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العدد2416 :

"ثيرموبوليس 18 :عائلة فلسطينية سورية وسط اليونان يناشدون إيقاف تدهور أوضاعهم اإلنسانية"

• مركز توثيق الفلسطينيين شمال سورية يواصل منح البطاقات األسرية وتسجيل الفلسطينيين
•

وعود جديدة بقرب عودة أهالي التضامن جنوب دمشق وتعويضهم

يخفي قسريا ً  3أشقاء فلسطينيين بعد تسليم "القيادة العامة" اثنين منهم للتسوية
السوريرات
• األمنآخر التطو

آخر التطورات
أطلقت العائالت الفلسطينية السورية والمهاجرون من جنسيات مختلفة في مخيم "ثيرموبوليس"
في منطقة لمياء وسط اليونان ،نداء مناشدة بإيقاف تدهور أوضاعهم اإلنسانية في المخيم.
وقال الالجئون الفلسطينيون عبر رسائل وصلت إلى مجموعة العمل إن المخيم يعاني من
سوء كبير في اإلدارة والخدمات المقدمة لالجئين سواء كانت الصحية أم اإلغاثية ،عالوة
على انتشار األفاعي والعقارب والحشرات التي تهدد حياتهم وسالمتهم.

وأكدوا أن المخيم ال يضم منظمات إنسانية تدعم المهاجرين ،وال يضم أطباء لمتابعة أحوالهم
الصحية أو مترجمين ،كما أشاروا إلى أن مدير المخيم طرد المنظمة المسؤولة وقطع الكهرباء
عنهم.
وكرد فعل على تردي األوضاع خرج المهاجرون في تظاهرة أمام المخيم احتجاجاً على سوء

األوضاع وقطعوا طريق المركبات الرئيسي ،مما استدعى الشرطة لتنظيم حركة السير ووقف

التظاهرة.
ونوهت الرسائل التي وصلت للمجموعة إصابة طفلة من الالجئين جراء الصدامات ،وسط
ّ
مشاركة جميع الجنسيات الموجودة من سوريين وعراقيين وغيرهم.

وطالب الالجئون الفلسطينيون عبر مجموعة العمل المنظمات الدولية واإلنسانية ومفوضية
الالجئين بالتدخل لوضع ٍ
حد لمعاناتهم وتوفير العيش الكريم لهم وخاصة لألطفال والنساء.

هذا وتشير احصائيات غير رسمية وصلت إلى مجموعة العمل أن تعداد الالجئين
الفلسطينيين السوريين في اليونان يصل قرابة  4آالف الجئ ،ويتوزعون في الجزر وعلى
البر اليوناني.
إلى العاصمة دمشق ،أكد محافظ دمشق "عادل العلبي" على عودة األهالي إلى المنازل
الصالحة للسكن في حي التضامن جنوب المدينة ،وتقديم تعويض بحدود  %٣٠من قيمة
ّ
األضرار الناتجة عن االعمال العسكرية.

وشدد المحافظ خالل جولة تفقدية يوم أمس ،على ضرورة اإلسراع بتأمين الظروف المناسبة
ّ

لعودة األهالي كإزالة االنقاض ،وإصالح البنى التحتية وتقديم الخدمات الضرورية.

وكّلف المحافظ خالل جولته مدراء الدوائر المختصة بتقدير األضرار ليتم اتخاذ اإلجراءات
الالزمة لإلصالح من بنى تحتية وخدمات ،مع اإلشارة إلى إزالة الحاجز الترابي عند دوار
فلسطين في مخيم اليرموك يوم أمس ،الذي يتصل بمنطقة التضامن.
وكانت لجنة محافظة دمشق المكلفة بدراسة حي التضامن ،قد كشفت في وقت سابق خالل
ّ
جولتها في الحي ،أن القسم الممتد من شارع فلسطين التابع لمخيم اليرموك غرباً وحتى
ّ

الجادات المحاذية لمنطقة الطبب شرقاً ،بمسافة تقدر بنحو  400م ،ومن ساحة النجوم شماالً

وحتى دوار فلسطين جنوباً بمسافة تصل إلى  500م ،طاله دمار جزئي ويمكن ترميم المنازل

فيه.

وأشارت إلى أن القسم الممتد من منطقة الطبب غرباً وحتى شارع دعبول شرقاً المحاذي

لمنطقة سليخة التابعة إدارياً لبلدة ببيال بمسافة تقدر بـ  300م ،ومن شارع فرن «أبو تربة»

شماالً حتى قوس يلدا جنوباً بمسافة تقدر بـ  400م ،كانت فيه نسبة الدمار أكبر.

وكان يعيش في حي التضامن الدمشقي قبل أحداث الحرب ،مئات العائالت الفلسطينية التي
ّ
هجرت بعد سيطرة المعارضة وحمالت القصف العشوائي من قبل النظام السوري.
في غضون ذلك ،يستمر مركز توثيق الالجئين الفلسطينيين شمال سورية منح البطاقات
األسرية واألوراق الثبوتية (بيانات عائلية -إخراجات قيد فردية) ،لالجئين الفلسطينيين في
الشمال السوري ،كما يواصل تسجيل الواقعات المدنية لعائالت الالجئين الفلسطينيين
المسجلين أصوالً في مركز التوثيق.
وكان المركز قد أعلن في وقت سابق أن التقدم للبطاقة األسرية سيبدأ بعد عيد الفطر ،وحدد
شروطاً لمنحها ،ومركز توثيق الالجئين الفلسطينيين هو دائرة أحوال مدنية للفلسطينيين
المهجرين قس ار الى الشمال السوري ،وافتتحته الحكومة السورية المؤقتة في مدينة عفرين قرب

حلب شمالي سورية ،بهدف التخفيف من الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون خالل تنقلهم
بين المناطق أو مراجعتهم للدوائر الرسمية وغير الرسمية
في موضوع آخر ،تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال ثالثة أشقاء فلسطينيين منذ 7
أعوام وحتى اللحظة ،على الرغم من تسليم اثنين منهم ألنفسهم بعد وعود من "القيادة العامة-
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" بتسوية وضعهم األمني مع أجهزة أمن النظام السوري وهم:

"سمير البرناوي "(مواليد عام  )1975اعتقل بتاريخ  2012-9-20بعد أن قامت عناصر
"القيادة العامة-الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" بتسليمه للنظام السوري ،وهو قائد إحدى
مجموعات المعارضة المسلحة في منطقة التضامن المجاورة لمخيم اليرموك.
و"فادي البرناوي" (مواليد عام  )1976اعتقل بتاريخ  2012-9-20بعد أن قامت عناصر
"القيادة العامة-الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" بتسليمه للنظام السوري ،بعد وعود بتسوية
وضعه وأخيه سمير ،و"شادي البرناوي" (مواليد عام  )1981اعتقل من مخيم اليرموك في
شهر  10عام .2012

هذا ووثقت مجموعة العمل معتقلين أشقاء وعائالت فلسطينية بمن فيها من النساء واألطفال
اليزال مصيرهم مجهوالً حتى اللحظة ،إضافة إلى توثيق حاالت عديدة ألشقاء وعائالت

قضوا تحت التعذيب في سجون النظام كـ األشقاء الثالثة " من عائلة حمدان من أبناء مخيم
اليرموك ،والشقيقات الثالثة من عائلة سعد الدين " من أبناء مخيم الرمل.

