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"المفوض العام لألونروا :األشهر القادمة ستكون صعبة جدا ً"

•
•
•
•

حادثة اغتيال جديدة في تل شهاب جنوب سورية تثير الخوف بين الفلسطينيين
إنقاذ  12مهاجرا ً بينهم الجئين فلسطينيين قبالة السواحل التركية
نشاط ترفيهي لألطفال في مخيم اليرموك
توزيع بعض المساعدات على فلسطينيي سورية في وادي الزينة بلبنان

آخر التطورات
كشف المفوض العام لوكالة األونروا "بيير كرينبول" أن األونروا تواجه انتقادات بشدة بشأن قضايا
مثل الحياد والكتب المدرسية وحول شرعية عمل الوكالة ،منوهاً إلى أن األشهر القادمة ستكون
صعبة جداً ،وأن الهجمات ضد األونروا ستستمر.
وأضاف كرينبول في رسالة وجهها لالجئين الفلسطينيين وموظفي الوكالة "أننا سنقف بحزم
وسوف نستثمر في نقاط القوة لدينا مع إج ارء التعديالت والتصحيحات عند الحاجة ،لن نتراجع
أبداً عن التزامنا تجاه الالجئين الفلسطينيين وتجاه تفويضنا".

وأعلن المفوض العام عن سلسلة من التدابير من شأنها أن تؤثر وبشكل إيجابي على الالجئين
الفلسطينيين والموظفين ،ففي شهري حزيران وتموز ستطلق األونروا "حملة العودة إلى المدراس"
بمشاركة أكثر من  240مدرسة (باإلضافة للعيادات) في أقاليم األردن ولبنان وسوريا والضفة
الغربية ،بما فيها القدس الشرقية ،وفي قطاع غزة  --بإجراء عمليات الصيانة لهذه المدارس
وتحسين السالمة وتعزيز الحماية للطلبة.
الجدير ذكره أن القرار األميركي بتجميد مساعداتها للوكالة أدى إلى عجز كبير في ميزانية
األونروا مما اضطرها إلى تقليص عدد من خدماتها المقدمة لالجئي فلسطين في مناطق عملها
الخمسة.
في جنوب سورية ،أفاد مراسل مجموعة العمل اغتيال أحد العاملين في بلدية منطقة تل شهاب
بريف درعا الغربي جنوب سورية يدعى "إياد محمد جعارة" ،جراء إطالق النار عليه من قبل
مجهولين.

األمر الذي أثار حالة قلق وخوف بين الالجئين الفلسطينيين بالمنطقة ،حيث تعيش قرابة 40
عائلة في تل شهاب ،وخاصة عقب حوادث اغتيال عديدة جنوب سورية وكان آخرها محاولة قتل
رئيس بلدية المزيريب ذات األغالبية الفلسطينية.
الجدير ذكره أن حوادث االغتيال طالت قادة وعناصر فصائل للمعارضة السورية ممن التحق
بقوات أمن النظام السوري وأيضاً ممن رفض االلتحاق ،وعناصر موالية للنظام السوري.

في سياق آخر ،أنقذ خفر السواحل التركي قبل  3أيام ،قارباً يحمل  12مهاج اًر بينهم  6الجئين
فلسطينيين ،فيما قضى مهاجر كان ضمن المجموعة ويحمل الجنسية السورية.
وكان القارب من نوع فايبر (جت بوت) تعرض للعطل والغرق قبالة سواحل بودروم التركية عند
الساعة  11.51دقيقة ليالً ،وتم اعتقال المهرب وهو سوري الجنسية.
هذا ويستمر عبور الالجئين الفلسطينيين من تركيا إلى الجزر اليونانية لمحاولة الوصول لدول
اللجوء األوروبية ،وينتظر اآلالف منهم الفرصة المناسبة للهجرة وانهاء معاناة نزوحهم في دول
الجوار السوري.
بالعودة إلى سورية ،أقام متطوعون من جمعية الهالل األحمر الفلسطيني نشاطاً ترفيهياً ورياضياً
لقرابة  30طفالً في مخيم اليرموك المنكوب ،األمر الذي أدخل الفرح لقلوب الجميع من أطفال
وذويهم والعاملين بالجمعية في المخيم ،وهو الثاني من نوعه بعد حملة القصف والتدمير األخيرة
وخروج تنظيم داعش من جنوب دمشق.

يشار إلى أن  40عائلة فلسطينية الزالت في مخيم اليرموك ورفضت الخروج منه ،على الرغم من
عدم توفر مقومات الحياة ،فال وجود للماء أو الكهرباء أو بنى تحتية.

لجان عمل أهلي
وزعت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني مساعداتها من السلل الغذائية على  180عائلة
من العائالت الفلسطينية السورية واللبنانية المقيمة في منطقة وادي الزينة في محافظة جبل لبنان،
وذلك ضمن مشاريع رمضان وفق ما أعلنت عنه الهيئة.
ودعت الجمعية جميع المؤسسات الخيرية واإلغاثية الى بذل الجهد في الشهر المبارك لتأمين
المستلزمات االساسية لالسر المتعففة.
وما يزال الالجئون الفلسطينيون المهجرون من سورية والذي يقدر تعدادهم بحوالي ( )28ألف،
يعانون من أوضاع معيشية قاسية نتيجة شح المساعدات اإلغاثية وعدم توفر موارد مالية ثابتة
وصعوبة تكاليف الحياة في لبنان.

