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العدد2640 :

"مناشدة ..تفاقم معاناة فلسطينيي سورية في لبنان"

• "لواء القدس" يعلن التطويع ..سد للنقص واستغالل لألوضاع الصعبة
• تركيا :حملة جواز السلطة الفلسطينية مستثنون من قرار وقف تمديد اإلقامة السياحية
• ندوة عن اللغة العربية في النمسا بمشاركة فلسطينيين من سورية

آخر التطورات
ناشد ناشطون فلسطينيون المؤسسات والجمعيات اإلغاثية بمساعدة الالجئين الفلسطينيين
القادمين من سورية في لبنان ،لسوء أوضاعهم وتدهورها يوماً بعد يوم.
ولفت الناشطون إلى أن النازحين الفلسطينيين في البقاع األوسط والغربي يعيشون وضعاً أشد
صعوبة لسوء أحوال الطقس وظروف المناخ الباردة ،وقلة ذات اليد وعدم قدرتهم على تأمين ثمن
مواد التدفئة؛ نتيجة ارتفاع أسعارها وعدم وجود مورد مالي أو فرص عمل تمكنهم من تأمين
مستلزمات الحياة األساسية.
وأكد الناشط محمود الشهابي "أن كثي اًر من العائالت الفلسطينية السورية بالبقاع ال تستطيع إطعام
أبنائها أو معالجتهم أو شراء الدواء لهم أو تدريسهم أو دفع إيجار البيت أو تسوية أمورهم ،و
يوجد بينهم عائالت أيتام وأرامل كثيرة وحاالت صحية حرجة وحاالت فقر ال يمكن أن تحتمل".

ونوه إلى أن "الوضع يرثى له وال يحتمل وذلك لعدم السماح لهم في ممارسة العمل ليتمكنوا من
مساعدة أنفسهم وعائالتهم ،إضافة إلى تقليص األونروا مستحقات فصل الشتاء".
ويقدر تعداد الالجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان بحوالي ( )28ألف ،حسب إحصائيات
األونروا حتى نهاية شباط /فبراير  ،2019ويعانون من أوضاع معيشية قاسية نتيجة شح
المساعدات اإلغاثية وعدم توفر موارد مالية ثابتة وصعوبة تكاليف الحياة في لبنان.
في سورية ،تواصل المجموعات العسكرية الموالية للنظام السوري حمالت تجنيد وإعالن بين
الحين واآلخر عن حاجتها لمتطوعين ،مستغل ًة الظروف االقتصادية الصعبة وانعدام الموارد
المالية وانتشار البطالة بين الشباب الفلسطينيين والسوريين.

حيث أعلنت مجموعة "لواء القدس" الموالية للنظام السوري فتح باب التطويع لديها بجميع
االختصاصات العسكرية في جميع المناطق السورية ،وفق مصادر إعالمية مقربة من اللواء.
من جانب آخر اتهم ناشطون فلسطينيون ،مجموعة "لواء القدس" بتجنيد صغار السن من
الالجئين الفلسطينيين من أبناء مخيم النيرب وحندرات ،وارسالهم إلى جبهات القتال ،ووثقت
مجموعة العمل قضاء عدد منهم ،كالشاب الفلسطيني "أحمد أبو خشبة" الذي لم يتجاوز السادسة
عشرة من عمره.
ويقدر عدد اللواء بنحو  7آالف مقاتل بينهم قرابة ( )800مقاتل فلسطيني ،وخسر أكثر من
( )600مقاتل منذ تشكيله ،فيما يشير فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل إلى توثيقه ()90
الجئ فلسطيني من اللواء قضوا خالل مشاركتهم القتال منذ تشكيله عام .2013

في تركيا ،أكد رئيس الجالية الفلسطينية في إسطنبول "حازم عنتر" أنه تواصل مع المسؤولين
األتراك فور نشر تقارير بخصوص اإلقامة السياحية ،وأكدوا له أن الفلسطينيين مستثنون من قرار
إلغاء ووقف تمديد اإلقامة السياحية في تركيا.
وقال عنتر لوسائل إعالم فلسطينية إن الفلسطينيين من حملة جواز السلطة الفلسطينية والوثيقة
المصرية واللبنانية سيجري استثناؤهم من القرار ،مشي اًر إلى تأكيد المسؤولين األتراك له على الرغم
من عدم وجود قرار رسمي بالموضوع.
وأضاف أن إدارة الجالية تواصلت مع البرلمان التركي من أجل الحديث عن موضوع اإلقامات،
وغيرها من المشاكل التي تواجه أبناء الجالية في تركيا.

هذا وال يشمل القرار حملة الوثائق الفلسطينية السورية والتي دخلوا البالد بطريقة غير نظامية،
وحملة بطاقات اإلقامة في تركيا "كيملك".
الجدير ذكره أن آالف الالجئين الفلسطينيين من سورية استطاعوا الحصول على جوازات سفر
صادرة من سفارات السلطة الفلسطينية في سورية وخارجها ،األمر الذي يم ّكنهم من دخول

األراضي التركية.

في بالد المهجر ،شارك عدد من الالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية بندوة عن اللغة
العربية في مقر مركز كولومبوس بالعاصمة النمساوية فيينا ،استعرض المحاضرون خاللها
مشاكل وحلول تعليم اللغة العربية للمهاجرين في النمسا والمهجر.
وقدم المحاضر الفلسطيني السوري "أنور علي" ورقة عن تعليم اللغة العربية في النمسا بين الواقع
ّ

شدد خاللها على ضرورة إشراف كادر تعليمي متخصص في اللغة العربية على عملية
والطموحّ ،

التعليم بأسلوب عصري ،واختيار أفضل المناهج التدريسية للطالب.

وكان أنور علي قد عمل في تدريس اللغة العربية في مدارس دمشق وريفها ألكثر من  15عاماً،
وهاجر من مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق ووصل إلى النمسا قبل قرابة 5
أعوام ،ويواصل فيها التعليم وافتتح مدرسة تعليمية للغة العربية.
يشار إلى أن العديد من النخب الفلسطينية السورية والجامعيين وخريجي المعاهد والجامعات
تحاول شق طريقها في بلدان المهجر بعد فرارهم من الحرب الدائرة في سورية ،وقد سجل
نجاحات عديدة لهم في ميادين مختلفة منذ وصولهم الدول األوروبية.

