخيم كان فرصة مثالية أمام األطفال لتعزيز مهاراتهم في اللغة االنكليزية،
وتطوير هواياتهم ،واالستفادة من طاقاتهم الذهنية والبدنية بطريقة إيجابية ومفيدة ،وتحفيزهم على
التفكير العلمي والوصول إلى المعلومة وتوظيفها بالشكل الصحيح".
تخلل االحتفال عروض للطالب والطالبات المشاركات ،اشتمل على الدبكة الشعبية والمسرح
واألناشيد واألغاني الوطنية

حضر حفل ختام المخيم التعليمي الرابع الذي جاء حصيلة جهود تنسيق وتشبيك بين عدة أطر
نقابية فلسطينية تتوزع في كل من لبنان وسورية وأوروبا منضوية في التجمع الدولي للمعلمين
الفلسطينيين العديد من كبار الشخصيات الداعمة للمخيم ،وأهالي الطالب وفعاليات نقابية مختلفة
وعدد من الجمعيات التي ساهمت في دعم وإنجاح المخيم.

