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"األونروا :مدارس الجئي فلسطين تفتح بموعدها في سورية"

• " 150عائلة فلسطينية مهجرة من سورية ترغب في العودة من لبنان"
• القبض على عصابة تخريبية في مخيم اليرموك.
• الجئ فلسطيني سوري مهدد بالطرد والترحيل من ألمانيا

آخر التطورات
قالت وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "إن المدارس التابعة لألونروا في مناطق عملها
الخمس (الضفة الغربية والقدس الشرقية ،وغزة واألردن ولبنان وسوريا) ستفتح في وقتها المحدد".
وقال المفوض العام لألونروا بيير كرينبول خالل جلسة استثنائية للجنة االستشارية لألونروا التي
عقدت اليوم الخميس  16آب  -أغسطس في العاصمة األردنية عمان:
"إن افتتاح المدارس أمر بالغ األهمية لحماية الحق األساسي في التعليم للفتيات والفتيان من
الجئي فلسطين وأيضاً لألهمية الكبرى التي يوليها مجتمع الجئي فلسطين للتعلم وتنمية

المهارات".

وشدد كرينبول على أن الوكالة لم تخرج من حالة الخطر المحيق بها بسبب األزمة المالية ،وأن
التميل الذي جمعته الوكالة يكفي إلدارة عمليات الوكالة حتى نهاية شهر أيلول ،وهي بحاجة لـ
 217مليون دوالر لضمان استمرارها حتى نهاية هذا العام.
ودعا كرينبول جميع الدول األعضاء لألمم المتحدة والتي تعهدت ولكن لم تحول تعهداتها حتى
اللحظة إلى القيام بذلك في أسرع وقت ممكن ،كما دعا الدول األخرى والتي ما زالت تنظر في
تقديم تبرعات إضافية لحماية الخدمات الحيوية لألونروا.
وتعاني األونروا من أزمة مالية تهدد ميزانياتها االعتيادية والطارئة ،مما انعكس سلباً على برامجها

وعملياتها على الالجئين وعلى أقاليم عملها.

من جانب آخر ،قال أمين سر "اللجان الشعبية الفلسطينية" في لبنان "أبو إياد الشعالن" المكلف
من السفارة الفلسطينية بمتابعة ملف المهجرين الفلسطينيين في لبنان ،إن ( )150عائلة (370
فرداً) من أصل ( )400عائلة فلسطينية نزحت من مخيمات آمنة من سورية ،تسجلت حتى اآلن
في قوائم العائدين إلى سورية.

وأشار أمين سر اللجنة في تصريحات صحفية أنه يجري العمل على تنظيم عودتهم قبل عيد
األضحى بعد ترتيب أوضاعهم القانونية ،وأن السفير دبور على اتصال دائم بالسفير الفلسطيني
لدى سورية ،والمبادرة الفلسطينية تأتي تماشياً مع المبادرة اللبنانية لعودة النازحين"
وأكد الشعالن أن "المبادرة موجهة بشكل أساس إلى الالجئين الفلسطينيين النازحين من مخيمات
سورية أخرى غير اليرموك مثل :سبينة ،الحسينية ،الالذقية وهي آمنة وصالحة للسكن ،أو
تتطلب ترميماً طفيفاً"

وأوضح أن أهالي مخيم اليرموك ال يمكنهم العودة لمخيمهم بقوله "إن السفارة عممت على اللجان
الشعبية في المخيمات المباشرة بتسجيل قوائم بالعائالت التي ترغب بالعودة ،مع علمنا المسبق أن
معظم هؤالء نزحوا من مخيم اليرموك المدمر بالكامل ومن ذهب لتفقد بيته لم يجده ،وبالتالي ال
إمكان لعودتهم في الوقت الراهن"
ويبلغ عدد المهجرين الفلسطينيين من سورية في لبنان حوالي  31ألف مهجر ،ويعانون من وضع
قانوني غير واضح حيث كان األمن العام اللبناني يرفض تمديد اإلقامة للعديد من الالجئين
الفلسطينيين السوريين بحجة غياب التعليمات الضابطة لذلك.

وفي سياق غير بعيد ،قالت مصادر خاصة لمجموعة العمل أن مجموعات موالية للنظام السوري
في مخيم اليرموك ألقت القبض على عصابة قامت بعمليات تخريب لعدد من المنازل في المخيم
المنكوب.
وأضافت تلك المصادر أن العصابة المكونة من  6أشخاص من سكان دمشق ،قاموا بإحراق عدد
طموا أثاثها وخاصة المطابخ منها.
من المنازل في مخيم اليرموك وح ّ
وكشفت التحقيقات معهم أن الغاية من ذلك هو بدافع التخريب وحتى ال يتمكن أهالي المخيم من
العودة إليه ،ودفعهم على بيع تلك المنازل بأرخص األثمان.
يأتي ذلك بعد عمليات نهب كبيرة قام بها جيش النظام واألمن السوري والمجموعات الموالية له
لمنازل مخيم اليرموك ،شملت اآلالت الكهربائية وأثاث المنازل ومواد الحديد واأللمنيوم والنحاس
واألخشاب.
وفي بالد اللجوء األوروبية ،تعتزم ألمانيا طرد وترحيل الجئ فلسطيني تتحفظ مجموعة العمل عن
ذكر اسمه إلى سورية ،بسبب ما ارتكبه من مخالفات قانونية أدت إلى الحكم عليه بالسجن لمدة
سنة ونصف.

ووفقاً لالجئ أنه دخل ألمانيا منذ ثالثة سنوات هرباً من الحرب في سورية إال أنه تورط بمخالفة

قانونية دخل على أثرها إلى السجن ،عام ونصف ،منوهاً أنه بعد اإلفراج عنه بدأ يمارس حياته
بشكل طبيعي حتى أنه عاد وسجل في الجوب سنتر – هو مركز لمساعدة المقيمين في السويد

العاطلين عن العمل – ووعد بأن يباشر العمل في بداية الشهر القادم ،مضيفاً إال أنني فوجئت
بعد عدة أيام برسالة موجه لي تطالبني بمغادرة ألمانيا والرحيل عنها خالل ثالثين يوماً والعودة

إلى سورية أو أي بلد يستقبله.

وقال الالجئ بالرغم من تواصلي مع المحامي الخاص بي إال أنني فشلت في ثني مكتب الهجرة
العدول عن ق ارره ،وناشد عبر رسائل مجموعة العمل جميع الجهات المعنية بحقوق الالجئين مد
يد العون والمساعدة له في الضغط على الحكومة األلمانية بالرجوع عن قرارها ،أو مساعدته في
اختيار بلد أخر حتى ولو بدأ من جديد في إجراءات اللجوء وأخذ اإلقامة فيها ولم شمل عائلته.
وتنص اتفاقيات حقوق اإلنسان األوروبية على عدم ترحيل أو طرد أي الجئ إلى بلدان تمارس
التعذيب وتطبق عقوبة اإلعدام" علما أنه من الممكن ترحيل الالجئين المدانين ،في حال تقديم
البلد المستقبل لهم ضمانات بعدم إعدامهم ،واالكتفاء بسجنهم واتخاذ اإلجراءات القانونية
المالئمة.

