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العمري :يتهم الجهات التي دعت لعودة الفلسطينيين من لبنان إلى سورية بالمتاجرة واللعب بمصيرهم

 النظام يعتقل ثالثة فلسطينيين من العائالت العائدة من لبنان إلى سورية
 فلسطين حرة تنفي تسريح مقاتليها وتؤكد نشر عناصرها على جبهات قتال جديدة
 فيلق الشام في إدلب يفرج عن معتقلي مخيم دير بلوط

آخر التطورات

اتهم
رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مخيم اليرموك والمنطقة الجنوبية لدمشق الشيخ محمد العمري
اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان والجهات التي دعت إلى عودة الالجئين الفلسطينيين من
لبنان إلى سورية بالمتاجرة واللعب بمصير أبناء الشعب الفلسطيني ،مشددا على أن فلسطينيي
يزلون عرضة للعب بمشاعرهم واإلتجار بمعاناتهم وتشردهم ،معتب ار الدعوة بمثابة
سورية ال ا
خديعة جديدة في أزمة فلسطينيي سورية بلبنان ،بسبب عدم وجود تنسيق بين من أطلق الدعوة
ومن يروج لها وبين كل من األونروا أو الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين أو فصائل التحالف
الفلسطيني بدمشق ،أو أي جهة رسمية أو شعبية أو أهلية في سورية ،أو حتى مع لجنة
المصالحة الوطنية التابعة لو ازرة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية.
وأشار العمري إلى أنه كان األجدى بمن دعا لعودة الالجئين الفلسطينيين من لبنان أن ينسق مع
الجهات الرسمية السورية والفصائل لفلسطينية في دمشق من أجل االستعداد الستقبال العائالت،
وتأمين مأوى لها ،وتسوية أوضاع من يحتاج إلى تسوية ،ال أن تترك لمواجهة مصيرها عند
وصولها إلى دمشق وتبات في العراء والشوارع.

وقال رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مخيم اليرموك والمنطقة الجنوبية الشيخ محمد العمري
في ختام بيانه ":إننا نرغب ونسعى ونسعد بأن يعود شعبنا الفلسطيني الى سورية والى مخيماتنا
التي تنبض بالشوق والمحبة ،لكن ليس بهذه الطريقة المجردة من الكرامة واإلنسانية.
من جانبه أكد أمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان "أبو إياد الشعالن أنه ال يوجد أي
توجه إلعادة الالجئين الفلسطينيين إلزاميا إلى مخيماتهم المنكوبة في سورية ،وأن الجهود تتركز
على إيجاد تسويات لملفاتهم مع السلطات اللبنانية".
وكانت دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية قد أعلنت في بداية الشهر الجاري عن
فتح باب التسجيل في لبنان وغزة للنازحين الفلسطينيين في لبنان وقطاع غزة الراغبين بالعودة إلى
سورية ،كما أعلنت السفارة الفلسطينية في بيروت أنها ستقدم منحة مالية للعائالت الفلسطينية
السورية بلبنان لتسهيل عودتها إلى سورية.
في السياق أفادت مصادر خاصة لمجموعة العمل أن عناصر النظام السوري اعتقلوا حتى اليوم
ثالثة الجئين فلسطينيين في نقطة المصنع الحدودية بين لبنان وسورية ،واقتادوهم إلى جهة غير
معلومة ،دون أن يعرف سبب اعتقالهم والتهمة الموجهة لهم.

وأشارت المصادر أن الالجئين الثالث هم من العائالت التي اختارت العودة إلى سورية بسبب
أوضاعها المعيشية المزرية ،بعد البيان الذي أصدرته السفارة الفلسطينية واللجان الشعبية الذي
يدعو إلى عودة الالجئين الفلسطينيين السوريين من لبنان إلى سورية ومنحهم مكافأة مالية.
من جانبهم طالب عدد من الناشطين الفصائل والسفارة والسلطة الفلسطينية العمل على اإلفراج
عن المعتقلين ،محملين السفارة الفلسطينية في بيروت مسؤولية اعتقالهم بسبب عدم وجود تنسيق
أمني بين السفارة والسلطات السورية.
بدوره أكد مصدر مقرب من السفارة الفلسطينية لمجموعة العمل أن العائالت الفلسطينية التي
عادت إلى سورية عادت على مسؤوليتها ودون التنسيق مع السفارة الفلسطينية أو اللجان الشعبية
المكلفة بتسيير عودة تلك العائالت.
من جهة أخرى نفى رئيس حركة فلسطين حرة المكلف قائد الجناح العسكري "سائد عبد العال" ما
تداولته بعض صفحات التواصل االجتماعي عن قيام حركة فلسطين حرة وعدد من الفصائل
الفلسطينية بتسريح مقاتليها بعد إعادة السيطرة على مخيم اليرموك.

وقال عبد العال في تصريح صحفي لموقع حرمون ":إن الحركة والفصائل الفلسطينية تنفي هذا
الخبر جملة وتفصيال" ،مشي ار إلى أن ما حصل هو أننا أعدنا نشر مقاتلينا على جبهات قتال

أخرى ،موضحا أن عدد بسيط من المقاتلين طلبوا االنتقال من الجناح العسكري إلى التنظيم
السياسي في الحركة بعد إعادة السيطرة على مخيم اليرموك .
وشدد عبد العال على أن حركة فلسطين الحرة لم تحمل السالح دفاعا عن مخيم اليرموك
وحسب ،بل عن كل شبر من التراب السوري.
من جانبها كانت مصادر خاصة قد أكدت لمجموعة العمل أن عددا من الفصائل الفلسطينية في
سرحت عشرات المقاتلين الفلسطينيين من عناصرها خالل األشهر الماضية.
دمشق ّ
سرحت
ووفقا لتلك المصادر فإن حركة "فلسطين حرة" و"فتح االنتفاضة" ومنظمة "الصاعقة" ّ

العشرات من كوادرها المقاتلة مع النظام في سورية ،وقطعت رواتبهم مكتفية ببعض العناصر في
مخيم اليرموك.

وفي شمال سورية أفرج فيلق الشام يوم أول أمس األحد عن المعتقلين الفلسطينيين الذين
اعتقالهم يوم  31آب /الحالي ،وذلك بعد حملة الدهم والتفتيش التي نفذها عناصر الجيش التركي
مدعومة بقوات فيلق الشام لمخيمي دير بلوط والمحمدية بريف عفرين شمالي حلب مدعومة
بآليات عسكرية ،واعتقلوا على أثرها  3١فلسطينيا عرف منهم :محمد الحسن ووالده ،فادي
شتيوي ،سامر األحمد ،محمد األحمد ،عمار صويص ،سيفو حمو ،عبد اهلل حمو ،والملقب بأبي
صخر ،اسحاق الحوراني ،بحجة تجارة وتعاطي المخدرات.
الجدير بالتنويه أن مخيم دير بلوط هو ملحق بمخيم المحمدية الرئيسي الذي أنشأته "آفاد"
التركية ،ويحوي المخيمان قرابة ( )3311خيمة ،ويعاني المخيم من عدم توفر الخدمات األساسية
وانقطاع الماء بين الحين واآلخر.

