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"فلسطينيو سورية في لبنان :ال مساعدات منذ أشهر طويلة ونعاني التهميش"

• الهيئة المستقلة لحقوق االنسان تطّلع على أوضاع الفلسطينيين الالجئين من سورية إلى غزة
• فقدان الجئ فلسطيني في درعا جنوب سورية

• األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "حسن ليلى" منذ  6سنوات

آخر التطورات

تعاني العائالت الفلسطينية السورية في لبنان من التهميش وعدم إيصال المساعدات اإلغاثية
لهم" ،حيث يشتكي الالجئون من عدم توزيع أي مساعدات إغاثية عليهم منذ أشهر طويلة،
متسائلين عن سبب هذا اإلهمال وعدم المباالة بهم.
فيما وردت رسائل عديدة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية من عائالت فلسطينية سورية
مهجرة إلى لبنان ،تشكو فيها أوضاعهم اإلنسانية المزرية على كافة المستويات الحياتية
واالقتصادية واالجتماعية ،نتيجة انتشار البطالة بينهم وعدم توفر موارد مالية ،وتجاهل
المؤسسات اإلغاثية والجمعيات الخيرية وعدم تقديم المساعدات لهم.
وفي السياق ،أكد أحد الالجئين على أن جميع الجهود اإلغاثية التي تبذلها الفصائل الفلسطينية
المتواجدة في لبنان ال ترقى لمستوى األزمات والمأساة التي يعانيها الالجئون ،حيث تعد
المساعدات التي تقدمها تلك الهيئات والمؤسسات المحسوبة على الفصائل قليلة جدا مقارنة مع
حجم المعاناة.
وأشار إلى أنه في اآلونة األخيرة لم يتلق الالجئ الفلسطيني السوري من الجمعيات اإلغاثية أي
مساعدة ،منوها انه لدى مراجعة تلك الجمعيات والسؤال عن السبب الكامن وراء إلغاء المساعدات
يكون الجواب شح المساعدات المالية.

وفي قطاع غزة ،نظّمت يوم أمس" ،الهيئة المستقلة لحقوق االنسان" بالتعاون مع "لجنة متابعة
شؤون الالجئين من سوريا الى غزة" لقاء خاصا لمناقشة واقع الالجئين الفلسطينيين من سورية
إلى غزة.

اللقاء الذي عقد في مدينة خان يونس وجاء تحت عنوان "تمكين الالجئين الفلسطينيين القادمين
من سورية إلى غزة من الحق في السكن" ،حضره عدد من اعضاء الهيئة وحشد غفير من
الفلسطينيين السوريين القادمين من عدة مناطق من قطاع غزة.
وتم خالل اللقاء مناقشة القضايا الحقوقية لهم في قطاع غزة وأبرزها حق السكن والعمل ،وقالت
ّ
لجنة المتابعة أنه سيتم تفويض "الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان" بمتابعة قضايا الفلسطينيين من
أن الهيئة معنية بمتابعة
سورية في غزة أمام المؤسسات الرسمية ذات الصلة ،مشيرة إلى ّ
المسؤولية لمن يفوضها.
هذا ويعيش نحو ألف الجئ فلسطيني سوري عادوا إلى قطاع غزة بسبب الحرب في سورية،
أوضاعا معيشية واقتصادية غاية بالسوء ،وذلك بسبب الوضع العام الذي يعانيه قطاع غزة بسبب
الحصار المشدد المفروض عليه من جهة ،وتقصير الجهات الرسمية والفصائل واألونروا بتحمل
مسؤولياتها تجاههم.

وفي سورية ،فُقد الالجئ الفلسطيني "عوض ذيب عيسى" ( 85عاما) منذ حوالي  3أيام ،أثناء
خروجه من منزله الكائن مخيم درعا جنوب البالد.

ووفقا لناشطين فقد عيسى يوم األربعاء  – 12نوفمبر من الشهر الجاري أثناء ذهابه إلى مكان
عمله ،ولم ترد أنباء أو معلومات عن مصيره حتى لحظة تحرير الخبر ،علما أن العيسى يعمل
عامل نظافة ويعاني من اضطرابات نفسية.
ويصل عدد الالجئين الفلسطينيين الذين فقدوا منذ بداية الصراع الدائر في سورية إلى أكثر من
( )333شخصا ،بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية.
وفي سياق آخر ،يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "حسن زياد ليلى" ( 12عاما)
منذ ست سنوات وحتى اللحظة ،وذلك أثناء مداهمة قوات النظام السوري لمدرسة القسطل في
مخيم اليرموك ،حيث تم اقتياده إلى جهة مجهولة لم تُعرف إلى اآلن ،وحتى اآلن لم يرد معلومات
عن مصيره أو مكان اعتقاله.

