2018-06-17
العدد2052

"غياب األونروا" في مصر وتركيا يترك فلسطينيي سورية دون داعم أو ممثل

• قضاء أحد أبناء مخيم جرمانا جراء الحرب المندلعة في سورية
• البطالة مأساة اقتصادية يعاني منها معظم أبناء مخيم اليرموك في سورية
• أزمات معيشية واقتصادية عديدة يشتكي منها سكان مخيم السيدة زينب
• توزيع كسوة العيد على األطفال المهجرين من جنوب دمشق إلى الشمال السوري

ضحايا
قضى الالجئ الفلسطيني "خالد محمد قريش" من أهالي مخيم جرمانا جراء استمرار الصراع الدائر
في سورية.

يذكر أن ( )68الجئا فلسطينيا من أبناء مخيم جرمانا قضوا بسبب الحرب الدائرة في سورية منذ
العام  ،2012بحسب اإلحصاءات الموثقة لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية.
آخر التطورات:
يشتكي فلسطينيو سورية المتواجدون في مصر وتركيا من تمّلص وكالة غوث وتشغيل الالجئين
"األونروا" من القيام بمهامها تجاههم خصوصا مع غياب دور أي جهة دولية تقوم برعاية
مصالحهم في أماكن تواجدهم ،حيث تتركز معاناة الالجئين في الجانبين اإلغاثي والقانوني.

من جانبها تبرر "األونروا" غياب أي دور لها في تركيا ومصر بحجة أن عملها محصور بخمسة
أقاليم هي غزة والضفة الغربية واألردن ولبنان وسوريا ،وأنها ال تستطيع أن تمارس أي عمل لها
خارج تلك األقاليم ،حيث تقدم "األونروا" مساعداتها لالجئين من فلسطينيي سورية الذين وصولوا
فقط إلى تلك األقاليم الخمسة ،فيما ال يحصل الالجئون من فلسطينيي سورية في تركيا ومصر
على أي من مساعدات أو خدمات "األونروا" ،األمر الذي يفاقم من معاناتهم اإلنسانية والقانونية
في تلك البلدان.
يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كانت قد نشرت العشرات من المناشدات التي
أطلقها الالجئون الفلسطينيون في مصر وتركيا ،والتي طالبوا فيها "األونروا" بالقيام بواجبها
تجاههم إال أن األخيرة لم تتجاوب مع تلك المناشدات.
في السياق يعاني الالجئون الفلسطينيون في سورية بشكل عام وأبناء مخيم اليرموك بشكل خاص
من أزمات اقتصادية غير مسبوقة بسبب انعكاس آثار الحرب السلبية عليهم ،واضطرارهم للنزوح
عن مخيمهم إثر تدهور الوضع أألمني والقصف والحصار وسيطرة تنظيم داعش على جزء واسع
من المخيم ،حيث فقد معظم أهالي اليرموك أعمالهم وخسروا ممتلكاتهم ومنازلهم ،إضافة إلى
تضاعف التزاماتهم من إيجارات منازل ومصاريف معيشية وانتشار البطالة في صفوفهم وعدم
وجود مورد مالي ثابت يعينهم على تأمين متطلبات حياتهم اليومية ،ما جعلهم يعانون أوضاعا
اقتصادية غاية في السوء.

وتعتمد معظم عائالت مخيم اليرموك خالل السنوات الماضية على مساعدات وكالة "األونروا"
بشكل رئيسي ،حيث تقدم األونروا مساعدات مالية دورية تستخدمها العائالت بدفع جزء من
إيجارات المنازل.
في غضون ذلك يعتبر العديد من أبناء مخيم اليرموك المساعدة المالية المقدمة لهم من األونروا
غير كافية خصوصا في ظل ارتفاع مصاريف المعيشة من إيجار منازل وغيرها من االلتزامات
الحياتية.
كما طالب أهالي اليرموك جميع الجهات المعنية باإلسراع بإعادة بناء المخيم ،وتأمين البنى
التحتية وإعادة الكهرباء والماء إلى منازلهم وحاراتهم ،وفتح الطريق أمامهم ليتمكنوا من العودة إلى
بيوتهم والتخلص من األعباء االقتصادية والمادية التي تثقل كاهلهم.
وفي ريف دمشق يعاني سكان مخيم السيدة زينب بريف دمشق الذي يسيطر عليه الجيش السوري
واللجان الشعبية الموالية له ،من أزمات اقتصادية زادت من التكاليف المرهقة على العائلة
الفلسطينية ،مع ضعف اإلمكانيات والموارد المالية وانتشار البطالة ،مما دفع البعض للسفر
خارجا أو العمل ضمن اللجان الشعبية الموالية للجيش السوري.

وكانت المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة السورية سيطرت على مخيم السيدة زينب في بداية

عام  ،2013وبعد اشتباكات عنيفة وقصف لمدة  7شهور استعاد الجيش السوري المخيم ،وتولَّت
بعدها اللجان الشعبية الفلسطينية الموالية له مهمة حماية المخيم.

تلك المعارك كان لها آثار سيئة على المخيم وأبنائه ،فالدمار الزال شاهدا في المخيم الذي أتى
على جزء كبير منه ،في حين سقط العديد من أبنائه ضحايا َّ
قدرتها بعض التقارير ب100
ضحية و 200إصابة بين بتر لألعضاء وعاهات دائمة.
وباالنتقال إلى الشمال السوري أطلقت هيئة فلسطينيي سوريا لإلغاثة والتنمية مشروعها الخيري
في الشمال السوري لتوزيع كسوة العيد ،الذي استهدف األطفال المهجرين من مخيم اليرموك
ومنطقة جنوب دمشق إلى مناطق ريف حلب الشمالي ،بهدف تخفيف العبء االقتصادي عن
العائالت المهجرة قس ار وإدخال البسمة والفرحة إلى قلوبها وقلوب أبنائها.
الجدير بالتنويه أن هيئة فلسطينيي سوريا لإلغاثة والتنمية تستمر بتقديم العديد من خدماتها
اإلغاثية والطبية والخدمية ،حيث قامت مؤخ ار بتجهيز سيارة إسعاف مخصصة للنقطة الطبية في
مخيم دير بلوط ،بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية للمهجرين الفلسطينيين والسوريين قس ار إلى
الشمال السوري.

