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"انتقادات ملبعوث السلطة الفلسطينية بعد زيارته مقبرة الشهداء يف مخيم اليرموك"

"

• حملة دهم واعتقال تطال مهجري مخيم دير بلوط شمال سورية
• تركيا :اإلفراج عن الفلسطيني السوري محمد موفق جمال
• األونروا يف لبنان تؤجل توزيع مساعداتها النقدية

آخر التطورات
انتقد نشطاء فلسطينيون الزيارة التي قام بها زياد أبو عمرو مبعوث الرئيس الفلسطيني
محمَود عباس إلى مقبرة الشهداء يف مخيم اليرموك برفقة رئيس الدائرة السياسية ملنظمة
التحرير الفلسطينية أنور عبد الهادي.

ونقل نشطاء قولهم "إن أبو عمرو زار مقبرة الشهداء يف مخيم اليرموك لزيارة األموات متناسيًا
األحياء الذين مضى ىلع تهجيرهم وتشريدهم قرابة  9سنوات ذاقوا خاللها لوعة الفقد ومرارة
الحرمان".
من جانبه أنتقد أحد األهالي طريقة تعاطي السلطة الفلسطينية وباقي الفصائل مع ملف
مخيم اليرموك الذي يعتبر عاصمة الشتات الفلسطيني وأحد أكبر الخزانات البشرية التي رفدت
الثورة الفلسطينية منذ انطالقتها ،مستغربًا حجم االستهتار بمعاناة أهالي املخيم املستباحة
بيوتهم ليل نهار لكتائب التعفيش التي لم تترك شيء دون أن تنال منه أيديهم امللطخة
بدماء أبناء املخيم.

كما طالب النشطاء من أبو عمرو االعتراض ىلع املخطط التنظيمي الذي أصدرته محافظة
دمشق لشطب اسم مخيم اليرموك من الخريطة السورية ،واملطالبة بإطالق سراح املعتقلين
الفلسطينيين من السجون السورية التي باتت مسالخ بشرية.
باالنتقال إلى الشمال السوري أفادت مجموعة العمل أن القوات الخاصة التابعة للمعارضة
السورية واملدعومة من قبل عناصر الجيش التركي شنوا حملة دهم واعتقاالت يف مخيمي
دير بلوط واملحمدية بريف عفرين شمالي حلب ،حيث قاموا بتفتيش خيم املهجرين من
جنوب دمشق ،واعتقلوا ىلع أثرها أكثر من  100شخص بينهم  30فلسطيني لم تتم التعرف
ىلع أسمائهم حتى لحظة تحرير الخبر.

ووفقًا ملجموعة العمل فأن القوات الخاصة التابعة للمعارضة السورية لديها قائمة قامت
بتفتيش جميع الخيم واعتقال عدد كبير من املُهجَّرين ،دون معرفة السبب الحقيقي وراء
االعتقاالت.

من جهة أخرى أفرجت الشرطة التركية اليوم عن الالجئ الفلسطيني محمد موفق جمال ،بعد
حوالي تسعة أيام من احتجازه ،حيث أعتقل يف والية إزمير غرب البالد ،يوم "  2020/7/5لعدم
امتالكه بطاقة الحماية املؤقتة الكمليك.

وكان عدد من الناشطين ناشدوا سفارة دولة فلسطين يف تركيا والجمعيات والهيئات
والجاليات املمثلة للشعب الفلسطيني يف تركيا ،بشرح وضعه للسلطات التركية والعمل ىلع
اإلفراج عنه.
من جانبهم جدد الالجئون الفلسطينيون يف تركيا مطالبتهم الجهات املعنية والسلطة
والسفارة الفلسطينية التحرك بشكل فعلي وجاد من أجل تسوية أوضاعهم القانونية يف
تركيا.
أما يف لبنان أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" يف لبنان عن تأجيل
توزيع مساعداتها النقدية لالجئين الفلسطينيين القادمين السوريين ليوم واحد.

ووفقًا لبيان األونروا الذي وصل نسخة منه ملجموعة العمل أن أنها وبسبب بعض الترتيبات
التقنية مع البنك ،ستضطر لتأجيل توزيع املساعدات املالية املقدمة لالجئين الفلسطينيين
السوريين من يوم األربعاء  15تموز /يوليو إلى يوم الخميس  16تموز /يوليو الجاري.

وكانت وكالة الغوث أصدرت بيانًا صباح يوم أمس الثالثاء أعلنت فيه عن البدء بتوزيع
املساعدات النقدية لالجئين الفلسطينيين املهجرين من سوريا إلى لبنان عن شهري حزيران
وتموز ،يف  15تموز الحالي.

