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"كتّاب وصحفيون وناشطون يطالبون بوقف العبث بمخيم اليرموك"

"

• وفاة أستاذ فلسطيني يف دمشق جراء إصابته بكورنا
• أوضاع سيئة يعيشها الفلسطينيون بمخيم الجزيرة يف ريف إدلب
• مساعدة مالية طارئة لفلسطينيي سورية يف األردن

آخر التطورات
أصدر كُتّابٌ وصحفيون وناشطون فلسطينيون بيانًا صحفيًا دعوا خالله التصدي للمخطط
التنظيمي ملخيم اليرموك الذي أصدرته محافظة دمشق يف نهاية شهر حزيران املاضي
والذي يهدف إلى تغيير هوية ورمزية املخيم.

أكد املوقعون ىلع البيان "إن املخطط التنظيمي ملخيم اليرموك حلقة مشبوهة يف
سلسلة شطب املخيم بكل رمزيته ومدلوالته الوطنية يف الوعي والوجدان الجمعي لشعبنا
الفلسطيني".
مضيفين أن مخيم اليرموك تعرض يف السنوات العشر املاضية لعملية شطب مدروسة
وممنهجة وفق أدوات وأليات مختلفة تنوعت بين القصف والتجويع والحصار والهدم والتدمير
وتهجير أهله ،مرورًا بمسرحية تحريره من داعش يف معركة هزلية دمرت أجزاء ومساحات
واسعة من بنيانه".

شدد البيان ىلع أن املخطط التنظيمي يأتي اليوم لينهي ما تبقى من مخيم اليرموك
ويحوله إلى حي من أحياء دمشق بعد تغيير مالمحه وشطب  % ٥٠من جغرافيته املعروفة
والثابتة منذ آخر مخطط يف عام "٢٠٠٤
طالب املوقعون ىلع البيان كافة الجهات املعنية بالشعب الفلسطيني يف الداخل والشتات
بوقفة جادة ،لوقف محاوالت العبث يف مخيم اليرموك وبقية املخيمات الفلسطينية يف
سورية" ،فهي كانت وال زالت وستبقى محطات ىلع طريق العودة والتحرير"
يف سياق مختلف تويف أستاذ الفيزياء الفلسطيني "سعيد صالح حديد" جراء إصابته
بفيروس كورونا ،وذلك بعد أن رفضت إحدى املشايف الحكومية استقباله.

وقال مقربون من حديد إنه شعر بأعراض املرض فتوجه إلى املشفى ،لكن الكادر الطبي رفض
استقباله بحجة أن وضعه الصحي مستقر وليس بحاجة للعالج ،فحجر نفسه باملنزل إلى أن
ساءت حالته الصحية وتويف.

يعتبر "سعيد حديد" أحد أهم مدرسي الفيزياء يف دمشق ،وهو من سكان مخيم اليرموك
لالجئين الفلسطينيين بدمشق.
من جهة أخرى تعيش قرابة  3٠عائلة فلسطينية مهجرة من مخيم اليرموك ومنطقة التضامن
جنوب دمشق ومن غوطة دمشق مخيم الجزيرة بمنطقة أطمه يف محافظة إدلب ىلع
الحدود التركية ،أوضاعًا إنسانية صعبة وسيئة ،حيث يشكون من بؤس الحال وقلة املوارد
وانعدام املساعدات اإلغاثية ،وعدم توفر أدنى مقومات الحياة واملتطلبات األساسية،
والتهميش املتعمد لهم من قبل السلطة والفصائل الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين األونروا ،إضافة لبدء انتشار وتفشي جائحة كورنا يف الشمال السوري.

من جانبها اتهمت العائالت الفلسطينية األونروا بالتقصير" ،وعدم تقديم أي مساعدة مالية أو
إغاثية لهم ،مشيرين إلى أن وكالة الغوث وكأنها سحبت االعتراف بوجودهم رغم امتالكهم
"الكرت األبيض" الخاص للفلسطينيين من قبل الوكالة" ،مطالبين بممارسة الضغط ىلع األونروا
بصفتها املسؤولة دوليًا عن الالجئين الفلسطينيين إليصال كافة معوناتها املادية واإلغاثية

للمهجرين قسريًا إلى املناطق كافة داخل سورية باعتبارها إحدى حقول عملها الرئيسية،
والعمل ىلع توفير الحماية القانونية والجسدية واإلنسانية ،وتقديم املساعدات النقدية
كبدل إيواء وغذاء بشكل مباشر أو من خالل عمل شراكات مع منظمات دولية يف حال عدم
رغبة األونروا بالوصول إليهم.
باالنتقال إلى األردن صرفت وكالة األونروا مساعدة مالية طارئة بسبب فيروس "كورونا" لالجئين
الفلسطينيين من سورية يف األردن ،بمعدل  7٠دينارًا أردنيًا لكل فرد من أفراد العائلة ،وأشار
الناشطون أن الوكالة بدأت شحن الرصيد وإرسال رسائل لالجئين.

وقالت الوكالة يف الرسائل املرسلة لالجئين إن املبلغ هو جزء من مساعدات إضافية لتغطية
االعباء املالية املترتبة بسبب جائحة كورونا ،وأوصت بسحب املبلغ كامالً قبل تاريخ -٠7-٢٥
.٢٠٢٠

