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"مطالبات للسلطة والفصائل الفلسطينية بتحمل مسؤولياتهم تجاه ملف مخيم اليرموك"
"

• مياه المجاري تهدد بانهيار منازل في الحجر األسود
• االفراج عن فلسطيني بعد اعتقال دام ثالث سنوات
• وزير هولندي يدعو لمزيد من الرقابة في ملف طالبي اللجوء

آخر التطورات:
طالب عدد من الناشطين وأهالي مخيم اليرموك السلطة الفلسطينية الممثلة برئيسها محمود عباس،
والفصائل الفلسطينية في دمشق بتحمل مسؤولياتهم تجاه أبناء شعبه الفلسطيني في سورية بشكل
عام ،وسكان مخيم اليرموك بشكل خاص ،داعين تلك الجهات التي من المفترض أنها تمثلهم إلى
المبادرة للتدخل الفوري لدى الحكومة السورية إللغاء المخطط التنظيمي الجديد الذي أقرته محافظة
دمشق لمخيم اليرموك ،واإلسراع بإعادة سكانه إليه الذين طحنتهم الحرب في سورية ،وأثرت بشكل
كارثي على كافة جوانب حياتهم المعيشية واالقتصادية والقانونية.

من جانبهم أعرب عدد من اإلعالميين والناشطين وأهالي مخيم اليرموك عن خيبة أملهم حيال
تجاهل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لملف مخيم اليرموك وعودة سكانه إليه ،خاصة بعد
الخرائط والمعلومات التي نشرتها إحدى الصحف السورية الموالية للنظام السوري ،حول المخطط
التن ظيمي لمخيم اليرموك الذي يمنع عودة أكثر من نصف سكانه إليه في حال تم تنفيذه ويجعلهم

بال مأوى ،كما أبدوا استغرابهم من تجاهل جميع الفصائل وعلى رأسها السلطة الفلسطينية لملف
المعتقلين والمختفين قس اًر وعدم المطالبة باإلفراج عنهم ومحاولة معرفة مصيرهم.
في سياق مختلف تناقلت عدد من مواقع التواصل االجتماعي صو اًر لمنازل وحارات مغمورة بمياه
المجاري في منطقة حي الحجر األسود.

وحذر نشطاء من كارثة بيئية وصحية تتهدد المنطقة بأسرها بعد نشر العشرات من الصور التي
اظهرت حجم المياه اآلسنة والقاذورات المتراكمة في عدد من حارات الحجر األسود.
وقال ناشط من أبناء المنطقة "إن تراكم مياه المجاري وتجمعها يهدد منازل األهالي بالسقوط
واالنهيار في حال استمرت لفترة أطول ،خاصة وقد تعرضت هذه المناطق خالل معركة سيطرة
النظام السوري لقصف عنيف بالبراميل المتفجرة وصواريخ الفيل التي اضعفت غالبية المباني بسبب
االهتزاز العنيف الذي سببته".

من جهة أخرى أفرجت األجهزة األمنية السورية عن الجئ فلسطيني من أبناء مخيم خان الشيح
بعد اعتقال دام  3سنوات ،وتتحفظ المجموعة عن ذكر اسمه ألسباب تتعلق بسالمته وسالمة افراد
عائلته.

وذكر مراسل المجموعة في المخيم أن المفرج عنه عانى صنوف عديدة من التعذيب الجسدي
والنفسي ،ناهيك عن خسارته وظيفته رغم تبرئته من جميع التهم التي وجهت إليه أمام المحكمة
العسكرية.
وقالت والدة المفرج عنه أنها طيلة الثالث سنوات الماضية ،لم تنعم بنوم هادئ وتراودها الكوابيس
والخوف أن يصل خبر موت ابنها أو أن تموت قبل أن تراه وقد رأى الشمس من جديد.

باالنتقال إلى هولندا قال وزير الصحة هوج دي يونج إن على بالده اتخاذ المزيد من الرقابة في
ملف الالجئين وطالبي اللجوء ،داعياً الحكومة إلى نقاش سنوي حول مستويات الهجرة لضمان
استمرار النمو السكاني في هولندا.

وأشار وزير الصحة والمرشح الديمقراطي المسيحي خالل اجتماع جلسة نقاش عقدت بين ثالثة
مرشحين لقيادة حزب  CDAالهولندي إلى إمكانية أن تطبق بالده تجربة كندا التي تتحكم بعدد
الالجئين الوافدين إليها.

