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"اعتقال خمسة الجئين من مخيم اعزاز بريف حلب"
•
•
•
•
•
•

ناشطون :النظام يمنع انتشال جثامين المدنيين من تحت الركام في مخيم اليرموك
استمرار عمليات النهب التي تستهدف منازل مخيم اليرموك بدمشق
الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب في سوريا تطالب األونروا بضرورة االستمرار بتقديم خدماتها
ألهالي مخيم اليرموك
بحجة أن أخوتها بالمعارضة أحد موظفي "عين كرش" يهين الجئة فلسطينية
فقدان الطفل الفلسطيني " أحمد ابو شنب" في دمشق
فلسطينيو سورية في مخيم البداوي يتظاهرون تضامنا ً مع غزة

آخر التطورات
تناقل ناشطون أبناء عن اعتقال خمسة الجئين فلسطينيين من المقيمين في مخيم إعزاز شمالي
حلب والذي يخضع لسيطرة المعارضة السورية ،فيما لم يرد للمجموعة أية معلومات عن أسماء
أو أسباب االعتقال.
إلى ذلك ذكرت مصادر أن حملة اعتقاالت تمت في المخيم قبل أيام على خلفيات انتشار بعض
المواد المخدرة وحدوث إشكاالت فردية.
يذكر أن العشرات من مهجري مخيم اليرموك يعيشون داخل المخيم ،وذلك بعد أن تم تهجيرهم
نحو الشمال السوري بموجب اتفاق بين المعارضة السورية المسلحة جنوب دمشق والنظام
السوري.

أفاد عدد من ناشطي مخيم اليرموك ومصادر محلية أن عناصر النظام السوري يمنعون األهالي
والكوادر الطبية من انتشال جثامين الضحايا المدنيين الفلسطينيين من تحت أنقاض منازلهم،
مشيرين إلى أن الكوادر الطبية في مخيم اليرموك غير مصرح لها بانتشال أي جثث للمدنيين في
المخيم ح تى وإن كان ممكن الوصول إليها ،وذلك بحجة عدم وجود أي جهة عائلية أو رسمية
تتبنى الضحايا ليتم انتشالهم ودفنهم ،وعدم توفر مشافي تقبل استالم جثثهم.
إلى ذلك قال شهود عيان من أبناء المخيم الذين دخلوا لتفقد منزلهم أن رائحة كريهة وقوية تنبعث
من قبو مركز دعم الشباب التابع لألونروا في شارع المدارس حيث يوجد جثث لعدد من المدنيين،
كما في امتداد شارع الثالثين بالقرب من مشفى فلسطين حيث توجد جثة لرجل متقدم بالعمر
واضحة للعيان.

وبدورهم طالب الناشطون منظمة التحرير الفلسطينية العمل على المستوى السياسي لتبني جثث
الضحايا المجهولين حفاظاً على كرامتهم وكرامة الشعب الذي يفترض انهم يمثلوه بحسب قولهم،
وكذلك طالبوا الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام السوري باستخدام عالقاتها للحصول على

موافقات انتشال الضحايا ودفنهم.
من جانبه شدد المدير العام للهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب في سوريا علي مصطفى
برسالة بعثها إلى المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
العرب بييركرينبول ،على ضرورة استمرار وكالة األونروا تقديم مساعداتها النقدية والغذائية وغير
الغذائية ألهالي اليرموك وبشكل شهري نظ اًر ألوضاعهم الصعبة ،مطالباً الوكالة بالتحضير
لترميم وإصالح منشآتها التعليمية والصحية واإلغاثية وفق توجيهات الحكومة السورية وبالتنسيق

مع الجهات المختصة فيها لتكون هذه المنشآت جاهزة لتقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين في
المخيم.
وأشار العلي في بداية رسالته إلى أن المجموعات المسلحة التي كانت تسيطر على المخيم قد
دمرت البينة التحتية للمخيم ،مطالباً األونروا التدخل لفضح المجموعات المسلحة التي عاثت

فساداً وقتالً وتخريباً في المخيم على حد تعبيره.

