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العدد2396 :

"عبد الهادي :ال عودة قريبة إلى مخيم اليرموك"

• مخيم درعا :أكثر من  600عائلة فلسطينية بال مرافق أو خدمات طبية
• المفوض العام لألونروا :لن نسمح ألحد بنزع شرعيتنا
• الهجرة السويدية تقرر عدم إرجاع من لديهم بصمة في هنغاريا

آخر التطورات
قال مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير "أنور عبد الهادي" أنه ال يوجد
عودة قريبة للمهجرين إلى مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في دمشق.
وأوضح عبد الهادي في شريط مصور له في مخيم اليرموك أن عودة األهالي للمخيم "خارج
اإلرادة" ،وأوضح أن كثي اًر من األبنية السكنية مهددة بالسقوط وال تصلح للسكن.
وأشار السفير إلى أن محافظ دمشق تحدث عن خشيتهم من سقوط األبنية على ساكنيها ،ويجب
أن تخضع للفحص والتدقيق قبل السماح للسكان بالعودة إلى المخيم.

وأكد في رده على سؤال أحد أبناء المخيم أنه تم تقديم موافقة للحكومة السورية من أجل العمل
على إزالة الردم من الشوارع الفرعية في المخيم.
الجدير ذكره أن مخيم اليرموك تعرض في التاسع عشر من نيسان أبريل  2018لعملية عسكرية
بهدف طرد تنظيم "داعش" ،بدعم جوي روسي ومشاركة "فصائل فلسطينية" ،استخدم فيها جميع
صنوف األسلحة البرية والجوية ،ما أدى إلى تدمير  % 60من مخيم اليرموك وسقوط عشرات
الضحايا من المدنيين.
إلى جنوب سورية ،حيث تواجه أكثر من  600عائلة فلسطينية في مخيم درعا واقعاً صحياً
صعباً ،حيث تغيب بشكل كامل الخدمات والمرافق الصحية عن المخيم ومحيطه ،وذلك على
الرغم من مرور قرابة  10شهور على اتفاق الهدنة و"المصالحة" بين النظام والمعارضة جنوب
سورية.

وقال مراسلنا أنه لم يتم ترميم وإعادة إعمار مبنى مستوصف وكالة الغوث األونروا أو استبداله أو
تأمين مكان آخر للعالج بالقرب من المخيم أو داخله ،األمر الذي يزيد من معاناة األهالي التي
عادت رغم الدمار الكبير في مخيمهم.

وأوضح مراسلنا أن األهالي بحاجة لتقديم كافة مستلزمات الحياة وخصوصاً الطبية واألدوية،
منوهاً إلى أن فيهم المصاب والمريض والطاعن في السن وهم بحاجة ماسة لتأمينهم صحياً،
وأشار إلى وجود مشقة وتعب لخروجهم من المخيم لتلقي العالج في منطقة الكاشف ،علماً ان
هذا المستوصف قد بني وجهز لخدمة سكان المخيم.
في سياق آخر ،قال المفوض العام لألونروا "بيير كرينبول" ،إن الوكالة تعايني من عجز مالي
كبير يصل إلى  200مليون دوالر ،محذ اًر من نفاد التمويل بعد يونيو (حزيران) المقبل.
وأكد كرينبول في مؤتمر صحافي عقده في مقر رئاسة «أونروا» بقطاع غزة يوم الجمعة" :أن
الوكالة لن تسمح ألحد بأن ينزع الشرعية عنها ،وأنها ستواصل العمل وفق التفويض الممنوح لها
من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة ورغم العجز المالي ،وأنها لن تسمح على اإلطالق بأي
محاولة لتدمير شرعية وإنسانية لالجئين الفلسطينيين الذين عانوا لفترة طويلة"
ورفض كرينبول االتهامات التي وجهت لألونروا بأنها مسؤولة عن فشل العملية السياسية ،معتب اًر

أن جميع االتهامات األخرى غير الحقيقية اتهامات مضللة ،ووجه رسالة للمجتمع الدولي
والالجئين ،أن األونروا ستواصل تقديم خدماتها.

وأشار المفوض العام إلى أن الوكالة ستتعرض لكثير من الهجمات واالنتقادات ،وتعهد بمواصلة
العمل من أجل تجنيد الدعم لالجئين الفلسطينيين.
الجدير ذكره أن القرار األميركي بتجميد مساعداتها للوكالة أدى إلى عجز كبير في ميزانية
األونروا مما اضطرها إلى تقليص عدد من خدماتها المقدمة لالجئي فلسطين في مناطق عملها
الخمسة.

إلى ذلك ،أصدرت دائرة الهجرة السويدية ق ار اًر بعدم إرجاع طالبي الهجرة ممن أخذت بصمات
لجوئهم في هنغاريا ،وكانت الدائرة قد رفضت طلبات العديد من طالبي اللجوء في السويد بسبب
وجود بصمات لهم في هنغاريا وإيطاليا.
وتنص اتفاقية دبلن على فحص طلبات اللجوء والتأكد من وجود بصمات لطالبي اللجوء في أول
دولة أوروبية يقدم فيها الالجئ طلب لجوئه ،وإعادتهم إليها.
تؤرق حياة
وتعتبر قضية إعادة الالجئين إلى الدول التي انتزعت بصماتهم من القضايا التي ّ
الالجئين ،علماً أن العديد من الالجئين الفلسطينيين من الذين أُخذت بصماتهم لم ُيبت في قضايا
لجوئهم في عدد من الدول األوروبية منذ أكثر عام ،مما يزيد أوضاع الالجئين سوء بعد تحملهم

عناء السفر وخطورة الوصول لدول اللجوء األوروبي.

