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"كتاب لمجموعة العمل يوثق قضاء ( )258من أبناء اليرموك قبل دخول المعارضة إلى المخيم"
"الجئ فلسطيني يقضي بإطالق نار جنوب سورية"

• األونروا تلتقي بوفد من فلسطينيي سورية بعمان
سورية"
االعطالجنوب
بإطالق نار
الشيحيقضي
فلسطيني
• أهالي "
خدمة عمال المقسم
وسوء
يشتكون
الجئخان
مخيم
• النمسا تطالب بوقف الهجرة لدول االتحاد األوربي

آخر التطورات:
كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في كتابها الذي أصدرته قبل عدة أيام وحمل
عنوان "مخيم اليرموك رباعية التالشي" توثيق سقوط ( )258ضحية فلسطينية من أبناء مخيم
اليرموك في الفترة الممتدة ما بين  15آذار /مارس  2011و 16كانون األول /ديسمبر ،2012
أي في مرحلة ما قبل دخول كتائب المعارضة السورية المسلحة إلى المخيم.

وأشارت إحصائيات مجموعة العمل إلى أن هناك ( )77الجئا فلسطينيا من أبناء المخيم قضوا
نتيجة لالستهداف المباشر برصاص القنص أو الطلق الناري ،وأن نحو ( )138ماتوا نتيجة
القصف بقذائف الهاون وصواريخ الطائرات الحربية "الميغ" ،وكذلك خالل استهداف حي
الجاعونة بتاريخ  2آب /أغسطس  2012وجامع عبد القادر الحسيني يوم  16كانون األول/
ديسمبر  ،2012بينما هناك ( )17الجئا قتلوا إعداما أو حرقا أو بالسالح األبيض ،باإلضافة إلى
عشرات الضحايا نتيجة الخطف والتفجيرات واالغتياالت ،دون تحديد الجهة المسؤولة عن ذلك.

هذا ويتطرق كتاب "مخيم اليرموك رباعية التالشي" الذي يقع في  173صفحة من القطع
المتوسط ألحداث مخيم اليرموك خالل أربع فترات مهمة ومفصلية في تاريخه ،هي" :مرحلة
العطاء" ،و"مرحلة التهجير" ،إضافة لـ "مرحلة التوريط" ،و"مرحلة التدمير ".
في سياق مختلف التقى مدير عمليات وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في
الشرق األدنى (أونروا) في األردن محمد عبدي أدار أول أمس األحد  21حزيران /يونيو ،بوفد
من الناشطين الفلسطينيين السوريين في األردن تحت مسمى (فلسطيني الجئ).

شرح الوفد ألدار خالل اللقاء الذي جرى في مقر األونروا بعمان ،األوضاع اإلنسانية القاسية
التي تواجه الالجئ الفلسطيني السوري القادم من سورية إلى األردن ،نتيجة أوضاعهم القانونية
والمعيشية المزرية ،كما طالب الوفد وكالة الغوث بالوقوف أمام مسؤولياتها ،وإيجاد حلول بعد
تراكم الديون وعدم قدرتهم على دفع الفواتير المترتبة عليهم ،مع تفشي جائحة كورونا.

وأشار أعضاء الوفد إلى أن مدير عمليات (أونروا) في األردن محمد أدار أبدى تعاطفا كبي ار مع
ملف فلسطينيي سورية ،واعدا اياهم بتقديم مساعدة استثنائية طارئة لالجئين الفلسطينيين السوريين
في األردن بسبب كورونا ،وصرف المساعدة النقدية المقدمة من قبل األونروا كل شهر بدل كل
ثالثة أشهر ،والنظر بإعادة تقييم المبالغ الممنوحة لهم.
من جهة أخرى اشتكى أهالي مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين من كثرة األعطال وعدم
استجابة عمال الصيانة في مقسم خان الشيح اآللي للشكاوى المتكررة من الناس.

واتهم نشطاء من أبناء المخيم موظفي الصيانة في المقسم بالمحسوبية والعمل الشخصي دون
السعي للصالح العام وخدمة الناس ،خاصة كبار السن الذين ال سند لهم بعد أن سافر ابناءهم
وقتل واعتقل البعض اآلخر.
من جهة أخرى اتهم أحد األهالي العمال بتلقي الرشاوي بالقول "كلو بس يقبض يعطيك األولوية"
أي عندما تدفع يأتي إليك عامل الصيانة لتصليح العطل أينما كنت.

فيما ع از بعض األهالي سبب تقصير العمال ،لحجم الضغط الذي يتعرضون له بسبب كثرة
األعطال ،خاصة مع عودة أصحاب المزارع والفيالت الى منطقة خان الشيح واغلبهم من رؤوس
األموال وأصحاب النفوذ فال يستطيع العمال رفض طلبهم ،ناهيك عن تدخل عناصر المخابرات
التابعين لفرع سعسع بكل كبيرة وصغيرة في المقسم وغيره.
من جانب آخر حمل المستشار النمساوي سيباستيان كورتز مسؤولية وقف الهجرة غير الشرعية
لدول االتحاد األوروبي ،رافضا ما سماه "االبتزاز التركي" في قضية الالجئين ،بعد تصريحات
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتهم فيها دول االتحاد األوربي بعدم اإليفاء بو عودها التي
قطعتها على تركيا للمساهمة في تحمل أعباء اللجوء.

يشار أن مئات طالبي اللجوء من فلسطينيي سوريا وصلوا الى أوروبا مع اشتداد الصراع الحاصل
في سوريا وال توجد إحصائيات رسمية ألعدادهم.

