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أكثر من  450فلسطينيًا يف مخيم موريا يواجهون الحجر الصحي

• مقتل فلسطيني يف ظروف غامضة بحلب
• أوضاع كارثية يعيشها أهالي اليرموك ومطالبات بعودتهم إلى مخيمهم
• لليوم العاشر مخيم درعا بال ماء
• حملة تعقيم يف مخيم جرمانا ملواجهة كورونا

آخر التطورات
قال مراسل مجموعة العمل إن أكثر من  450مهاجرًا فلسطينيًا يف مخيم موريا بجزيرة
ليسفوس اليونانية ،سيخضعون إلى جانب آالف الالجئين ،للحجر الصحي بعد اكتشاف إصابة
بفايروس كورونا.

ونقل عن ناشطين يف الهجرة ،أن املخيم سيخضع للحجر ملدة  14يومًا قادمة ،بعد إصابة
رجل يبلغ من العمر  40عامًا ،فيما عبر العاملون يف املجال اإلنساني من خشيتهم من انتشار
الفيروس بين املهاجرين.
ويعيش أكثر من  12ألف مهاجر يف مخيم موريا الذي يخضع إلشراف الحكومة اليونانية ،حيث
تم افتتاحه عام 2015كمركز لتسجيل الوافدين ،يف حين يرجع االزدحام الشديد يف الجزر إلى
تنفيذ اليونان لسياسة "االحتواء" ،التي ينتهجها االتحاد األوربي ،القاضية بإبقاء الالجئين ىلع
الجزيرة ،بدالً من نقلهم إلى داخل األراضي اليوناني.

يف سياق مختلف وجد الالجئ الفلسطيني "مجد أحمد سليم درويش مشنوقا يف منزله يوم
االثنين  2020/8/31يف منزله بمدينة حلب يف ظروف غامضة.

ووفقًا ملراسل مجموعة العمل يف حلب أن ظروف مقتل مجد ال تزال غير واضحة ،وأن األمن
السوري لم يصدر أي توضيح حول الجريمة ،وقد تم دفنه يف مقبرة مخيم النيرب.
مجد موظف يف مديرية التربية بحلب قسم االمتحانات ،وهو نجل الحقوقي والوزير السابق
أحمد سليم درويش من بلدة ترشيحا الفلسطينية  /قضاء عكا.
من جهة أخرى طالب عدد من الحقوقيين ولناشطين وأهالي مخيم اليرموك بعودتهم إلى
ممتلكاتهم ومنازلهم ،خاصة بعد القرار الذي أصدرته محافظة دمشق قبل عدة أيام ،القاضي
بالتريّث ،أي التوقف املؤقت ،يف إصدار املخطط التنظيمي النهائي ملخيم اليرموك يف
دمشق.

هذا ويعيش أبناء مخيم اليرموك أوضاع إنسانية كارثية وأزمات اقتصادية غير مسبوقة بسبب
انعكاس آثار الحرب السلبية عليهم ،واضطرارهم للنزوح عن مخيمهم إثر تدهور الوضع األمني
والقصف والحصار وسيطرة تنظيم داعش ىلع جزء واسع من املخيم ،حيث فقد معظم أهالي
اليرموك أعمالهم وخسروا ممتلكاتهم ومنازلهم ،إضافة إلى تضاعفت التزاماتهم من إيجارات
منازل ومصاريف معيشية وانتشار البطالة يف صفوفهم وعدم وجود مورد مالي ثابت يعينهم
ىلع تأمين متطلبات حياتهم اليومية ،وما زاد الطين بلة انتشار جائحة كورونا.
أما يف جنوب سورية اشتكى سكان مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية من
انقطاع املاء عنهم منذ  10أيام ،مما أحدث أزمة خانقة تضاف إلى أزمات ومعاناة تالحق
األهالي.

وقال مراسل مجموعة العمل إن األهالي اضطروا إلى شراء املاء من الصهاريج ،حيث شكل ضغطًا
كبيرًا ومشاكل عديدة لتأمين املاء لهم.
وأضاف املراسل توجه وفد من السكان إلى مؤسسة املياه لتقديم شكوى بخصوص انقطاع
املاء ،لكن دون نتائج تذكر ،حيث يقدم مدير املؤسسة واملهندسون وعودًا لم تتحقق حتى
اآلن وكل طرف يحمل املسؤولية ىلع اآلخر ،ويتحججون بوجود أعطال وعدم وجود كهرباء.
ونقل مراسلنا عن أحد العاملين يف املؤسسة قوله "أنتم تريدون أخذ دور املياه من حي من
األحياء الت ي كانت تحت سيطرة الحكومة" ،مما يكشف األسباب الحقيقية إلى قطع املاء عن
مخيم درعا كونه لم يكن تحت سيطرة النظام سابقًا.
واستنكر األهالي التمييز بين السكان يف مدينة درعا ،وطالبوا بأبسط حقوقهم ومساواتهم
باألحياء التي يصل إليها املاء ،كما استهجنوا صمت وكالة األونروا ومؤسسة الالجئين عن هموم
أهل املخيم ومعاناتهم ،ودعوهم إلى تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب الفلسطيني يف
سورية عمومًا ومخيم درعا خاصة.

إلى ذلك نفذ عدد من الناشطين بالتعاون مع منظمة الشبيبة الفلسطينية حملة تعقيم
وتطهير وتنظيف يف مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق ،وذلك ضمن الجهود
املبذولة ملكافحة انتشار فايروس كورونا املستجد ،وتحصين بيئة السـالمة العامـة.

ووفقًا ألحد املتطوعين أن الحملة شملت رش املواد املُعقمة واملُطهرة يف منازل وحارات
وأزقة املخيم ،وسيارات النقل العامة ومكاتب ومدارس وعيادات وكالة الغوث ،كما رافقها حملة
توعية وتوزيع مواد معقمة ومطهرة ىلع األهالي ،بهدف الحفاظ ىلع سالمتهم ووقايتهم
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