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 "لبنان: لجان أهلية فلسطينية سورية تطالب األونروا فتح تحقيق مع موظفيها"                               

" 

 عمانفلسطينيو سوريا يدعون لالعتصام أمام مقر األونروا في  •

 الجئون في أثينا يفترشون األرض ويلتحفون السماء •

 جيش التحرير الفلسطيني يدعو لاللتحاق بدوراته •

 مهاجراً غربي تركيا 42انقاذ  •



 

  آخر التطورات: 

طالب تجمع اللجان األهلية لفلسطينيي سورية في لبنان وكالة "األونروا" فتح تحقيق عاجل مع  

عدات النقدية لالجئين الفلسطينيين في لبنان، ومحاسبة  موظفيها المشرفين على ملف توزيع المسا 

 كل من يثبت تورطه في عمليات فساد أو رشوة أو سمسرة.

 

وأشار تجمع اللجان األهلية لفلسطينيي سورية أن ما حصل من فوضى وإهانة واستغالل لالجئين 

ة )بوب فايننس( الفلسطينيين خالل عملية توزيع المساعدات النقدية عبر شركة الحواالت المالي

 يثبت أن وكالة الغوث تعاني من خلل إداري وبنيوي كبير في إدارتها وسياستها تجاه الالجئين. 

كما دعا التجمع وكالة الغوث الى استئناف عمليات توزيع مساعداتها النقدية بشكل سريع دون  

 البيانات الحقا. تأخر ووضع آلية لمراقبة التوزيع في مراكز الشركة وتأجيل عملية التدقيق في 



 

في سياق ذي صلة أعلن عدد من الناشطين والعائالت الفلسطينية السورية المهجرين إلى األردن 

عن عزمهم القيام باعتصام مفتوح أمام مقر وكالة األونروا في عمان، لمطالبتها بالوقوف أمام 

لمساعدات مسؤولياتها، ووضع برنامج عمل واضح وحقيقي للتخفيف من معاناتهم، وتثبيت ا

 الطارئة السنوية، وتقديم مساعدة مالية طارئة خاصة بأزمة كورونا. 

 

وكانت العائالت الفلسطينية السورية في األردن والتي تعاني من أوضاع قانونية ومعيشية غاية  

في السوء، أطلقت العديد من المناشدات مطالبة خاللها وكالة األونروا تقديم مساعدات اغاثية  

لهم ومساعدات والوقوف أمام مسؤولياتها اتجاههم، إال وكالة الغوث صمت آذانها ومالية عاجلة 

 عن تلك النداءات ولم تستجب لها، بحجة نقص التمويل.

من جهة أخرى جددت رئاســة هيئــة أركان جيش التحرير الفلسطيني الموالية للنظام السوري، 

شمال سورية لاللتحاق بدوراتها المقامة  دعوتها للشبان الفلسطينيين في مخيمي النيرب وحندرات  

 في مدرسة باسل األسد للتدريب العسكري الفلسطيني ببلدة مصياف. 



 

 

ووفقًا لمندوب جيش التحرير الفلسطيني في حلب ومخيمي النيرب وحندرات فأن على الراغبين في  

الثبوتية  االلتحاق بدورة صف ضباط قائد جماعة، ودورة أغرار مجندين عليه أن يحضر األوراق 

 والنظامية معه. 

على تعيين مندوب له  2019من عام    11وكان جيش التحرير الفلسطيني أقدم في نهاية شهر  

في مخيم النيرب بحلب من أجل العمل على تسوية أوضاع الشبان الفلسطينيين في حلب 

جراءات ومخيمي النيرب وحندرات الذين تخلفوا عن االلتحاق بالخدمة اإللزامية، وتزويدهم باإل 

والتعليمات واالستفسارات فيما يخص الخدمة العسكرية والتي تساعدهم لاللتحاق بصفوف جيش  

 التحرير الفلسطيني دون خشية المالحقة واالعتقال. 

في ملف الهجرة بات العشرات من الالجئين الذين أخرجوا من برنامج السكن في اليونان مشردين  

حدائقها وساحاتها العامة، وذلك بعد أن تم إخراجهم من  بال مأوى وسط ميدان العاصمة أثينا و 



 

المنازل التي منحتهم إياها دائرة الهجرة اليونانية قبل حصولهم على حق اإلقامة واللجوء في 

 اليونان. 

 

في العراء بشوارع وساحات   العائالت ينامون من جانبه أشار مراسل مجموعة العمل أن العديد من 

يلتحفون السماء، نتيجة عدم امتالكهم األموال الكافية لدفع إيجارات  أثينا، ويفترشون األرض و 

الحكومة لالجئين الحاصلين على اإلقامة،  المقدمة منالمنازل، خاصة بعد قطع المساعدة 

 واستغالل السماسرة والمكاتب العقارية لهم. 

بحسب آالف شخص   4وكان الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين يقدر عددهم بحوالي 

احصائيات غير رسمية، دخلوا اليونان كمحطة عبور سريعة، للعبور منها إلى الدول األوربية  

األخرى، إال أنهم اكتشفوا أن سياسة اليونان الجديدة في التعامل مع ملفات طالبي اللجوء تأخذ 

وقتًا طوياًل، إضافة إلى سوء وبطء وتسويف في اإلجراءات والمقابالت، ناهيك عن صعوبة  

 الحياة فيها وانعدام الخدمات المقدمة لالجئين.



 

مهاجرًا   42باالنتقال إلى تركيا تمكنت فرق خفر السواحل التركية يوم الخميس المنصرم من إنقاذ 

وطالب لجوء، بعد أن رفضت اليونان استقبالهم وتركتهم في بحر إيجة قبالة والية إزمير، غربي  

 تركيا، يواجهون مصيرًا مجهواًل.

 

تم إنقاذهم بعد تلقيه نداءات مناشدة واستغاثة   42خفر السواحل التركي أن المهاجرين الـ وأشار 

منهم، منوهًا إلى أن المهاجرين كانوا على متن قارب مطاطي، دون أي تفاصيل تتعلق 

 بجنسياتهم. 

نية  هذا ويستمر عبور الالجئين الفلسطينيين من تركيا رغم انتشار جائحة كورونا إلى الجزر اليونا

لمحاولة الوصول لدول اللجوء األوروبية، في حين ينتظر اآلالف منهم الفرصة المناسبة للهجرة  

 وانهاء معاناة نزوحهم في دول الجوار السوري.


