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"عودة أهالي مخيم اليرموك مرهونة بانتهاء اللجان الفنية من توصيف واقع المساكن"

•
•
•
•

اإلعالن عن تأسيس لجنة أهلية موحدة لمخيمي دير بلوط والمحمدية
سكان مخيم الرمدان يشتكون من فقر الحال وغالء األسعار
 4فلسطينيين قضوا تعذيبا ً في السجون السورية خالل شهر شباط الماضي
األمن السوري يخفي قسريا ً الفلسطيني "أحمد فخري عبد الرحيم" للسنة الخامسة

آخر التطورات
أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق سمير جزائرلي خالل اجتماع عقد في مجلس
محافظة دمشق يوم االثنين  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.
وقال الجزائرلي إنه تم تشكيل لجنة لليرموك برئاسته وتم استالم المنطقة ،مشدداً على أنه ال يوجد
أي تأخير حيث استلم الجغرافيا بمساحة  220هكتا اًر وكذلك المركبات وكل المواقع.

في حين طالب محمد زند الحديد باإلسراع بعودة أهالي اليرموك إلى مخيمهم ،مطالباً بإحداث
دائرة خدمات في حي اليرموك ،مستغرباً هذا التأخير في عمليات االستالم والتسليم خاصة بعد
أن أصبحت محافظة دمشق تتوالى مهمة اإلشراف على خدمات المخيم.
من جانب آخر ما زال عناصر األمن السوري يفرضون قبضتهم األمنية على مداخل ومخارج
المخيم ،ويمنعون األهالي من العودة إلى منازلهم وتفقدها ،إال بموجب موافقة أمنية ،يتم الحصول
عليها من مفرزتين وضعهما األمن السوري على مدخل شارع الثالثين ،حيث يطلب هؤالء
العناصر من األهالي أوراق تثبت أنهم من سكان المخيم أولهم ممتلكات فيه.

باالنتقال إلى الشمال السوري أعلن عدد من الناشطين الفلسطينيين عن تأسيس لجنة أهلية موحدة
في مخيمي دير بلوط والمحمدية ،وذلك لمتابعة شؤون وأحوال واحتياجات الفلسطينيين المهجرين
من جنوب دمشق إلى الشمال السوري.
ووفقاً للبيان الذي تاله أحد الناشطين أن اللجنة المؤلفة من خمسة أعضاء آخذت على عاتقها أن

تكون صوت المهجرين الفلسطينيين في الشمال السوري ،وأن تعمل على نقل معاناتهم إلى كافة
الجهات الدولية واألممية ومنظمات حقوق اإلنسان.

من جانبها جددت العائالت الفلسطينية المهجرة من جنوب دمشق إلى مخيمي دير بلوط
والمحمدية شمال سورية مناشدتها للجهات المعنية ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
األونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطات التركية والمنظمات الحقوقية واإلنسانية بإيجاد حل
جذري لمأساتهم ومعاناتهم.
هذا ويعيش المهجرون الفلسطينيون في الشمال السوري الذين أجبروا على مغادرة منازلهم
كبير في عدم
عجز ًا
ًا
وممتلكاتهم عدة م ارت أوضاعاً معيشية قاسية في مخيمات مكتظة تعاني
توفر أدنى مقومات الحياة ،وشح المساعدات اإلغاثية وانتشار البطالة بين صفوفهم ،وعدم تقديم
أي دعم مادي أو غذائي من قبل المنظمات اإلنسانية وتخلي األونروا عن تحمل مسؤولياتها
اتجاههم.
في غضون ذلك اشتكى سكان مخيم الرمدان من فقر الحال وأزمات معيشية كبيرة أهمها غالء
األسعار وانتشار البطالة وشح المواد الغذائية واألدوية والمحروقات.

الجدير ذكره أن مخيم الرمدان من المخيمات الفلسطينية في سورية يقع في الجنوب الشرقي
لمدينة دمشق بمسافة ما يقارب  50كم ،على بعد  9كم من مدينة الضمير.

بدورها قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إن أربعة الجئين فلسطينيين قضوا تحت
التعذيب في السجون السورية خالل شهر شباط /فبراير المنصرم هم :الالجئ "محمد فؤاد عطية"،
و"خالد سمارة" من سكان مخيم اليرموك ،و"فارس بلشة" وابنه "محمد بلشة" حيث قضيا بعد
اعتقال دام ألكثر من خمسة أشهر من حاجز الكابالت التابع للجيش النظامي بتاريخ -3 – 12
 ،2014في حين قضى الجئ فلسطيني مواليد  1990من سكان ريف دمشق تحفظت مجموعة
العمل عن ذكر اسمه تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري شمال دمشق ،وذلك بعد اعتقال
استمر ألكثر من  3سنوات.
في شأن غير بعيد تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الشاب الفلسطيني "أحمد فخري عبد
الرحيم" للسنة الخامسة على التوالي ،حيث اعتقل عند عناصر حاجز علي الوحش التابع لألمن
السوري بريف دمشق يوم  ،2014/1/5وهو من مواليد أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين
في دمشق.
هذا وتتكتم األجهزة األمنية السورية على أكثر من ( )108معتقالت فلسطينيات منذ اندالع
الحرب الدائرة في سورية ،وليس هناك معلومات عن مصيرهم أو أماكن تواجدهم ،فيما بلغت
حصيلة المعتقلين الفلسطينيين اإلجمالية (.)1733

