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العدد2090 :

" "30فلسطينيا ً سوريا ً قضوا خالل شهر حزيران  2018و" "14ضحية في الشهر ذاته "2017

• استهجان واستياء من فتح باب التسجيل لالجئين الفلسطينيين في غزة للعودة إلى سورية
• فوضى السالح والفلتان األمني يفاقمان معاناة فلسطينيي سورية في لبنان
• والد طفل فلسطيني سوري يجدد مناشدته للتكفل بعالج ولده الخديج

آخر التطورات
أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق سقوط نحو
" "30الجئاً فلسطينياً قضوا خالل حزيران  -يونيو  ،2018في حين قضى " "14ضحية خالل
شهر حزيران  -يونيو  2017جراء استمرار الصراع الدائر في سورية.

وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل حزيران  -يونيو ،2018
توزعوا حسب المكان على النحو التالي "24" :شخصاً قضوا في مخيم العائدين حماة ،وثالثة

الجئين في مخيم اليرموك ،وشخص توفي في مخيم درعا.

وكشفت مجموعة العمل أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل شهر حزيران من عام
 2017توزعوا حسب المكان على النحو التالي "11" :قضوا في ريف درعا ،والجئ في دمشق،
وآخر قضى في الرقة ،وشخص لم يعرف مكان مقتله.
وفي غزة سادت حالة من السخط واالستهجان بين عدد من الناشطين الفلسطينيين جراء القرار
الذي أعلنت عنه دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية المتضمن فتح باب التسجيل
لالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة الراغبين بالعودة إلى سورية.
واعتبر الناشطون اعالن فتح باب التسجيل خطوة معيبة وبمثابة تخلي منظمة التحرير الفلسطينية
عن أبناء شعبها ،مشيرين إلى أن العائالت التي عادت من سورية جراء الحرب فيها إلى غزة هم
الجئون باألساس من المدن والقرى الفلسطينية المحتلة عام  ،1948وأن عودتهم إلى غزة هو
خطوة للعودة للمدن والقرى التي هجروا منها.

فيما طالب بعض الناشطين من منظمة التحرير الفلسطينية بتوفير جميع متطلبات الالجئين
الفلسطينيين العائدين من سورية إلى غزة ،من أجل تعزيز صمودهم في وطنهم األم ،ال تهجيرهم
مرة أخرى بعد أن وطأت أقدامهم أرض فلسطين.
المخيمات الفلسطينية في لبنان
من جهة أخرى بات الوضع األمني غير المستقر في العديد من
ّ
هاجساً يؤرق آالف العائالت الفلسطينية القاطنة فيها ،وذلك بسبب فوضى السالح واالشتباكات

المخيمات ،والتي يذهب ضحيتها المدنيين ،فيما تفاقم تلك
شبه اليومية التي تحدث في بعض
ّ
الفوضى من معاناة عشرات العائالت الفلسطينية السورية القاطنة في تلك المخيمات ،وتزيد من

هواجسهم ومخاوفهم بعدما هربوا من أتون الحرب الدائرة في سورية إلى لبنان بحثاً عن األمن

واألمان.

بدورهم عبر الالجئون الفلسطينيون عن استيائهم من االشتباكات المستمرة وحالة عدم الشعور
باألمان في عدد من المخيمات خاصة منها مخيم عين الحلوة ،التي أدت إلى نزوحهم عدة مرات
وإحراق بيوتهم وتدمير بعضها ،وضرب الحياة االقتصادية واالجتماعية ،وإغالق المؤسسات
الصحية والتربوية.

وتشير اإلحصائيات إلى تراجع ملحوظ في عدد األسر الفلسطينية المهجرة من سورية في لبنان
بشكل كبير ،نتيجة عدم االستقرار األمني واألوضاع المعيشية واالقتصادية المزرية ،إضافة
للوضع القانوني غير الواضح ،والمتغير بشكل دائم ،خاصة فيما يتعلق بموضوع اإلقامات.
في سياق مختلف جدد الالجئ "أحمد مغامس" والد طفل فلسطيني سوري نداء المناشدة الذي
أطلقه منذ عدة أسابيع للمنظمات اإلنسانية والهالل والصليب األحمر ومؤسسات العمل األهلي

واإلغاثي ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية في لبنان ،وأصحاب األيادي البيضاء نداء لمد
يد العون والمساعدة إلنقاذ حياة نجله الخديج الذي ولد والدة مبكرة في الشهر السادس ،والتكفل
بمصاريف عالجه.
وقال "أحمد مغامس"" :إن طفله الذي اضطر األطباء لنقله إلى وحدة رعاية األطفال حديثي
الوالدة خوفاً على حياته ،ووضعه على جهاز التنفس الصناعي نتيجة إصابته بالقصور الرئوي،
ال يزال في مشفى الراعي بمدينة صيدا جنوب لبنان وهو بحاجة إلى عناية طبية خاصة حتى

يتعدى مرحلة الخطر".
مشي اًر إلى أنه عندما أطلق نداء المناشدة األول كان المبلغ المستحق ما يقارب  ،$4000وقد تم
تغطية جزء كبير منه ،حيث تكفلت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) بتغطية

 %90من تكاليف غرفة العناية الفائقة "الكوفاز" فيما قدمت السفارة الفلسطينية  ،$800وأحد
فاعلي الخير قدم مبلغ من المال ،مضيفاً إال أن بقاء نجلي في المشفى وطول فترة عالجه أدت
إلى ارتفاع فاتورة المشفى من جديد.

