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"مخطط تنظيمي جديد في جنوب سورية يشمل مخيم درعا وسكانه يناشدون"

• الفلسطينيون في تايالند يطالبون األمم المتحدة بحمايتهم وايجاد حل جذري لمعاناتهم
• طالل ناجي :القيادة العامة قدمت  420ضحية من عناصرها و 800جريح منذ بداية األحداث في سورية
• تفاقم أزمة المياه في مخيم خان دنون

آخر التطورات
كشف محافظ درعا أثناء زيارة تفقدية قام بها يوم أمس لمناطق في مدينة درعا جنوب سورية أن
مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين سيقع ضمن المخطط التنظيمي الذي تعمل عليه السلطات
السورية ،وذلك إلعادة أحياء كل المناطق التي اعادت السيطرة عليها.
وأكد محافظ درعا لألهالي أنه تم إلغاء كافة مراكز اإليواء في مدينة درعا وإعادة من فيها إلى
بلداتهم وقراهم إلعادة إعمارها ،منوهاً إلى أنه تم استثناء مخيم درعا نتيجة الدمار الكبير الذي
تعرض له ،والذي يقدر بحوالي  %80مما يجعل إعادة إعماره مكلف على السكان والدولة
السورية ،لذلك اتخذ قرار بإعادة تنظيم المخيم وبناء مدينة حديثة عوضا عنه.

وأشار المحافظ أنه ال نية في الوقت الحالي إلخراج األهالي القاطنين حالياً في مخيم درعا ،ولكن
األوامر التي صدرت من السلطات السورية أن يعود أهالي كافة المناطق والبلدات في درعا ما

عدا سكان المخيم.
وكان مخيم درعا شهد موجة نزوح كبيرة في صفوف األهالي نتيجة تصاعد عمليات القصف التي
شنت مدفعية النظام وطائراته غارات مكثفة
استهدفت المخيم واألحياء المجاورة له ،حيث ّ
استخدمت فيها الصواريخ والبراميل المتفجرة ،ما أدى إلى دمار حوالي  % 80من مبانيه وحاراته

ومساحته العمرانية.
من جانبهم ناشد أهالي مخيم درعا السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية ووكالة األونروا للعمل من
أجل تقديم المساعدة العاجلة والفورية لهم والتخفيف من معاناتهم ووضع حد لمأساتهم من خالل

الضغط على الحكومة السورية للعمل على تأمين مأوى مناسب لهم أو إعادتهم لمخيمهم وبيوتهم
والتخفيف من مصابها.
باالنتقال إلى تايالند طالبت عشرات العائالت الفلسطينية التي تواجه خطر االعتقال والترحيل في
تايالند من األمم المتحدة تأمين حماية دولية لها ،والضغط على الحكومة التايالندية من أجل
تسوية أوضاعهم القانونية ،وإخراج كافة الالجئين من داخل السجون وعودتهم إلى عائالتهم
بالسرعة القصوى ،والعمل الجدي والفاعل من أجل ووقف حمالت االعتقال ،منوهين إلى أن
حياتهم أصبحت جحيماً نتيجة استمرار حالة الهلع والخوف من خطر االعتقال والترحيل.
كما دعا الالجئون الفلسطينيون إلى توطين كافة الالجئين الحاصلين على بطاقات الـ UN
وتسفيرهم إلى بلد آمن يحترم اإلنسان ،وتوفير حياة أكثر أمناً واستق ار اًر ألطفالهم وممارسة حقهم

الطبيعي في التعليم واللعب ،والرعاية الصحية والدعم النفسي ألطفالهم ،الذين لم يعرفوا من
طفولتهم سوى الخوف والكبت في ظل هذه الظروف السيئة.

فيما اشتكى الالجئون الفلسطينيون من إهمال عجز وعدم قدرة المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين في تايالند عن تقديم أي مساعدة لهم ،بحجة أن الحكومة التايلندية ال تعامل
الالجئين على أنهم الجئين فارين من الحرب ،بل تعاملهم كخارجين عن القانون في حال خالفوا
قوانينها.
يشار إلى أن أكثر من  600الجئ فلسطيني في تايالند بينهم  50عائلة فلسطينية سورية
معرضين لخطر حقيقي بسبب إقرار السلطات التايالندية لقانون يفرض اجراءات مشددة على من
ال يملك أوراق إقامة ثبوتية.
من جهة أخرى كشف األمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  -القيادة العامة
طالل ناجي ،في حوار مع موقع "سبوتنيك" أن عدد الذين قضوا من مقاتلي جبهة الشعبية لتحرير
فلسطين  -القيادة العامة منذ بداية األحداث في سورية عام  2011بلغ  420عنص اًر و800

جريح،

منوهاً إلى أن القيادة العامة وقفت إلى جانب السلطة السورية منذ بداية األزمة إليمانها أن سورية
استهدفت بسبب موقفها من القضية الفلسطينية ،واحتضانها للشعب الفلسطيني وموقفها القومي

من القضايا العربية ،معتب اًر أن ما سمي بالربيع العربي هو مؤامرة هدفها تصفية القضية

الفلسطينية وأن الرابح األكبر مما يجري في سورية والبلدان العربية من صراعات هو العدو

الصهيوني.

وكان الناجي أشار خالل مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة  26من تشرين األول الجاري ،في
موسكو إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين غادروا سوريا منذ بدء األزمة فيها عام 2011
يقدر بحوالي  200ألف من أصل  550ألف كانوا يقطنونها.
في حين تفاقمت معاناة سكان مخيم خان دنون الذي يقع على مسافة  23كيلومتر جنوب
العاصمة السورية دمشق جراء انقطاع المياه المستمر عن منازلهم وحاراتهم أليام وأسابيع عديدة،
مما يضطرهم لشراء صهاريج المياه بأسعار مرتفعة.
سكان المخيم الذين يجدون صعوبة كبيرة في تأمين مياه الشرب بسبب انقطاعها المستمر لعدة
أيام يعانون من هذه المشكلة منذ سنوات ،مضيفين إلى أنها لم تحل حتى اليوم ،كما يشتكون من
ارتفاع أسعار صهاريج المياه مما يشكل عليهم عبء اقتصادي ومصروف لم يكن بالحسبان
يضاف إلى غالء المعيشة".
فيما عبر األهالي عن غضبهم بسبب انقطاع مياه الشرب عن حارات دون سواها ،مشيرين إلى
أن الحارات التي يسكنها بعض المسؤولين ال تنقطع فيها المياه وال يشعرون بمعاناة باقي األهالي.

وكان األهالي طالبوا وناشدوا في وقت سابق من الجهات الحكومية ووكالة األونروا العمل على
حل مشكلة المياه بأسرع وقت ،لكن مناشدتهم ذهبت أدراج الرياح في ظل عدم االستجابة
والتسويف واإلهمال.

