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"قرار لألونروا يحرم آالف المهجرين الفلسطينيين شمال سورية من حقوقهم"

•
•
•
•
•
•
•

قضاء مسن فلسطيني في مخيم اليرموك بسبب الجوع ونقص الرعاية الصحية منتصف الشهر الجاري
بعد اعتقالهم لـ  7أيام ،األمن السوري يفرج عن  20مسنا ً من أبناء مخيم اليرموك
منازل عسكريين ومواليين للنظام في مخيم اليرموك لم تسلم من النهب والتعفيش
خروج الطلبة الفلسطينيين للشهادة الثانوية من يلدا إلى دمشق وبدء تقديم امتحاناتهم
أهالي مخيم خان دنون يشتكون من تراكم النفايات ونقص خدمات البنى التحتية
األونروا :خدماتنا الصحية للفلسطينيين في سورية خدمات منقذة للحياة
معرض للفنان الفلسطيني السوري مأمون الشايب في العاصمة السويدية ستوكهولم

ضحايا
قضى الالجئ الفلسطيني "أحمد صالح علي المدبوح" أبو
ماهر من عشيرة السمكية ،بسبب الجوع ونقص الرعاية
الصحية خالل الحملة العسكرية التي شنتها قوات النظام
السوري على مخيم اليرموك واستمرت  31يوماً وقضى
خاللها أكثر من  55ضحية.

الجدير ذكره أن أكثر من  200ضحية من الالجئين
الفلسطينيين قضوا بسبب الحصار والجوع المفروض على
مخيم اليرموك منذ حوالي الخمس سنوات.

آخر التطورات
أصدر "يزن الصالح" مسؤول المساعدات المالية في وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
"األونروا" ق ار اًر ،يقضي بإلغاء التوكيالت التي يفوض من خاللها المهجرون الفلسطينيون إلى
إدلب أو إحدى مناطق التوتر في سورية ،أحد أقربائهم الستالم المعونة المالية والعينية المقدمة

من قبل الوكالة.

كما فرض عليهم القرار إجراء توكيالت حديثة الستالم المعونة المالية ،مما يعني حرمان مئات
العائالت الفلسطينية المهجرة إلى شمال سورية من تلك المعونة ،بسبب خوفهم من االعتقال أو
القتل في حال ذهبوا إلى مناطق نفوذ النظام السوري.

من جانبهم طالب المهجرون الفلسطينيون إلى شمال سورية عبر رسائل عديدة وصلت لمجموعة
العمل إدارة األونروا بإعادة النظر بقرارها وإلغائه ألنها ستؤثر سلباً على حياتهم المعيشية
واالقتصادية ،مشيرين إلى أنهم يعتمدون اعتماد كلي على ما تقدمه األونروا لهم من مساعدات

في ظل األوضاع االقتصادية المزرية التي يعانون منها نتيجة انتشار البطالة بينهم وعدم توفر
دخل ثابت لهم.
كما طالب األهالي وكالة "األونروا" بأن تقوم بواجبها تجاه المئات من العوائل الفلسطينية المهجرة
إلى الشمال السوري ،وأن تقوم بالعمل على إيصال المساعدات المالية واإلغاثية لهم ،دون
التحجج بأن وضع المنطقة األمني ال يسمح بذلك.
ودعا األهالي منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية إلى العمل من أجل إيقاف معاناتهم ،حيث
أنهم يعانون من ظروف معيشية واقتصادية قاسية.
الجدير بالتنويه أن حوالي ( )4500عائلة فلسطينية ُهجرت من مخيم اليرموك وخان الشيح إلى
الشمال السوري ،بعد عقد اتفاقات مصالحة بين فصائل المعارضة السورية والنظام ،والتي تقضي
بإخراج مقاتلي المعارضة السورية مع عوائلهم من مناطق سيطرتهم إلى الشمال السوري.
من جانب آخر ،وردت أنباء لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن قيام النظام السوري،
أول أمس ،باإلفراج عن قرابة عشرين مسناً من أهالي مخيم اليرموك بدمشق.
وكان النظام قد اعتقلهم يوم  21أيار  -ابريل من الشهر الجاري ،بعد إعادة سيطرة النظام على
مخيم اليرموك ،واقتادهم إلى جهة أمنية غير معلومة ،وبحسب المصادر أن النظام السوري نقل
المسنين إلى مركز إيواء حرجلة وهم بصحة جيدة،
يشار أنه كان من بين المعتقلين األستاذ "فوزي حميد" ،واالستاذ "عفيف ابو راشد" ،اللذين رفضا
مغادرة المخيم طيلة األعوام الماضية وسعيا لتحييد اليرموك وإعادة أهله إليه.
وفي سياق آخر ،تواصل قوات النظام السوري "العفيشة" بنهب وسرقة مخيم اليرموك المنكوب
على مرأى من أعين كبار المسؤولين السوريين والمجموعات الفلسطينية الموالية للنظام.

وأكدت مصادر محلية في المخيم أن منازل عسكريين في صفوف جيش النظام وموالين له لم
تسلم من السرقة والنهب.
ونقلت صفحة إعالمية على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك ،مقربة من النظام السوري عن
أحد عناصر النظام من أبناء المخيم قوله إنه بعد "تحرير" بعض المناطق في مخيم اليرموك من
أيدي "داعش" ،تفقد منزله فوجده سليماً واألثاث موجود بداخله ،وعند خروجه أغلق المنزل وأقفله
بجنزير محكم ،وعاد للقتال على محاور المواجهة مع تنظيم "داعش".

