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( )9عناصر من جيش التحرير الفلسطيني قضوا تعذيبًا يف السجون السورية

• وفد من "األونروا" يزور مخيم اليرموك
• سكان مخيم درعا يشكون من نقص مادة الخبز
• غالء املعيشة ووطأة الفقر يفاقمان معاناة أهالي مخيم الرمل يف الالذقية
• تعبئة بطاقة الصراف اآللي لفلسطينيي سورية يف لبنان

آخر التطورات
كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية يف تقريرها التوثيقي الذي أصدرته يوم
 14أيلول /سبتمبر من الشهر الجاري أنها وثقت قضاء ( )9الجئين فلسطينيين من منتسبي
جيش التحرير الفلسطيني يف السجون واملعتقالت السورية ،حيث سجل اعتقال البعض من
داخل القطعة العسكرية التي يؤدي بها خدمته اإللزامية ،والبعض اآلخر من منزله أثناء إجازته
االعتيادية ،والبعض ىلع الحواجز أثناء مروره عليها.

وأشارت مجموعة العمل يف تقريرها التوثيقي إلى أن األجهزة األمنية السورية نفذت حكم
اإلعدام باملجند الفلسطيني محمد عصام جاديبا ابن مخيم النيرب يوم  8حزيران – يونيو
\ 2012بتهمة الخيانة ،بعد تعرض هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني إلى مداهمة من قبل
الجيش الحر أثناء مناوبته ،ولم يبدِ أيّ مقاومة.

يف حين قامت إحدى املجموعات املسلحة يف مخيم اليرموك بإعدام الرقيب أول املنشق
عن جيش التحرير الفلسطيني مرعي املدني  12تشرين األول – أكتوبر  2014/بتهمة سبِّ
الذات اإللهية.
من جهة أخرى زرا وفد من وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدنى
"األونروا" ،مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق ،يوم  16أيلول /سبتمبر ،الحالي ،بهدف االطالع
ىلع مدارس ومنشآت الوكالة ،وتقييم األضرار التي لحقت بها.

وأشارت األونروا يف وقت سابق إلى أن  32منشأة من منشأتها يف مخيم اليرموك دمرت من
بينها  16مدرسة ،وكان مخيم اليرموك يضم قبل اندالع األحداث يف سورية ( )28مدرسة للوكالة
تعمل بنظام الفترتين من أصل ( )112مدرسة للوكالة يف املخيمات والتجمعات الفلسطينية
يف سوريا ،إضافة الى ثمان مدارس حكومية.

من جانبهم طالب أهالي اليرموك بإعادة تفعيل دور "األونروا" والبلدية واملؤسسات يف مخيم
اليرموك ،والعمل ىلع تأمين مستلزمات الحياة وتفعيل خدمات الكهرباء واملاء حتى عودة
جميع األهالي.
يف جنوب سورية اشتكى أهالي مخيم درعا من أزمة يف تأمين رغيف الخبز ،وعدم استطاعة
األسرة الحصول ىلع الكمية الكافية منه ،إضافةً إلى سوء جودته وقلة الكميات املخصصة
للمخيم.

ووفقًا ملراسل مجموعة العمل أنه مع بدء اعتماد الخبز من خالل مُعتمدين موزعين يف أحياء
املخيم ،لقيت تلك الفكرة ارتياحًا من قبل األهالي ،إال أنه مع عودة عدد من العائالت إلى
املخيم وزيادة عدد قاطنيه ،باتت الكمية غير كافية ،ناهيك عن عدم قبول الباعة بيع مادة
الخبز إال لسكان الحي املسجلين لديهم حصرًا ،مما شكل مشكلة كبيرة لبقية األهالي الذين
باتوا يلجؤون لشراء ربطة الخبز بأضعاف سعرها مما شكل عليهم عبء اقتصادي إضايف ،يف

ظل قلّة الدخل وانعدام الخدمات ،وسوء أوضاعهم املعيشية واالقتصادية ،واالرتفاع الجنوني
لألسعار ،وانتشار البطالة بين صفوفهم.
ونوه مراسلنا إلى أعدم وجود أي فرن مخصص لبيع الخبز يف مخيم درعا ،فالفرن اآللي الوحيد
الذي كان يوجد يخدم األهالي قد دمر جراء الحرب وهو بحاجة إلى إعادة ترميم وصيانة بشكل
كامل.
يف سياق غير بعيد يعاني أهالي مخيم الرمل يف الالذقية من أوضاعًا معيشية واقتصادية
مزرية نتيجة غالء األسعار الجنوني ،وانهيار الليرة أمام الدوالر ،وفقدان جزء كبير منهم لعمله
بسبب الحرب يف سورية ،وانتشار جائحة كورونا (كوفيد  ،)19حيث باتت معظم العائالت
تعيش تحت خط الفقر ،مما فاقم من معاناتها وجعلها تعتمد بشكل رئيسي يف معيشتها
ىلع املساعدات اإلغاثية التي تقدمها وكالة "األونروا".

كما يشكو سكان املخيم من تردي الخدمات األساسية والبنى التحتية فيه من طبابة
ومواصالت ،واستمرار انقطاع التيار الكهربائي واملياه واالتصاالت لساعات وفترات زمنية طويلة،

وأزمة مواصالت خانقة نتيجة عدم تأمين وسائط النقل من وإلى املخيم حيث بات التنقل من
املخيم والعودة إليه واستغالل أصحاب الحافالت (السرافيس) أحد املشاكل التي ال يستهان
بها يف حياة سكانه.
أما يف لبنان أعلنت وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" عن تعبئة بطاقة
الصراف اآللي الخاصة بالالجئين الفلسطينيين السوريين املهجرين يف لبنان.

وقالت “األونروا" يف بيان لها أنه" تم تعبئة بطاقات الصراف اآللي بمبلغ  70ألف ليرة للفرد
كبدل طعام و 390ألف (مدعومة من الصندوق االستئماني األوروبي "مدد") كمساعدة نقدية.
وشددت االونروا ىلع ضرورة التباعد االجتماعي ملسافة مترين اثناء عملية االستالم للحفاظ
ىلع سالمة الالجئين وىلع ضرورة االلتزام بغسل اليدين بعد استعمال الصراف اآللي.

