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العدد2631 :

"فلسطينيان من أبناء مخيم اليرموك يقضيان في ريف إدلب"

• أهالي مخيم خان دنون يشكون رداءة الخبز
• تركيا تفتح باب التجنيس أمام حملة الوثائق وفلسطينيو سورية يصفونه بالتعجيزي
• األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطينية وهيبة محي الدين أبو جاموس

ضحايا
قضا الجئان فلسطينيان من أبناء مخيم اليرموك  -تتحفظ مجموعة العمل عن ذكر اسميهما-
أثناء قتالهما في ريف إدلب إلى جانب صفوف قوات المعارضة السورية ضد قوات النظام
السوري.
من جانبه كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد
الضحايا من أبناء مخيم اليرموك الذين قضوا منذ بداية األحداث في سورية وصل إلى " " 1444
الجئاً.

آخر التطورات
عبر أهالي مخيم خان دنون في ريف دمشق عن استيائهم من رداءة نوعية رغيف الخبز وقلة
ّ
النظافة وتدني وانخفاض جودته ومواصفاته في أفران مخيمهم والمناطق المجاورة له ،مشيرين إلى
أنهم الحظوا مرات عديدة أن الخبز الذي يشترونه تفوح منه رائحة الحموضة ،إضافة إلى عثورهم
على بعض الحشرات والديدان والصراصير الصغيرة والنمل ،وشوائب وأشياء ال عالقة لها
بالطحين كالخيوط البالستيكية والنايلون وأشياء أخرى".
من جانبهم حمل أهالي المخيم المسؤولية رداءة جودة رغيف الخبز إلى و ازرة التموين التي ال تقوم
بواجبتها بمراقبة عمل األفران وجودة إنتاجها ،مطالبين من المعنيين تحمل مسؤولياتهم الخدمية
تجاه أبناء المخيم وتحسين نوعية الخبز وجلب نوعيات طحين صالحة لالستهالك البشري.
ويعاني سكان مخيم دنون من أوضاع معيشية صعبة نتيجة انعدام الموارد المالية وانتشار البطالة
وتواصل أحداث الحرب التي ألقت بظاللها السيئة عليهم.

من جهة أخرى أقرت الحكومة التركية عدد من الشروط والتعديالت التي تم ّكن حملة وثائق السفر

الفلسطينيين من الحصول على الجنسية التركية أسوة ببقية األجانب من جنسيات أخرى ،وبحسب
القرار التركي فأن حامل الوثيقة الفلسطينية يمكنه على الجنسية التركية إذا حقق الشروط
والمعايير المالية واالستثمارية التالية :تملك عقار بـقيمة 250ألف دوالر ،االستثمار برأس مال
ثابت بقيمة  500ألف دوالر ،إيداع  500ألف دوالر في البنوك التركية".
بدورهم وصف فلسطينيو سورية الشروط التي وضعتها تركيا لمنح جنسيتها بأنها شروط تعجيزية
بالنسبة للفلسطيني السوري الذي يعاني من أوضاع معيشية واقتصادية قاسية وال يستطيع تأمين
قوت يومه وتلبية احتياجاته اليومية ،مشيرين إلى أن هذا القرار جيد لمن يملكون المال ويريدون
االستثمار في تركيا ،إال أنه مجحف بحق الفلسطيني السوري الذي يبحث عن األمن واالستقرار
والخالص من لعنة ما يسمى وثيقة السفر.
في ملف اإلخفاء القسري واالنتهاكات تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئة الفلسطينية
"وهيبة محي الدين أبو جاموس" من سكان مخيم اليرموك ،حيث اعتقلت من قبل عناصر األمن
السوري على معبر العريضة الواصل بين البلدين هي وعائلتها المكونة من الوالدين وطفليهما ،يوم
 2015/11/13أثناء عودتهم من لبنان إلى سوريا ,وكانت العائلة المشهورة بلقب "الصفدي" من
عرب الزبيد قد لجئت من سوريا إلى لبنان ،وسكنت في منطقة البركسات في مخيم عين الحلوة
لالجئين الفلسطينيين جنوب لبنان ،ثم توجهت إلى سورية وأرادوا الدخول بطريقة شرعية مثلما
خرجوا منها ،ومنذ ذلك الوقت لم ترد أية معلومات عن مصير تلك العائلة أو مكان احتجازهم.
بدورها أكدت مجموعة العمل أنها استطاعت توثيق ( )1780معتقالً فلسطينياً في سجون النظام
السوري منهم ( )108نساء.

