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"أزمة سكن المهجرين الفلسطينيين من مخيم اليرموك تفاقم معاناتهم"

• األمن اللبناني يطلق سراح ثالثة أطفال فلسطينيين سوريين بعد يومين من احتجازهم
• معتقل فلسطيني سابق في السجون السورية يشارك في لقاء إلحياء "ذكرى المعتقلين الشهداء" جنوب تركيا
• ( )600طفل فلسطيني وسوري يشاركون في مشروع مخيم القدس الصيفي جنوب تركيا

آخر التطورات
يواجه الالجئون الفلسطينيون المهجرون من مخيم اليرموك أزمة كبيرة في تأمين السكن ،وخاصة
في البلدات الثالث جنوب دمشق يلدا وببيال وبيت سحم ،وسط تقليص للمساعدات الممنوحة لهم
من قبل األونروا.
فبعد قصف النظام السوري للمخيم في  2012-12-16هاجر آالف الالجئين منه نحو
العاصمة دمشق وريفها والدول المجاورة ،ثم ُهجر من تبقى بعد اقتحام داعش للمخيم مطلع نيسان
 ،2015إلى أن أخلي من ساكنيه بعد حملة القصف العنيفة التي استهدفته من قبل النظام
السوري والروسي لطرد داعش منه.

وتحت ضغط الواقع االقتصادي المتردي وضعف الموارد المالية لالجئين ،أقام المئات منهم في
منازل مهجورة من ساكنيها في البلدات الثالث يلدا بييال وبيت سحم جنوب دمشق.
وبعد سيطرة النظام السوري على جنوب دمشق ،بدأ أصحاب المنازل يعودون إلى منازلهم التي
هجروها خالل سنوات الحرب ،فطلب من الفلسطينيين إما مغادرتها أو دفع إيجار لها ،مما فاقم
من معاناتهم واضطر الكثير منهم إلى دفع إيجارها بمعدل وسطي  55دوال اًر أمريكياً أو التوجه

إلى مراكز اإليواء.

من جانبها ،قالت الوكالة الدولية "األونروا" أنها اضطرت إلى تقليص مساعداتها النقدية الطارئة
في سورية من  32دوال اًر أمريكياً إلى  23دوال اًر أمريكياً شهرياً للفرد الواحد بسبب نقص التمويل،

وال يكفي هذا المبلغ الالجئين الفلسطينيين اآلن لدفع متطلبات إيوائهم.

يشار إلى أن آالف الالجئين الفلسطينيين هجروا من مخيم اليرموك إثر قصف النظام السوري
للمخيم في  ،2012-12-16ثم هجر من تبقى بسبب اقتحام داعش للمخيم مطلع نيسان
 ،2015إلى أن أخلي من ساكنيه بعد حملة القصف العنيفة التي استهدفته من قبل النظام
السوري والروسي لطرد داعش منه.
وفي سياق آخر ،أطلق األمن اللبناني سراح ثالثة أطفال من المهجرين الفلسطينيين في لبنان بعد
يومين من احتجازهم في صيدا ،بحجة عدم تجديد اقاماتهم ،وهم" :عالء الدين أسعد" (15عاماً)،

"إياد خالد" ( 16سنة) ،و"أحمد جلبوط" ( 16عاماً)

وكان األطفال الثالثة لجؤوا من سورية إلى لبنان عام  2012مع ذويهم ولم يغادروها إال عام
 2017عندما ذهبوا إلى سورية لتقديم امتحان شهادة التعليم األساسي (البريفيه) وعادوا إليها
بموجب برقية موافقة تسمح لكل طالب فلسطيني سوري غادر لبنان لتقديم االمتحانات بالدخول
إلى األراضي اللبنانية.
يشار إلى أن حوالي  31ألف الجئ فلسطينيي سوري في لبنان يعانون من وضع قانوني غير
واضح حيث كان األمن العام اللبناني يرفض تمديد اإلقامة للعديد من الالجئين الفلسطينيين
السوريين بحجة غياب التعليمات الضابطة لذلك.
ظم ناشطون في مدينة غازي عينتاب جنوب تركيا لقاء شعبياً إلحياء "ذكرى
في غضون ذلك ،ن ّ
المعتقلين الشهداء" في سجون النظام السوري ،وتخلل الفعالية كلمات عديدة.

وتحدث المعتقل الفلسطيني "كريم الجليلي" من أبناء مخيم النيرب عن تجربة اعتقاله خالل سنوات
اعتقاله في السجون السورية ،واستضاف اللقاء المعتقل التركي السابق في سجون النظام السوري
رياض أفجالر ،كما ألقت "سمر علوني" من ذوي المعتقلين كلمة قصيرة ،وألقى أحد القضاة في
كلمته الضوء على ما يمكن فعله في مسار العدالة من أجل ضحايا التعذيب.
عبرت عن المعتقلين الذين قضوا في السجون
وفي نهابة الفعالية أضاء المشاركون الشموع التي ّ
السورية بأنهم ليسوا أرقاماً بل شموعاً تضيء الطريق ،بحسب القائمين على اللقاء.
يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت حتى اآلن ( )1686معتقالً فلسطينياً في سجون النظام

السوري منهم أكثر من ( )108نساء.

وفي الجنوب التركي أيضاً ،شارك نحو ( )600طفل من المهجرين الفلسطينيين والسوريين في

"صيف وامرح" في مدينتي أنطاكيا والريحانية جنوب تركيا.
مشروع القدس الصيفي األول ّ

وقال مراسل مجموعة العمل في تركيا ،إن المخيم استمر لمدة عشرة أيام ،تخلله ورشات الفنية
ورياضية وخصص يوم للتراث الفلسطيني ويوم الشيف الصغير ،ويوم للرياضة والحركة ويوم
الجائزة وهو حفل ختامي يقدم األطفال المشاركون فيه لوحات فنية ومسرحيات.

ويأتي المخيم ضمن سلسلة مشاريع تشرف عليها الجمعية االسالمية إلغاثة األيتام والمحتاجين
بالتعاون مع جمعية خير أمة ،حيث بدأت مشاريعها اإلغاثية واالجتماعية منذ خمس سنوات
واستهدفت المهجرين الفلسطينيين والسوريين في تركيا.

هذا واختتم المشروع بحفل أقيم في مدينة أنطاكيا وبحضور شخصيات وعدد من مدراء الجمعيات
التركية والسورية ،وضم الحفل فقرات فنية من تقديم االطفال المشاركين في المخيم ،وانتهى الحفل
بتقديم شهادات شكر للمشرفين والمتطوعين الذين رافقوا األطفال طيلة أيام المخيم ،مع االشارة
إلى أن المخيم استمر لخمسة أيام أخرى في مدينة الريحانية.

