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"لوقف المطالبة بالهجرة :ناشطون فلسطينيون سوريون يطالبون الرئيس عباس إعادتهم إلى فلسطين"

•
•
•
•

السفير الفلسطيني في مصر يبحث أوضاع الفلسطينيين من سورية مع رئيس مكتب األونروا بالقاهرة
الهند تتبرع بـ  5مالين دوالر دعما ً لألونروا
تكريم  120طالبا ُ من فلسطينيي سورية في اسطنبول
فلسطيني يحرز المركز األول في بطولة األندية السورية لبناء األجسام والقوة البدنية

آخر التطورات
طالب عدد من الناشطين والعائالت الفلسطينية السورية في لبنان رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس إعادتهم إلى وطنهم فلسطين بدل المطالبة باللجوء اإلنساني إلى الدول األوربية.
وأشار نشطاء صناع مستقبل فلسطينيي سورية في بيان أصدروه يوم األربعاء  8 /7الجاري
تعقيبا" على تصريح حركة فتح  -على حد تعبيرهم  -بشأن حراك الهجرة أنهم سيقفون ضد أبواق
السفارات واألجندات الخارجية التي تغرر بشباب شعبنا بتشجيعهم على الهجرة الجماعية بشرط
أن يخرج سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن حص اًر.

ويقر باعترافه بحق العودة لجميع الالجئين في الشتات إلى ديارهم وأراضيهم المحتلة التي هجروا
منها عام  ،1948ونحن بانتظار خطابه خالل أسبوع من تاريخ هذا البيان.
وكان الالجئون الفلسطينيون المقيمون في لبنان والمهجرون من سورية إليها ،نظموا اعتصاماً
أمام مقر السفارة الكندية في العاصمة اللبنانية بيروت ،للمطالبة بالهجرة الشرعية ،نتيجة
األوضاع المعيشية والقانونية واالقتصادية المزرية التي يعانونها في لبنان.
من لبنان إلى مصر ،التقى أول أمس ،السفير الفلسطيني بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة
الدول العربية السفير "دياب اللوح" ،مع رئيس مكتب األونروا بالقاهرة الدكتورة "سحر الجبوري"،
وناقشا أوضاع الالجئين الفلسطينيين في مصر خاصة القادمين من سوريا.

وثمنت الدكتورة سحر الجبوري اللقاء والتعاون المثمر بين مكتب األونروا وسفارة فلسطين بالقاهرة
من أجل تقديم الخدمات وتخفيف المعاناة عن الالجئين الفلسطينيين بالقاهرة ،وأكدت استمرار
العمل والتواصل مع السفارة.

يشار إلى أن نسبة األطفال الفلسطينيين السوريين المحرومين من حق التعليم في مصر بلغت
قرابة خمس وتسعين بالمائة من مجموعهم ،بسبب عدم معاملة السلطات المصرية لهم معاملة
الالجئ ،أسوة بأقرانهم السوريين.
في سياق آخر ،تبرعت حكومة الهند بمبلغ قيمته  5ماليين دوالر لصالح ميزانية وكالة األمم
المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين (األونروا) لدعم برامج الوكالة الرئيسة وخدماتها ،التي
تشمل التعليم والرعاية الصحية واإلغاثة والخدمات االجتماعية .وقد تم تقديم التبرع لألونروا من
قبل ممثل الهند لدى دولة فلسطين سعادة السيد سونيل كومار.

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 (سوريا ،األردن ،غزة ،الضفة الغربية ،األردن)
كرمت جمعية "خير أمة" يوم أمس ( )120طالباً يتيماً من فلسطينيي سورية و30
في تركياّ ،
يتيماً من السوريين بمدينة اسطنبول التركية ،لتفوقهم الدراسي.
وشارك في الحفل كشافة القدس وجمعية شام اإلنسانية وجمعية آرطفرل باإلضافة لجمعية مالذ،
وتم تقديم فقرات فنية ومسابقات ومشاركات شعرية ومهارات كشفية ،وقدمت جوائز نقدية وعينية
لجميع المشاركين.
ويقدر عدد العائالت الفلسطينية السورية في تركيا ما يقارب ( )2400عائلة ،من بينهم ()1200
أسرة تقطن مدينة اسطنبول ،يواجهون مصاعب قانونية خاصة بعد الق اررات واإلجراءات األخيرة
الصاد رة عن الحكومة التركية المتعلقة بتنظيم الوجود غير الشرعي لالجئين بمدينة اسطنبول
وترحيل من ال يحمل بطاقة الحماية المؤقتة (الكيملك).
إلى ذلك ،أحرز الالجئ الفلسطيني "شادي فريد درويش" المركز األول في بطولة الجمهورية
لألندية السورية لبناء األجسام والقوة البدنية بوزن  70كغ ،التي أقيمت في العاصمة السورية
دمشق يوم الثالثاء  8 /6الجاري وهو من أبناء مخيم العائدين بحمص ،علماً أنه شارك ببطوالت
عديدة ونال فيها المراكز األولى.