حيه في المخيم ،وكان منزله
وبعد أيام نشر فيديو "بحسب عنصر النظام" عن عمليات تعفيش ّ
من أوائل البيوت التي تمت سرقتها من قبل عناصر النظام والمجموعات الموالية له.
كما أظهر شريط مصور ألحد العناصر الفلسطينية في صفوف مجموعات موالية للنظام ،وهو
مشادة
حيه في المخيم والعفيشة يسرقون أثاث منزله دون أن يستطيع منعهم حيث حصلت
ّ
يصور ّ
كالمية بينهم.
يذكر أن عمليات النهب والسرقة في مخيم اليرموك تتم بتنسيق مع ضباط النظام والمجموعات
الفلسطينية الموالية له ،حيث تم نشر عشرات الصور والفيديوهات تظهر عسكريين وهم يسرقون
جميع ممتلكات منازل أهالي مخيم اليرموك.
ومن بلدة يلدا المجاورة لمخيم اليرموك ،خرج طالب الشهادة الثانوية من الالجئين الفلسطينيين
أول أمس ،من مدرسة الجرمق البديلة في البلدة إلى مراكز إقامتهم في معهد الشهيد عبد القادر
الحسيني ومدرسة فلسطين في العاصمة دمشق ،لتقديم امتحاناتهم العامة ،وقال أحد الطلبة أنهم
خرجوا اليوم من مراكز استقبالهم في العاصمة وقدموا أول مواد برنامج االمتحانات المقررة.

يشار إلى أن خروج الطلبة الفلسطينيين من المنطقة الجنوبية يتم بعد التنسيق وموافقة األجهزة
االمنية السورية بإشراف الهيئة العامة لالجئين واألونروا.
وفي ريف دمشق ،اشتكى أهالي مخيم خان دنون من تراكم النفايات في حارات وأزقة مخيمهم
محذرين من نتائج الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات ،التي تتسرب إلى المدارس والبيوت ،مع
ارتفاع درجات الح اررة ،منددين باإلهمال المتعمد ،الذي ينعكس على الصحة العامة والبيئة بشكل
عام.
بدورها نشرت إحدى صفحات موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك المعنية بنقل أخبار مخيم
خان دنون صو اًر عديدة تظهر تراكم النفايات في شوارع وحارات المخيم ،مطالبة من المعنيين
واألونروا تحمل مسؤولياتهم الخدمية تجاه أبناء المخيم ورفع القمامة التي باتت خط اًر على صحة

األهالي.

فيما اتهم األهالي البلدية التي يتبع لها مخيم دنون بالتقصير في تقديم الخدمات األساسية لألهالي
وخدمات البنى التحتية ،مضيفين أن البلدة تعاني من مشكلة الصرف الصحي ،وانقطاع الكهرباء
والمياه لفترات زمنية طويلة.
وفي السياق اشتكى أهالي المخيم من تفاقم أزمة المياه في مخيمهم ،وعدم وصولها إلى منازلهم
وحاراتهم ،األمر الذي يضطرهم إلى شراء الماء عبر الصهاريج ،حيث يضاعف ذلك من
معاناتهم االقتصادية.
فيما يعاني سكان مخيم دنون من أوضاع معيشية صعبة نتيجة انعدام الموارد المالية وانتشار
البطالة وتواصل أحداث الحرب التي ألقت بظاللها السيئة عليهم.
إلى ذلك ،أكدت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى (األونروا)
تقريرها السنوي للصحة لعام " ،2017أن خدماتها الصحية هي حرفيا خدمات منقذة للحياة في
أماكن مثل سوريا حيث دخل النزاع فيها عامه الثامن ،عالوة على األراضي الفلسطينية المحتلة
بما في ذلك القدس الشرقية والتي شهدت في العام  2017الذكرى السنوية الخمسين لالحتالل
اإلسرائيلي ،وفي غزة التي تقبع اآلن تحت حصار دام ألكثر من عقد من الزمان".

وقال الدكتور أكيهيرو سيتا مدير دائرة الصحة في األونروا "إن حماية وتعزيز صحة الجئي
فلسطين المسجلين يعد من صلب مهام واليتنا ،ويهدف إلى تمكينهم من تحقيق أعلى المستويات
الممكنة من الصحة إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمسألة الجئي فلسطين استنادا إلى
ق اررات األمم المتحدة والقانون الدولي".
يذكر أن التقرير الصحي الذي أصدرته وكالة األونروا بالتزامن مع الذكرى السبعين لنكبة فلسطين
يقدم معلومات هامة حيال الوضع الصحي لالجئي فلسطين في أقاليم عمليات الوكالة الخمسة –
األردن ولبنان والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وغزة وسوريا إلى جانب تقديمه
المعلومات حول برنامج األونروا الصحي.

السويد
إحياء للذكرى السبعين لنكبة فلسطين نظم كل من الفنانين التشكيليين الفلسطينيين "مأمون
ً
الشايب"" ،داليا ياسين"" ،مالك مطر" معرضاً فنياً في مقر السفارة الفلسطينية في العاصمة

السويدية ستوكهولم يوم  26أيار  -مايو الجاري.

افتتح المعرض بحضور وزيري الدفاع والخارجية وعدد من الشخصيات الثقافية واألدبية السويدية
والعربية في المدينة ،وممثلين الجمعيات العربية والفلسطينية ،وحشد من الجالية العربية المقيمة
في ستوكهولم.

