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"توثيق  317الجئا ً فلسطينيا ً مفقودا ً خالل أحداث الحرب في سورية"

•
•
•
•

فقدان الجئ فلسطيني سوري في ألمانيا وعائلته تناشد
فلسطينيو سورية يعتصمون أمام مقر األونروا في عمان
أزمات معيشية مركبة تواجه الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تطلق قناتها على "انستغرام"

آخر التطورات
كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،عن توثيق 317
الجئاً فلسطينياً مفقوداً منذ بدء أحداث الحرب في سورية ،منهم  37الجئة فلسطينية ،وذكرت
المجموعة أن أكثر من نصف المفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك.
واتهم ناشطون ،المجموعات الموالية لألمن السوري بقيامها عمليات خطف واعتقال ،إما بداعي
أن المفقود مطلوب لألمن السوري ،أو من أجل مساومة ذوي المخطوف وطلب فدية مالية
إلطالق سراحه.

يضاف إلى ذلك وجود عدد كبير من المفقودين في سجون النظام السوري ال يزال األمن يتكتم
على مصيرهم أو أماكن اعتقالهم ،وهذا ما أكدته شهادات مفرج عنهم من السجون السورية من
وجود الجئين فلسطينيين هم في عداد المفقودين داخل سجون النظام.
في غضون ذلك ُفقد الشاب الفلسطيني السوري محمد عدنان طالل عموري  24عاماً ،منذ أربعة
أشهر ،خالل تواجده في ألمانيا ،ولم يعلم عنه أي شيء حتى اللحظة ،علماً أن الشاب من مواليد
مخيم اليرموك  1994/10/3اضطر للهجرة إلى هولندا بسبب اندالع الحرب في سورية ،ومن ثم
غادرها إلى ألمانيا منذ سنة ونصف وهو يعاني العديد من األمراض ،بدورها ناشدت عائلته
المنظمات والمؤسسات الدولية واإلنسانية ومن لديه معلومات عنه ،المساعدة في الوصول إلى
نجلها ومعرفة مصيره ومكان وجوده.

باالنتقال إلى األردن نظمت العائالت الفلسطينية المهجرة من سورية اعتصاماً يوم أمس الثالثاء
 12فبراير أمام مقر وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) في عمان ،احتجاجاً
على السياسية التقشفية التي تتبعها وكالة الغوث نحوهم في كافة المجاالت الطبية واإلغاثية
والتعليمية ،ولمطالبتها بتلبية مطالبهم المتضمنة صرف المساعدات الشهرية المقررة للفلسطينيين
السوريين ،صرف بدل إيجار المنازل وبدل محروقات وفواتير الكهرباء الماء ،صرف مساعدات
طارئة للحاالت الصعبة ،وزيادة المساعدات المقدمة من الوكالة.
بدورهم اتهم الالجئون الفلسطينيون المهجرون من سورية في األردن ،وكالة األونروا بالمماطلة
بتلبية مطالبهم وحقوقهم المشروعة ،بعد إعطائهم وعوداً بتحقيقها.

هذا ويشكو فلسطينيو سورية في األردن البالغ تعدادهم حوالي ( )17ألف ،حسب إحصائيات
األونروا حتى نهاية كانون األول عام  ،2016من أوضاع إنسانية مزرية على كافة المستويات
الحياتية واالقتصادية واالجتماعية ،نتيجة انتشار البطالة بينهم وعدم توفر موارد مالية ،وتجاهل
المؤسسات اإلغاثية والجمعيات الخيرية وعدم تقديم المساعدات لهم.
من جهة أخرى يواجه اآلالف من الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين ُهجروا إلى لبنان ،أزمات
معيشية مركبة من أبرزها الوضع القانوني الذي يتلخص بعدم التمكن من الحصول على اإلقامة

داخل لبنان ،يليها صعوب ًة تأمين فرصة عمل حيث يحظر على الالجئين العمل بشكل قانوني،

وفي حال تمكن أحدهم من الحصول على عمل بطريقة غير نظامية فإن أجره يكون متدني جداً
وال يكفي لتغطية مصاريف الحياة في لبنان.

كما يعاني الشباب الفلسطيني من صعوبات كبيرة في محاولة الحصول على فرصة الستكمال
الدراسة الجامعية داخل لبنان ،وذلك الرتفاع تكاليف التعليم فيها خاصة في ظل البطالة وارتفاع
المصاريف اليومية للعوائل الفلسطينية في لبنان.
في شأن أخر أطلقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،قناتها عبر منصة انستغرام
 ،))Instagramضمن سعيها لتوثيق معاناة الالجئ الفلسطيني السوري من عدة جوانب منها
الحقوقية والقانونية والتعليمية والصحية والمعيشية ،باإلضافة إلى الجوانب اإلحصائية والتوثيقية،
واالنتهاكات التي ارتكبت بحقه منذ بداية الحرب في سورية وحتى اليوم.
في حين تتيح "مجموعة العمل" لمتابعيها إمكانية االشتراك في القناة من خالل الضغط على
الرابط التالي ،http://www.instagram.com/actionpal.org.uk :أو البحث عن القناة
باسم "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" بخانة البحث في انستغرام .Instagram
هذا ويتابع صفحة مجموعة العمل على موقع التواصل االجتماعي (الفيس بوك ما يزيد عن 76
ألف متابع ،فيما يتابعها على تويتر أكثر من  1680متابع.

