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"عودة سكان مخيم اليرموك لمنازلهم الصالحة للسكن مشروطة بإثبات ملكيتها"

• سكان مخيم حندرات :مخلفات الحرب المنتشرة في الشوارع تهدد حياة األهالي
• األوضاع المعيشية وجفاف بحيرة المزيريب يزيدان معاناة الفلسطينيين جنوب سورية
• كندا تنفي وجود اتفاقية الستقبال  100ألف الجئ فلسطيني

العدد2498 :

آخر التطورات
أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق "سمير جزائرلي" على أن أهالي مخيم اليرموك
يستطيعون العودة إلى بيوتهم الصالحة للسكن بعد إثبات ملكيتهم وتقديم وثائق تثبت ذلك.
وأضاف أن لجنة من محافظة دمشق قامت بجولة على عدد من المناطق في دمشق وريفها منها
مخيم اليرموك لتحديد الخدمات المطلوبة لهذه المناطق ،وجدولة هذه الخدمات وفق برنامج زمني
محدد.
وكشف الجزائرلي لمصادر إعالمية سورية عن وجود دراسة تنجز لمخيم اليرموك من قبل مديرية
الدراسات ،حيث ستقوم بوضع عدة حلول ومقترحات ،وسيتم تقويم وتقييم المخطط القديم للمنطقة.
وأشار الجزائرلي إلى أنه من الناحية القانونية فإن الجزء القديم من المخيم هو ملك للمؤسسة،
والمواطن ال يملك إال البناء فقط فهذه المنطقة لن يطبق عليها القانون  ،10وخالل هذا األسبوع
سيتم إعطاء  3حلول هندسية يؤخذ بأحدها ،منوهاً إلى أن عملية اإلشراف اإلداري على مخيم
اليرموك عادت لمحافظة دمشق وتبلغ مساحته  220هكتا اًر.

وحول عودة أهالي اليرموك إلى منازلهم الصالحة للسكن أوضح الجزائرلي أن هناك عقارات في
المخيم بنيت بشكل مخالف وفي حال تهدمها لن يسمح بإعادة بنائها وسيطبق عليها التنظيم.
أما العقارات السليمة والقابلة للسكن بحسب الجزائرلي ،فيتم اآلن العمل لدراسة كل مربع على حدة
وتوصيف العقارات بشكل دقيق وترقيم وإغالق هذه العقارات ،ومن ثم يتم تسليم هذه العقارات من

لجنة التسليم ألصحابها وفق شروط إثبات الملكية التي حددها القانون  10ومنها سند التمليك أو
قرار محكمة أو سند كاتب عدل أو وكالة غير قابلة للعزل أو إيصال ماء أو كهرباء في المسكن،
والهدف من كل ذلك المحافظة على حقوق الناس ومنع وضع يد أي مغتصب ألي عقار دون
وجه حق.
وعن نسب األضرار في اليرموك أوضح عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق أن هناك
تفاوتاً بين منطقة وأخرى واألمر متعلق بكون تلك المنطقة كانت منطقة مواجهة ،فمثالً ابتداء من
دوار البطيخة وعلى امتداد شارع  30وصوالً إلى مقبرة الشهداء القديمة على الصفين األضرار
كبيرة تصل إلى أكثر من  90بالمئة ألنها كانت منطقة مواجهات ،أما في شارع فلسطين عند
الطربوش ومقابل سينما النجوم وباتجاه يلدا فاألضرار أقل.
وبين الجزائرلي أن هناك أضرار متفاوتة في البنى التحتية بمخيم اليرموك ،مشي اًر إلى أن نسبة
األضرار في شبكتي الكهرباء والهاتف تصل إلى  ،% 95فيما تتجاوز األضرار بشبكة الصرف
الصحي والمياه الـ  ،% 30موضحاً أنه تم تأهيل اآلبار في شارع الـ  30وهي جيدة ويتم تغذية
اليرموك بمياه الشرب من شبكة الفيجة ومن اآلبار.
الجدير ذكره ،أن مخيم اليرموك تعرض في التاسع عشر من نيسان  ،2018لعملية عسكرية
بهدف طرد تنظيم "داعش" ،بدعم جوي روسي ومشاركة "فصائل فلسطينية" ،استخدم فيها جميع
صنوف األسلحة البرية والجوية ،ما أدى إلى تدمير  % 60من مخيم اليرموك وسقوط عشرات
الضحايا من المدنيين.
في شمال سورية ،اشتكى سكان مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين في حلب وجود مخلفات
الحرب من ألغام ومتفجرات وأجسام مشبوهة في عدد من الشوارع ومحيط المخيم.
كما اشتكى أبناء المخيم من اإلهمال التقصير بإزالتها ،األمر الذي يهدد حياة األهالي وخاصة
األطفال وكان آخرها وفاة طفل يوم األربعاء  8/21جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات
الحرب التي دارت بين قوات النظام السوري والمعارضة السورية المسلحة.

