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"مطالبات لألونروا يف سوريا بوضع آلية ملواجهة كورونا"
•

تسجيل إصابات بفيروس كورونا يف مخيم خان الشيح

•

املؤ تمر الشعبي لفلسطينيي الخارج :املخطط التنظيمي ملخيم اليرموك بدمشق تهديد جديد
لعاصمة الشتات وحق العودة

•

أهال مخيم خان دنون يشتكون من االنقطاع العشوائي واملتكرر للتيار الكهربائي

آخر التطورات:
حالة من الخوف يف املخيمات والتجمعات الفلسطينية بعد انتشار أخبار تفيد
بانتشار عدوى فايروس كورونا يف العاصمة دمشق وضواحيها.
وأفادت مصادر إعالمية تابعة للحكومة السورية أن وزير الصحة السوري "نزار
يازجي" أعلن إعادة اغالق صاالت األفراح والعزاء للحد من انتشار الفايروس،
بسبب االرتفاع امللحوظ يف معدل اإلصابة بكورونا بين املواطنين.

من جانبهم طالب الالجئون الفلسطينيون بضرورة تدخل "األونروا" لوضع آلية
للتعامل مع الفايروس الذي بدأ باالنتشار من جديد مخلفًا إصابات ووفيات بين

الالجئين الفلسطينيين ،وكان آخرها أستاذ الفيزياء "سعيد صالح حديد" بعد أن
رفضت إحدى املشايف الحكومية السورية استقباله.
ويف ذات السياق وجه ناشطون من أبناء مخيم خان الشيح نداء وصفوه
بالتحذيري بعد تسجيل إصابات بين أبناء املخيم بفايروس كورونا.
وأفادت مصادر من داخل املخيم أن اصابات بفايروس كورونا حدثت بالفعل يف
مخيم خان الشيح ولكن العديد من األهالي يخشى التصريح بإصابته.

من جانبها نصحت مواقع التواصل االجتماعي يف املخيم أهالي املخيم
بتوخي الحيطة والحذر وإتباع اإلجراءات االحترازية ملكافحة هذا الوباء من باب
التحذير وليس التخويف ىلع حد وصفها.

من ناحية أخرى طالب املؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج بالحفاظ ىلع ما
تبقى من مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين ،ووقف املخطط التنظيمي
الجديد الذي أعلنت عنه محافظة دمشق.
واعتبر املؤتمر الشعبي يف بيانه الذي وصل نسخة منه ملجموعة العمل
املخطط التنظيمي تهديدًا جديدًا إلنهاء عاصمة الشتات الفلسطيني وحق
العودة ألكثر من  ٢٠٠ألف الجئ فلسطيني من سكان اليرموك.
كما طالب البيان السلطات السورية إعادة النظر يف املخطط التنظيمي الجديد
للمخيم ،مشددًا ىلع أن أي مشروع تنظيمي ،البد وأن يستند إلى الحفاظ ىلع
املكانة الوطنية ملخيم اليرموك والحقوق الفردية والجماعية لسكانه ،الذين
شكلوا رصيدًا شعبيًا ووطنيًا زاخرًا للقضية الفلسطينية ىلع امتداد عقود.

ودعا املؤتمر الشعبي يف بيانه الذي أصدره يوم االثنين  ٢٠تموز /يوليو إلى
توفير العودة اآلمنة لكافة سكان مخيم اليرموك الذين ال يزال معظمهم يعانون
مرارة النزوح واللجوء املتكرر داخل سورية وخارجها.
وأكد املؤتمر الشعبي ىلع ضرورة توحيد الكلمة واملوقف تجاه التهديد
الوجودي للمخيم ،ويدعو كافة األطراف املعنية فلسطينيًا وسوريًا إلى اعتبار
مخيم اليرموك ومكانته التاريخية نقطة التقاء وحياد إيجابي ،وبداية جديدة
لسكانه وفاعليتهم الوطنية.
من جانب آخر كرر أهالي مخيم خان دنون بريف دمشق ،من االنقطاع العشوائي
واملتكرر للتيار الكهربائي عن بيوت وأزقة املخيم لساعات وفترات طويلة من
الزمن.

وباتت مشكلة الكهرباء وانقطاعها املستمر حديث الساعة بالنسبة لسكان
مخيم خان دنون ،الذين حملوا املسؤولية الكاملة للجهات الرسمية ووكالة
األونروا ،واصفين إياهم بعدم االهتمام بهم وتهميشهم.
وطالب األهالي الجهات الرسمية بعدالة توزيع ساعات التقنين ومعاملتهم أسوة
باملناطق األخرى التي تشهد انقطاعًا ال يتجاوز الثماني ساعات يوميًا ،واألحياء
األخرى التي يصل فيها عدد الساعات لعشرين يف اليوم.