في غضون ذلك ال تزال منازل ومحال مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين تتعرض منذ سيطرة
النظام السوري عليها لحملة نهب منظمة من قبل عناصر جيش النظام والمجموعات الموالية له،
حيث تستمر أعمال "التعفيش" التي تستهدف جميع ما يمكن سرقته من المنازل والمحال ليتم بيعه
فيما بعد.

وبحسب األهالي أن أعمال السرقة والنهب شملت أثاث المنازل واألبواب الخشبية والنوافذ
وسخانات المياه والتمديدات الصحية ،كما شملت معدات المحال في المخيم ،حيث يقوم بعض
العناصر بالسرقة وبعضهم اآلخر يقوم بفرز المسروقات ،ليأتي عناصر آخرون ويقومون بتحميل
المسروقات ونقلها ليتم بيعها في أسواق "التعفيش".
في سياق مختلف تعرضت إحدى الالجئات الفلسطينيات للمضايقة من قبل أحد الموظفين
المتواجدين في مركز الهجرة والجوازات في عين كرش بدمشق ،والذي عرقل في بداية األمر
حصولها على تصريح سفر من سورية إلى لبنان حتى تسافر إلى إحدى الدول األوروبية بعد
حصولها على موافقة لم الشمل.
وبحسب أقارب الالجئة أن الموظف أهان الالجئة بحجة أن إخوتها من عناصر الجيش السوري
الحر ،وأخبرها أنها لن تحصل على الموافقة متحدثاً بألفاظ نابية ،وبعد توسل الالجئة للموظف
وبكائها الشديد وانهيارها أمام الناس ،قبل أحد الموظفين وأصدر لها الموافقة المخصصة لالجئين

الفلسطينيين بدخول لبنان ،حيث وصلت الالجئة إلى أوروبا قبل أيام.
ومن جهة أخرى فقد الطفل الفلسطيني السوري " أحمد ابو شنب" ( 14عاماً) من سكان حي
الحجر األسود والمهجر إلى منطقة مساكن برزة بدمشق منذ حوالي  11يوماً ،أثناء خروجه من

منزله الكائن في مساكن برزة يوم السبت  – 19أيار من الشهر الجاري بعد اإلفطار وهو يركب
دراجة آلية لونها حمراء ،فيما لم ترد أنباء أو معلومات عن مصيره حتى لحظة تحرير الخبر.

أما في لبنان تظاهر العشرات من فلسطينيي سورية مع أقرانهم في مخيم البداوي بمدينة طرابلس
شمال لبنان ،مساء يوم أمس الثالثاء تضامناً مع أهالي غزة ،واحتجاجاً على شن االحتالل
اإلسرائيلي غارات جوية مساء الثالثاء على أهداف في قطاع غزة.

هذا وانطلقت المسيرة من أمام محطة سرحان بعد صالة التراويح حيث جابت شوارع المخيم
وأزقته مطلقين هتافات ضد "الحرب على قطاع غزة" وهتافات أخرى منددة بالصمت والتخاذل
العربي.
تخلل المظاهرة كلمات عديدة شدد المتحدثون خاللها على ضرورة اتخاذ موقف عربي ودولي
صارم ضد االنتهاكات المستمرة لالحتالل الصهيوني بحق قطاع غزة وشعبه ،مطالبين الدول
العربية بوقف التطبيع مع هذا الكيان ،كما طالبوا برفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل
ونهائي وفتح المعابر لدخول وخروج األفراد والبضائع منه وإليه.
ودعا المتظاهرون كافة المخيمات الفلسطينية في الشتات لدعم المقاومة في فلسطين واستمرار
التظاهرات المؤيدة لهم والرافضة لق اررات العدو الصهيوني وغيرها من االتفاقيات المستبدة في حق
الحر الوقوف ضد هذا االعتداء
الشعب الفلسطيني المقاوم ،كما طالبوا كل شعوب العالم
ّ
المسكوت عنه والغطرسة المبرمجة اإلسرائيلية بتأييد أمريكا.

