
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2643العدد: 

19-01-2020 

 وفد من منظمة التحرير الفلسطينية يزور دمشق •

 اشتباكات بين المهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية •

 مريكا و"إسرائيل" بالعمل ضد الوكالةالقائم بأعمال مدير األونروا يتهم أ •

 "مخيم اليرموك والمساعدات"..دعوات لمنظمة التحرير الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها"

 



 

 آخر التطورات 

دعا الالجئون الفلسطينيون في سورية منظمة التحرير الفلسطينية وقياداتها التي تحتفل في دمشق، 
 بتحمل مسؤولياتها تجاههم وخاصة في ملفي مخيم اليرموك والمساعدات المقدمة لهم.

وصلت إلى مجموعة العمل إن أبناء مخيم اليرموك يواجهون معاناة قاسية  وقال ناشطون في رسائل  
جراء نزوحهم عن المخيم وانعكاسات ذلك عليهم، فارتفاع إيجار المنازل وغالء األسعار وانتشار  

 البطالة أرهقت كاهلهم.

والمركزية لحركة فتح وطالب الناشطون "عزام األحمد" عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير 
وقيادات المنظمة المتواجدة في دمشق، بالعمل على عودة األهالي لمخيم اليرموك ووقف المماطلة 
والتسويف، وإثارة قضية تأخير محافظة دمشق في إصدار المخطط التنظيمي للمخيم، ومماطلة  

 المسؤولين بإعادة سكانه إليه.

 
جئون الفلسطينيون قيادات منظمة التحرير والسفير  وحول المساعدات المقدمة لهم، طالب الال

الفلسطيني بدمشق، بضرورة التدخل لدى وكالة األونروا من أجل "إعادة توزيع المعونات الغذائية 
 وتحسينها وزيادة كميتها لكافة فئات الالجئين الفلسطينيين.

عسكرية أدت إلى   لعملية   2018وكان مخيم اليرموك قد تعرض في التاسع عشر من نيسان أبريل  
% من مخيم اليرموك وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين، وتال ذلك عمليات نهب   60تدمير 



 

وسرقة "تعفيش" من قبل جيش النظام السوري لمنازل األهالي وتمديدات الكهرباء في الشوارع 
 والمنازل وغيرها.

إلى العاصمة السورية دمشق، يأتي ذلك بالتزامن مع وصول وفد يمثل منظمة التحرير الفلسطينية 
وضّم عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح "عزام األحمد"، وعضو اللجنة  

 التنفيذية القيادي في جبهة التحرير الفلسطينية "واصل أبو يوسف". 

 
"أن حضور  وذكر "سمير الرفاعي" عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومفوض األقاليم الخارجية 

عضوي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لـغرضين، األول المشاركة في احتفاالت انطالقة الثورة  
 الفلسطينية" 

فلسطينية مع الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية والقيادة العامة،    -  والثاني "إجراء لقاءات فلسطينية
 ولقاءات أخرى فلسطينية مع المسؤولين السوريين منها فيصل مقداد نائب وزير الخارجية". 

يشار أن وفودًا ولقاءات سابقة أجريت بين منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولين سوريين، لم ينتج  
 عتقلين الفلسطينيين من سجون النظام أو عودة لسكان مخيم اليرموك.عنها ما يذكر بملف الم

في ملف الهجرة، أفاد مراسل مجموعة العمل وقوع اشتباكات عنيفة بالعصي وباألسلحة الحادة بين  
 المهاجرين المتواجدين في مخيم موريا بجزيرة ليسبوس اليونانية. 



 

عرب واألفغان، ما أدى إلى إصابات بين  وأضاف المراسل أن الصدامات وقعت بين المهاجرين ال 
الالجئين، فيما أعلنت الشرطة اليونانية مقتل مهاجر يمني بعد تعرضه للطعن من قبل مجهولين  

 تبعها عمليات اعتقال. 

 
يأتي ذلك في ظل تهميش حقوق الالجئين في مخيم موريا، وببطء معالجة ملفات اللجوء وسوء 

 ل السلطات اليونانية إضافة إلى انعدام الخدمات ضمن المخيم. المعاملة التي يتعرضون لها من قب

ألف في حين تبلغ   12ويضم مخيم جزيرة متليني أكبر عدد مهاجرين، حيث وصل عدد الالجئين 
 بحسب إحصائية مجلس اللجوء اليوناني.   الجئآالف  3طاقة المخيم الفعلية  

آالف الجئ، ويتوزعون على   4والي وُيقدر عدد العالقين من فلسطينيي سوريا في اليونان بح
 مخيمات الالجئين بعضهم يسكن في خيم واآلخر في صاالت كبيرة أو كرافانات.

في موضوع آخر، اتهم القائم بأعمال مدير وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  
 ة وإيقاف تمويلها. األونروا "كريستيان ساوندرز"، أميركا و"إسرائيل" بالعمل ضد الوكال

وقال ساوندرز، في مقابلة مع وكالة رويترز في مكتبه بغزة إن الواليات المتحدة "تروج ضد تمويل  
األونروا في البرلمانات األوربية وغيرها"، في حين تسعى "إسرائيل" الستبدال الخدمات التي تقدمها  

ة في القدس الشرقية المحتلة بخدمات  الوكالة للفلسطينيين بتفويض من الجمعية العامة لألمم المتحد 
 تقدمها منظماتها. 



 

وأضاف ساوندرز إنه على ثقة من أن أونروا لديها ما يكفي من المال على األقل للربع األول من  
 لكنها ستواجه صعوبات فيما بعد. 2020

 
لرقابة وحول تهم الفساد اإلداري في الوكالة قال ساوندرز إن التحقيق الذي أجراه مكتب خدمات ا

الداخلية استكمل، واألمين العام لألمم لمتحدة "أنطونيو غوتيريش" أكد عدم وجود أي فساد أو سوء 
 إدارة األموال.

وتواصل المنظمة تقديم المساعدة ألكثر من خمسة ماليين الجئ مسجلين بالضفة الغربية وقطاع  
رغم من صعوبات مالية بعد وقف غزة والقدس الشرقية باإلضافة إلى األردن ولبنان وسورية، على ال

 الواليات المتحدة تمويلها. 


