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التطورات
موتى بال قبور ،معاناة كبيرة يعيشها فلسطينيو سورية في لبنان"
آخر "

أطلق ناشطون فلسطينيون حملة “معاً لليرموك في  03آذار” للفت األنظار إلى مخيم اليرموك

• انتهاء لقاءات المسؤولين السوريين ووفد منظمة التحرير بوعود ثالثة.
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الموالية له ،والذي منع بموجبه إدخال المواد الغذائية واألدوية والمستلزمات الطبية إليه ،إضافة

آخر التطورات:
لم تقف معاناة الالجئين الفلسطينيين والسوريين في لبنان على سوء أوضاعهم المعيشية
والقانونية ،بل يتعدى ذلك ليشمل األموات منهم حيث ال يجد الالجئون مكاناً لدفن موتاهم.
وفي حادثة جديدة ،قال ناشطون فلسطينيون في منطقة البقاع اللبناني إن إحدى العائالت
الفلسطينية من أبناء مخيم اليرموك توفي لها رجل كبير في السن ،لكن لم تجد مكاناً لدفنه إال
بعد  7أيام من البحث المتواصل عن قبر وبعد عناء كبير بعدما تبرع رجل لبناني بقبر سبق ان

دفن فيه  01متوفى ماتوا منذ زمن.
ً

وفي حادثة مشابهة ،نقل الجئ فلسطيني من سورية يقيم في لبنان لمجموعة العمل منع السلطات
اللبنانية دفن نجله خارج مخيم عين الحلوة ،بسبب "أنتم فلسطينيون وال يحق لكم دفن ابنكم في
لبنان ،وبعد معاناة كبيرة قال لنا عنصر من الجيش اللبناني "نظ اًر للحالة التي تمرون فيها

سأسمح لكم بالدخول بشرط أن يدخل والد الطفل وشخص واحد فقط _بحسب والد الطفل.

يذكر أن عدد المهجرين من فلسطينيي سورية وفق احصائيات وكالة األونروا قد بلغ ( )00ألفاً

في حين تشير االحصائيات النهائية لمشروع "التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات

والتجمعات الفلسطينية في لبنان الذي نفذ منتصف  2307إلى انخفاض العدد إلى ()00630
نسمة.

إلى ذلك ،اختتمت أمس األول ،زيارة وفد منظمة التحرير الفلسطينية لدمشق ،ولقاءاته مع
المسؤولين السوريين ،والتي تناولت مجمل قضايا الالجئين الفلسطينيين في سورية ومعاناتهم.
وحضر اللقاءات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،والمركزية لحركة "فتح" "عزام األحمد"،
وأعضاء من اللجنة التنفيذية "أحمد ابو هولي" رئيس دائرة شؤون الالجئين و"واصل أبو يوسف"،
وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح "سمير الرفاعي" ،وسفير دولة فلسطين لدى لبنان "أشرف
دبور" ،وسفير دولة فلسطين لدى سورية "محمود الخالدي" ،ومن الجانب السوري حضر اللقاءات
رئيس الوزراء السوري المهندس عماد خميس ،ووزير الداخلية اللواء دمحم الشعار ،ووزيرة الشؤون
االجتماعية والعمل السورية ريمة قادري ،ونائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

وفي ختام اللقاءات أكد "أحمد أبو هولي" في بيان صدر أول أمس ،أنه بحث خالل لقائه مع
المسؤولين السوريين العالقات التاريخية بين الشعبين والبلدين الشقيين الى جانب أوضاع الالجئين
الفلسطينيين في سوريا وآليات إعادة تأهيل وبناء المخيمات الفلسطينية في سوريا خاصة مخيم
اليرموك المدمر.
وأشار أبو هولي إلى أن المسؤولين السوريين أكدوا على إعادة إعمار وتأهيل مخيم اليرموك
لالجئين الفلسطينيين في دمشق ،وتسهيل عودة النازحين الفلسطينيين إليه وتوفير الحاجات
ومتطلبات المخيم.
وفيما يخص ملف المعتقلين والمفقودين الفلسطينيين ،قال أبو هولي إن المسؤولين السوريين وعدوا

قدم الوفد قائمة بأسماء
بمتابعة الملف وبموافقة المنظمة بكل جديد بخصوصهم ،وذلك بعد أن ّ

المفقودين الفلسطينيين.

تأتي الوعود الثالثة بإعادة إعمار مخيم اليرموك وعودة النازحين ومتابعة ملف المعتقلين في وقت
يشهد فيه الفلسطينيون النزوح والتشرد ودمار منازلهم ،في ظل قيام النظام السوري حالياً بالكشف
المتواصل عن أسماء الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب.

دمر قرابة  %03من المخيم
الجدير ذكره أن المعركة االخيرة على مخيم في نيسان _ابريل قد ّ
دما اًر جزئياً وكلياً ،وهجر قرابة  733عائلة فلسطينية من مخيم اليرموك وجنوب دمشق إلى شمال
سورية.

من جانب آخر ،تواصل قوات األمن السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "يوسف الكب ار" من أبناء
مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب ،وأحد ناشطي حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين.
يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كانت قد وثقت ( )0603معتقالً فلسطينياً في

سجون النظام السوري.

وفي جنوب دمشق قام فريق الخدمات في مؤسسة "جف ار" جنوب دمشق بتعبئة خزانات المياه لعدد
من الالجئين الفلسطينيين في أحياء البلدات يلدا وببيال جنوب دمشق ،وذلك لعدم توافر المياه في
بعض منازل النازحين من مخيم اليرموك في البلدات.
الجدير بالتنويه أن آالف العائالت الفلسطينية نزحت من مخيم اليرموك ،وتبقى منهم أكثر من
ألفي الجئ في البلدات المجاورة للمخيم.

