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"األونروا تعلن عن انخفاض أعداد فلسطينيي سورية في لبنان إلى نحو  27,700الجئ"

• فلسطينيو سورية من ذوي االحتياجات الخاصة يعانون اإلهمال والتجاهل
• وحدة مدفعية من جيش التحرير الفلسطيني تشارك في معارك حلب وإدلب
• اليونان توقف مؤقتا ً خطة مراكز احتجاز الالجئين المغلقة

آخر التطورات
أعلنت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى "األونروا" ،في
تقريرها التي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة  2020بشأن أزمة سوريا اإلقليمية" ،ووفقاً
لقاعدة بياناتها وجود  27,700الجئ فلسطيني سوري في لبنان ما يعادل ( )8450أسرة.
وشهدت أعداد الالجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين إلى لبنان انخفاضاً ملحوظاً خالل العامين
الماضيين ،حيث أنخفض تعدادهم من ( )31850الجئاً بحسب احصائيات "األونروا" حتى ديسمبر
 ،2016إلى  28,598الجئ حتى نهاية شباط/فبراير  ،2019وفي عام  2020انخفض العدد
 27,700الجئ فلسطيني سوري في لبنان ما يعادل ( )8450أسرة.

من جانبها أشارت مجموعة العمل إلى أنها رصدت تصاعد في انخفاض عدد فلسطينيي سورية
في لبنان نتيجة عمليات لم شمل العائالت ضمن ملفات اللجوء إلى أوروبا ،إضافة إلى عودة بعض
العائالت إلى سورية جراء تدهور األوضاع االقتصادية في لبنان وما شهده لبنان من احتجاجات
شعبية ،وانهيار الليرة أمام الدوالر ،وما يتعرضون له من تضييق في كافة المجاالت اإلنسانية
واالجتماعية والسياسية والقانونية وعدم القدرة على القيام بأعباء الحياة ،وانتشار البطالة والتقليصات
االغاثية سواء المقدمة من األونروا او المؤسسات والجمعيات االغاثية ،وانخفاض وتيرة العنف في
بعض المناطق في سورية.
إلى ذلك يعاني أكثر من ( )2300الجئ فلسطيني سوري من ذوي االحتياجات الخاصة ،من
اإلهمال والنسيان والتهميش وعدم المباالة بأوضاعهم الصحية واالقتصادية ،الناجمة عن تعرضهم
لإلصابات الجسدية والنفسية وفقدان العديد منهم لذويهم بسبب الحرب التي اندلعت في سورية.

من جانبها أكدت األونروا أن أكثر من ( )2300الجئ فلسطيني من ذوي االحتياجات الخاصة في
سورية ،يتلقون دعماً من االتحاد األوروبي ومكتب المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية
يمول المساعدات إلى األشخاص االحتياجات الخاصة ،وكذلك إلى
والحماية المدنية (إيكو) حيث ّ
ربات البيوت اللواتي يعلن أسرهن.

في سياق مختلف كشف جيش التحرير الفلسطيني في سورية أن وحدة مدفعية تابعة له تشارك إلى
جانب قوات النظام السوري ومجموعاته الموالية في معارك حلب وإدلب شمال سورية.
وأظهر شريط مصور بثته مصادر إعالمية مقربة من مجموعة "لواء القدس" الموالية للنظام
مجموعات من جيش التحرير في منطقة الزهراء بحلب ،وأجرت حديثاً مع أحد ضباط الجيش يدعى
"علي جمعة" أكد فيها "المشاركة الفعالة " في عمليات استعادة المناطق من المعارضة المسلحة.
وكان رئيس هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني اللواء "طارق الخضراء" المقرب من النظام أكد
في وقت سابق أن الجيش الذي يبلغ تعداده نحو ستة آالف مقاتل فلسطيني قاتل في أكثر من 15
موقعاً موزعة في أنحاء البالد.
هذا وتواصل هيئة أركان جيش التحرير إجبار المجندين الفلسطينيين على حمل السالح ،وإرسالهم
إلى مناطق التوتر في سورية لمساندة الجيش النظامي في معاركه مع مجموعات المعارضة
المسلحة.
من جانبه أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق
تفاصيل ( )278ضحية من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني قضوا منذ بداية الحرب الدائرة في
سورية.

من جهة أخرى أعلنت الحكومة اليونانية أنها توقف مؤقتاً خططها لبناء مراكز احتجاز الالجئين
في جزر بحر إيجة والتي تكتظ بالمهاجرين ،بعد معارضة محلية للخطط الجديدة.
وقال وزير شؤون الهجرة "نوتيس ميتاراكيس" إن الخطط الخاصة بالمخيمات المغلقة الجديدة
لالجئين ،والتي تم نشر تفاصيلها األسبوع الماضي ،سيتم تعليقها حتى تتم مناقشة مطالب السلطات
في الجزر.
وأمهل الوزير السلطات المحلية لتعيين مواقع أخرى للمراكز المغلقة في الجزر" ،مشي اًر أن "الكل
مستعد لتنفيذ خطة الحكومة إلغالق المخيمات الفوضوية المفتوحة وتسريع سياسة اللجوء والعودة".
ويطالب السكان المحليون وآالف المهاجرين بنقل طالبي اللجوء من الجزر إلى البر الرئيسي
اليوناني ،وسط ظروف معيشية وإنسانية سيئة للغاية في المخيمات.

