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"عودة الفلسطينيين إلى مخيم جلّين وسط انعدام مقومات الحياة"

• النظام بصدد تفكيك حاجز "حميدة الطاهر" في درعا
• فلسطينيو سورية يشاركون باالعتصام أمام مكتب األونروا في مخيم عين الحلوة
• اتفاق ألماني يوناني على إعادة الالجئين الموجودين على الحدود النمساوية األلمانية

آخر التطورات:
يواجه الالجئون الفلسطينيون الذين نزحوا من مخيم جّلين جنوب سورية أوضاعاً معيشية
صعبة ،وذلك بعد عودتهم للمخيم وتعرضه للدمار بفعل القصف والمواجهات بين جيش النظام

السوري وتنظيم داعش.
وقال ناشطون أن بلدة جّلين تعرضت لدمار وأضرار بنيتها التحتية ،وينعدم فيها الماء
والكهرباء مؤكدين أن ال وجود لمقومات العيش وسط خراب ودمار كبيرين.

األمر الذي أجبر العائالت على السكن على أطراف المخيم لتأمين حاجاتها الضرورية من
الماء والطعام ،مع اإلشارة إلى استغالل حاجة األهالي للماء وبيعه بأسعار مرتفعة.
ويعاني األهالي من انعدام مواردهم المالية واهمال من المنظمات اإلغاثية ومؤسسات النظام
السوري ،وعدم تقديم يد العون لهم من مساعدات أو فتح للطرق وازالة أنقاض األبنية.
وكانت المواجهات بين النظام السوري وتنظيم الدولة "داعش" وتضييق األخير على األهالي ،قد
أجبر السكان على النزوح من المنطقة والعيش في مركز إيواء زيزون ومناطق أخرى.
يذكر أن مخيم جلين يقع شمال غرب مركز مدينة درعا  52كم كان يقطنه حوالي  2آالف
عائلة معظمهم من منطقة شمال فلسطين (الدواره  -الصالحية – العبيسية  -السبارجه –
المواسه  -وبعض العائالت من الضفة وغزة).

من جانب آخر ،قال ناشطون في المعارضة السورية إن اللجنة األمنية والعسكرية التابعة
ار بتفكيك حاجز "حميدة الطاهر" في مدينة درعا ،والذي تحول خالل
للنظام السوري وقعت قرًا
سنوات الحرب إلى مقر أمني لقتل واعتقال الفلسطينيين والسوريين.
ويقع الحاجز في حي السحاري في مدينة درعا ،وسمي بهذا االسم نسبة للحديقة التي تحمل
االسم نفسه ،وكان النظام قد نصبه في العام األول من الثورة السورية في  ،5122وهو أول
حاجز نصب في المدينة.

ومما جاء على لسان الالجئة الفلسطينية "ريما" في شهادتها لمجموعة العمل حول إجرام
عناصر الحاجز ،أنهم قتلوا أخاها وابن عمها وحالق فلسطيني في الحي دون سابق إنذار أو
ّ
مبرر ،وهم أول ثالثة الجئين تعرضوا إلعدام ميداني في درعا يوم .5125-22-21
وتعتبر حواجز النظام كابوساً جديداً يؤرق حياة الشباب الفلسطيني بعد نزوحهم من المخيم و"

التفييش " لهؤالء الشباب ،والخوف من االعتقال وسحبهم إلى "السوق" موجوداً ،وحمالت
االعتقال التي تمارسها األجهزة األمنية السورية للشباب الفلسطيني من بيوتهم إلجبارهم على

الخدمة العسكرية.
في غضون ذلك ،شارك عدد من الالجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية إلى لبنان ،في
االعتصام الذي نظم يوم أمس أمام مكتب مدير خدمات األونروا في مخيم عين الحلوة رفضاً

لمحاوالت إنهاء دور وكالة األونروا والتأكيد على تمسك الالجئين الفلسطينيين بوكالة الغوث
بصفتها الشاهد الحي على قضيتهم.
وألقي في االعتصام عدد من الكلمات تمثل المشاركين من الفصائل والقوى السياسية
الفلسطينية الوطنية واإلسالمية واللجان الشعبية واالتحادات والمؤسسات األهلية .وأكدوا على
وجوب استم ارر تقديم الخدمات لألونروا بكافة أشكالها ،وضرورة توحيد الجهود الرامية لتعزيز
الموقف الفلسطيني الموحد في مواجهة كافة مشاريع إنهاء خدمات الوكالة أو حتى المساس
بها ال سيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون.

وطالب المعتصمون المفوض العام لألونروا بالعمل على تأمين مصادر التمويل الالزمة
الستمرار عمل الوكالة وتحسين خدماتها على كافة مستوياتها ،وأكدوا أنه من غير المسموح
المساس بموظفي األونروا في لبنان تحت أية ذريعة.
الجدير بالذكر أن حوالي  12ألف الجئ فلسطينيي سوري في لبنان يعانون من أزمات معيشية
واقتصادية مزرية ،نتيجة منعهم من العمل ،وانتشار البطالة في صفوفهم وعدم وجود مورد
مالي ثابت يؤمن لهم الحياة الكريمة.

وفي موضوع آخر ،توصلت ألمانيا إلى اتفاق مع اليونان حول إعادة الالجئين الوافدين إلى
الحدود األلمانية النمساوية ،إذا كانوا قد قدموا بالفعل طلبات للجوء لديها ،لتكون ثاني دولة
بعد اسبانيا يتم االتفاق معها على إعادة الالجئين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية األلمانية "إليونوره بيترسمان" يوم الجمعة ،إن ألمانيا
توصلت إلى "اتفاق من حيث المبدأ" مع اليونان بخصوص إعادة الالجئين ،وان األمر "متوقف
فقط على مراسالت".
وبموجب هذا االتفاق يتاح أللمانيا إعادة الالجئين الموجودين على حدودها مع النمسا إلى
اليونان ،في حين تجري المفاوضات مع إيطاليا لتوقيع اتفاقية مماثلة بعد توقيعه مع إسبانيا.
يأتي ذلك في ظل استمرار وصول المهاجرين القادمين من دول آسيا وافريقيا إلى الدول
األوروبية وخاصة اليونان وايطاليا ،ومن شأن تلك االتفاقيات الحد من وصولهم إلى دول
اللجوء األوروبي.

