2020-05-02

2wxx5z

العدد2747 :

"سقوط صاروخ على مدرسة في مخيم العائدين بحمص"

• نازحو مخيم اليرموك في جديدة عرطوز يشتكون استثنائهم من المساعدات
• "االونروا" سيتم صرف المساعدات على كل الالجئين في لبنان
• األمن السوري يتكتم على مصير "محمد أبو شنار" للعام الثامن على التوالي

آخر التطورات
سقط صاروخ على مدرسة الشجرة بمخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين في حمص ،وذلك جراء
انفجار مستودع ذخيرة شرق مدينة حمص ،اقتصرت أض ارره على الماديات وسبب حالة من الهلع
والخوف بين أبناء المخيم.
ووفقا لمصادر إعالمية حكومية رسمية أن االنفجار وقع في تمام الساعة التاسعة والنصف من
صباح يوم  /1أيارـ مايو  ،2020مشي اًر إلى أن عدد من الشظايا والقذائف تطايرت من مكان
االنفجار لتصل إلى مناطق قريبة منه ،أدت إلى وقوع إصابات وسقوط ضحايا.
ويحوي مخيم العائدين في حمص 13 ،ألف الجئ فلسطيني ،يعانون أوضاع حياتية صعبة ،بسبب
غالء األسعار وانتشار البطالة وشح الموارد المالية.

من جهة أخرى اشتكى الالجئون الفلسطينيون النازحون من مخيم اليرموك جنوب دمشق ،إلى بلدة
جديدة عرطوز في ريف دمشق الغربي ،استثنائهم من المساعدات اإلغاثية ،التي تقدمها الهيئات
والجمعيات الخيرية للعوائل الفلسطينية في العديد من المناطق السورية.
في حين أكدت رسائل عديدة وصلت إلى بريد مجموعة العمل انه تم استثناء الفلسطينيين المقيمين
والنازحين إلى بلدة جديدة عرطوز من المساعدات الغذائية التي قدمتها "الهيئة الخيرية إلغاثة
الفضائية ،ضمن حملتها التي أطلقتها تحت
الشعب الفلسطيني ،بالتعاون مع " قناة فلسطين اليوم
ّ
شعار "تكافلوا".
بدورهم أبدى نشطاء من أبناء مخيم اليرموك النازحين إلى جديدة عرطوز ،استغرابهم من تجاهلهم
وتهميشهم ،مطالبين الجهات المعنية واإلغاثية تقديم يد المساعدة لتلك العائالت التي تعاني أصال

من أوضاع معيشية قاسية جراء تهجيرهم من منازلهم وممتلكاتهم ،وانتشار البطالة بين صفوفهم
وعدم وجود دخل مادي ثابت يقتاتون منه ،أضف إلى انتشار وباء كورونا الذي جعلهم حبيسي
منازلهم وعاطلين عن العمل.

تشير إحصائيات غير رسمية أن عدد العائالت النازحة من مخيم اليرموك إلى بلدة جديدة عرطوز
تبلغ حوالي  700عائلة ،تعاني ظروف ًا اقتصادية غاية في الصعوبة.
في سياق منفصل أعلنت وكالة األونروا على لسان مديرها في لبنان كالوديو كوردوني ،عزمها
صرف مساعدات إغاثية لالجئين الفلسطينيين في لبنان ،وأن المبلغ المحدد سيتم اإلعالن عنه
األسبوع المقبل.
وأكد كوردوني أن األونروا ستعتمد في الوقت ذاته إلى صرف المبلغ المقرر للعائالت ضمن برنامج
شبكة األمان االجتماعي والجئي فلسطين من سوريا.
وفي تعليقه على اعالن االونروا أوضح علي هويدي مدير الهيئة " "302للدفاع عن حقوق الالجئين،
أن ما ورد يعني حرمان الوكالة كل من فلسطينيي سوريا ( 28ألف الجئ) ،والمستفيدين من شبكة
األمان االجتماعي ( ) 61672من الجئي فلسطين في لبنان من المساعدات النقدية.
كما دعا "األونروا" في لبنان إلى إعادة النظر بالقرار ،بحيث يجري توزيع المساعدات اإلغاثية على
الجميع بما يتناسب مع احتياجات الالجئين سواء فلسطينيي لبنان أو الالجئين الفلسطينيين المهجرين
من سوريا إلى لبنان ،أو شبكة األمان االجتماعي ،ويضاف إليها مستحقات فلسطينيي سوريا وشبكة
األمان.

ويعاني فلسطينيو سوريا في لبنان أوضاعا معيشية غاية في الصعوبة حيث يعتمد غالبيتهم على
المساعدات المقدمة من االونروا.

من جانب آخر الزال النظام السوري يتكتم على مصير الالجئ الفلسطيني "محمد حسن أبو شنار"
المعتقل منذ  ،2012/10/27وهو من سكان حي التضامن في دمشق متزوج ولديه ثالثة أطفال.
وكانت عائلته قد ناشدت بعد شهر من اعتقاله األمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين  -القيادة العامة “طالل ناجي” ووعد بمتابعة األمر واإلفراج عنه ،لكن إلى اآلن ال يوجد
معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله.
ووثقت مجموعة العمل حتى اآلن ( )1794معتقالً فلسطينياً في سجون النظام السوري بينهم نساء
وأطفال وكبار في السن.