وكان مراسل مجموعة العمل قد أشار في وقت سابق أن القنابل العنقودية المحرمة دولياً تملئ
مخيم حندرات بسبب قصف الطائرات الروسية والسورية للمخيم خالل أحداث الحرب قبل ان يتم
إخراج المجموعات المسلحة منه.

الجدير ذكره أن عدداً من المخيمات الفلسطينية تعرضت لهجمات بأسلحة محرمة دولياً
كاالفسفوري والقنابل العنقودية وأوقعت ضحايا وإصابات في صفوف الالجئين الفلسطينيين ،كما

حدث يوم  2016-10-3حيث استهدف النظام مخيم خان الشيح مما أدى إلى قضاء الالجئين
الفلسطينيين "محمد أبو ستة" ،و"عبدهللا صالح عيسى" ،وأصيب عدد من المدنيين.
في جنوب البالد ،تشكو قرابة ( )1700عائلة فلسطينية في المزيريب من أوضاع معيشية غاية
بالقسوة ،وما زاد من معاناتهم جفاف بحيرة المزيريب التي تغذي آالف الالجئين الفلسطينيين
والمواطنين السوريين مما ينذر بخطر شح المياه وانقطاعها األمر الذي سينجم عنه تداعيات
الري فيها ،باعتبارها منطقة زراعية.
سلبية على مستوى توفير مياه الشرب وتأمين مياه ّ

بدوره أكد أحد سكان منطقة المزيريب لمجموعة العمل أن السبب الرئيسي لجفاف بحيرة المزيريب
هو انتشار حفر األبار االرتوازية حولها فقد فاق عدد األبار المئة بئر خالل الفترات الماضية،
وأضاف أن استغالل أصحاب هذه األبار يفاقم من معاناة األهالي ،حيث يتحكمون بأسعار
وأجور تعبئة المياه ،إضافة إلى استجرار المياه منها لسقاية المحاصيل الزراعية.
هذا وتعتبر بحيرة المزيريب إحدى أجمل المناطق الطبيعية وأكبر المسطحات المائية في محافظة
درعا ،ومن أكبر المصادر المائية التي تؤمن المياه ألهالي محافظتي درعا والسويداء.
في سياق مختلف ،نفت و ازرة الخارجية الكندية ،يوم أمس الخميس ،األنباء التي تتحدث عن
وجود اتفاقية مع الواليات المتحدة األمريكية الستقبال  100ألف الجئ فلسطيني منهم  60ألفاً
من فلسطينيي سورية.
وقالت الخارجية الكندية عبر موقع تويتر "يتم نشر معلومات مضللة ،تشير إلى أن لدى الواليات
المتحدة اتفاقية مع كندا الستقبال  100ألف فلسطيني ،هذا غير صحيح واالتفاق المشار إليه
غير موجود".
وكان مصدر فلسطيني قد كشف النقاب عن تفاهم أمريكي كندي لتوطين  100ألف الجئ
فلسطيني في كندا ،في إطار ما يسمى "صفقة القرن" ،ويقضي باستقبال  40ألفاً من الالجئين
الفلسطينيين في لبنان ،و 60ألفاً من الالجئين الفلسطينيين في سورية.
وأضاف المصدر لصحيفة "األخبار" اللبنانية "أن التفاهمات الدولية ،تقابلها تسهيالت تقدمها
شبكات التسفير عبر خفض تكلفة الهجرة من  12ألف دوالر إلى  7آالف دوالر عن الشخص
الواحد ،والتي تنشط في أماكن تجمع الالجئين الفلسطينيين".
هذا ويعاني الالجئون الفلسطينيون في سورية ودول الجوار أوضاعاً صعبة جداً على كافة
المستويات الحياتية واالقتصادية واالجتماعية ،إال أنها تتعمق أكثر مع اضطراب وضعهم
القانوني.

