2019-01-27
العدد2276 :

"فلسطينيو سورية في األردن :ر ّد األونروا على مطالبنا مجحفاً"

•

الجئ فلسطيني سوري ينال الجائزة األولى في أبطال اللغة الهولندية لعام 2018

• مصلحة الهجرة السويدية :حوالي  20ألف شخص سيتمكنون من اإلقامة في السويد عبر لم شملهم
•

نشاط ترفيهي ألطفال مخيمي دير بلوط والمحمدية
آخر التطورات

آخر التطورات
قالت اللجنة المتحدثة باسم المهجرين الفلسطينيين من سورية إلى األردن ،إنها تلقت رداً

مجحفاً من قبل وكالة األونروا حول مطالب الالجئين الفلسطينيين من سورية في األردن،
قدموها للوكالة بعد اعتصامهم أمام مقرها في عمان.
والتي ّ

رد الوكالة الموقع من قبل "روجر ديفز" مدير عمليات األونروا في األردن ،أن
وجاء في ّ

المساعدة المقدمة من األونروا للفلسطينيين السوريين في األردن ،تكفي لشراء الغذاء ودفع

أجور المنازل السكنية ودفع فواتير الكهرباء والماء ،علماً أن قيمة المساعدة  20دينار أردني

ما يقارب ( )28دوالر أمريكي توزع كل  3شهور عليهم.

وشددت اللجنة على ضرورة إعادة المساعدة إلى  85دينار أردني واعتبارها شهرية ،وأكدت
على صرف بدل إيجار للمنازل وفواتير الكهرباء ،ومعاملة العائالت المتضررة من
الفلسطينيين السوريين معاملة متساوية.
وهددت اللجنة بتنظيم وقفات واعتصامات أمام المبنى الرئيسي للوكالة في العاصمة األردنية
ّ
عمان ،في حال استمرت الوكالة بالمماطلة وعدم تلبية مطالب الالجئين الفلسطينيين السوريين

في األردن.

ويقدر عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في األردن بنحو ( )17ألف الجئ ،فروا من
سورية خالل الحرب وأعمال القصف والتدمير لمخيماتهم وتجمعات سكنهم.
وفي بالد المهجر ،منح الالجئ الفلسطيني السوري "محمد علي" الجائزة األولى في أبطال
اللغة الهولندية لعام  ،2018بعد اختياره من قبل لجنة التحكيم من بين  37مرشحاً.
وفي مراسم احتفالية ،قدمت األميرة "لورنتين" جوائز البطولة للفائزين ،وتم تقديم  2500يورو،
ويمكن للفائزين إنفاقها على مبادرة تعزيز اللغة التي يريدونها.
وقال مشرفو البطولة إن أبطال اللغة هم الذين يقدمون مساهمات فريدة من نوعها في تعلم
اللغة الهولندية ،وتم إنشاء جائزة أبطال اللغة كإشادة بالناس الذين قاموا بجهد خاص لتعلم
القراءة والكتابة في اللغة الهولندية.

وكان محمد علي قد هاجر من سورية هرباً من الحرب السورية قبل  4سنوات ،وبعد قدومه
فعال في اللغة،
قام بالتسجيل في دورات لتعلم اللغة الهولندية ،وبعد عامين من ّ
تقدم بشكل ّ
ثم عمل كمتطوع لغوي لمساعدة اآلخرين في تعلم اللغة ،ويحلم أن يصبح أن مدرساً للغة

الهولندية.

الجدير بالذكر أن هناك العديد من أبناء المخيمات الفلسطينية الذين وصلوا أوروبا حققوا
النجاح في ميادين عدة رياضية وعلمية ولغوية وتعليمية.

إلى ذلك ،قالت مصلحة الهجرة السويدية إن حوالي  20.000شخص سيتمكنون وفق سياسة
الهجرة الجديدة من اإلقامة في السويد عبر لم شملهم ،لتصبح بذلك السويد واحدة من أكثر
الدول سخاء في االتحاد األوروبي فيما يتعلق بسياسة اللجوء والهجرة ،حسب وصف مصلحة
الهجرة السويدية.

من جهته قال وزير العدل والهجرة السويدي "مورغان يوهانسون" في مقابلة مصورة مع موقع
صحيفة اإلكسبرس "إن إمكانية جمع شمل األسر لالجئين أمر مهم لالندماج في المجتمع"،
مشي اًر إلى قواعد سخية جديدة بشأن سياسة اللجوء ولم الشمل ،بحسب وصفه.
وتعتبر مشكلة االنتظار الطويل ريثما يتم إصدار إقامة لالجئين في السويد والتي قد تصل
إلى أكثر من عام ،وتأخر لم الشمل من أبرز ما يعانيه الالجئون ،مما يجعل األهل والالجئ
في أوضاع نفسية سيئة خاصة في حال تواجد األهل في مناطق خطرة ،إضافة إلى األعباء
االقتصادية المترتبة على ذلك.

لجان عمل أهلي
برعاية هيئة فلسطينيي سوريا لإلغاثة والتنمية ،نظمت مجموعة عين جالوت الكشفية نشاطاً
ترفيهياً لألطفال المهجرين في مخيمي دير بلوط ومخيم المحمدية شمال سورية ،ويهدف
للتخفيف من معاناتهم في ظل أوضاع إنسانية صعبة ،وتضمن العديد من األلعاب والفق ارت

المتنوعة.
أن مجموعة عين جالوت هي المجموعة الكشفية الوحيدة العاملة على األطفال
يشار إلى ّ
الفلسطينيين والسوريين شمال سورية.

