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"اتهامات لألونروا بمنح قروض لعناصر األمن والميليشيات المسلّحة الموالية للنظام السوري"

• عودة مسلسل االغتياالت إلى المزيريب يثير قلق األهالي
• فلسطينيو سورية يواجهون برد البقاع اللبناني بحرق "البالستيك" للتدفئة
• تجديد وثائق السفر أعباء إضافية تالحق فلسطينيي سورية

آخر التطورات
أتهمت إحدى الوسائل اإلعالمية "درج" وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" في
سورية بمنح قروض لعناصر موالية للنظام وتمويل أجهزة األمن السياسي والمخابرات العامة
والميليشيات المسّلحة فيها خالل سنوات الحرب في سورية على حد تعبيرهم ،منوهين أن ذلك
مكنهم بشكل رئيسي من الصمود في ظل الضائقة المالية التي ما ازلت تعصف بالسوريين.

وأشارت "درج" إلى أنها استطاعت الحصول على عشرات الوثائق وأوراق الحسابات التي تثبت أن
أونروا منحت عبر أحد برامجها قروضاً لعناصر في المخابرات السورية والميليشيات الفاعلة في
سوريا ،كما تم تعزيز ذلك بشهادات ،منوهة إلى أن األونروا ومع تراجع األعمال في مجال
اإلقراض الصغير وعدم رغبتها في إغالق البرنامج ،قامت بتغيير نوعية زبائنها حيث بدأت منح
القروض ألي شخص (سوري أو فلسطيني) موظف أو متقاعد ويحمل بطاقة شخصية (مدنية)،
وكل ذلك بهدف استعادة البرنامج ما خسره من زبائن ونفقات خالل الفترة السابقة بغض النظر
عن الوسيلة.
وشدد المصدر اإلعالمي على أن األونروا وسعت عملية منح القروض لعناصر الفروع األمنية
عناصر ما يسمى (الدفاع الوطني) في سورية بعد تمويل حصلت عليه عام  2013من االتحاد
األوروبي بمقدار  1.6مليون يورو ،مشيرة إلى أن عدد القروض بدأ يرتفع بشكل ملحوظ مسجالً
أكثر من  9000قرض .ومن ضمن هذا العدد تجاوز عدد المقترضين من األفرع التابعة لو ازرة
الداخلية السورية حوالى  3000مقترض.

باالنتقال إلى الجنوب السوري أثار اغتيال القيادي السابق في مجموعات المعارضة "يوسف محمد
الحشيش" في بلدة المزيريب قلق األهالي والخوف من عودة مسلسل االغتياالت إلى المنطقة.
واتهم ناشطون النظام السوري بقتل قيادات وعناصر سابقة في المعارضة المسلحة ،جنوب سورية
على الرغم من إجراء مصالحات وإعطاء تعهدات لهم.

"إن جنوب سورية والمزيريب شهدت عشرات عمليات االغتيال خالل
وقال أحد أبناء المنطقة ّ

سيطرة المعارضة وطالت الجئين فلسطينيين ،ويبدو أنها لن تتوقف في ظل سيطرة قوات النظام
السوري".

في لبنان تواجه العائالت الفلسطينية المهجرة من سورية إلى منطقة البقاع اللبناني أوضاعاً
معيشية صعبة ،وزادت من قساوتها فصل الشتاء والصقيع والبرد القارس وسط تجاهل المؤسسات
والجمعيات الخيرية والفصائل الفلسطينية وتأخر األونروا عن صرف مساعدة بدل الشتاء حتى
اليوم ،األمر الذي أجبر بعضهم ممن يشكون فقر الحال للتخلي عن التدفئة من مادة المازوت،
واللجوء إلى حرق علب البالستيك" بدل الموت برداً ،بالرغم من علمهم ما تسببه رائحة تلك المواد
من ضرر على صحتهم وصحة أطفالهم.

وكان الالجئون الفلسطينيون في البقاع اللبناني قد اضطروا في فصل الشتاء السابق إلى حرق
مالبسهم القديمة وفوط أطفالهم ،وكل شيء يمكن إحراقه من أجل تأمين التدفئة.
من جهة أخرى يعاني اآلالف من الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين اضطروا للخروج من
سورية من مصاعب كبيرة في تجديد وثائق سفرهم السورية ،وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التجديد
من جهة وصعوبة اإلجراءات من جهة أخرى.
حيث يعامل فلسطينيو سورية معاملة السوريين فيما يتعلق بإجراءات تجديد أو منح وثائق السفر،
وتبلغ رسوم تجديد وثيقة السفر نحو  300دوالر أمريكي مع االنتظار أو  800دوالر أمريكي
خالل ثالثة أيام ،وغالباً ما يتم تجديد وثيقة السفر لمدة عامين فقط.
فيما يجد الالجئون مصاعب كبيرة بالتواصل مع القنصليات والسفارات السورية بسبب االزدحام
من جهة وانتشار ظاهرة "سماسرة المواعيد" عبر مقربين من موظفي السفارة أو القنصلية يعملون
على بيع المواعيد مقابل مبالغ مالية تصل في بعض األحيان إلى  300دوالر أمريكي.
في حين تعتبر وثيقة السفر سارية المفعول هي شرط أساسي لحصول فلسطينيي سورية على
اإلقامات في معظم البلدان التي لجأ لها فلسطينيو سورية.

