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"فلسطينيو سوريا في تركيا يطلقون نداء استغاثة"

• فلسطينيو سورية في لبنان يطالبون األونروا بصرف مستحقاتهم
• األونروا تعقد لقاءين مع فلسطينيي سورية في غزة
• تأمين مواد إكساء للمنازل المتضررة من حريق مخيم النيرب

آخر التطورات
أطلق نشطاء فلسطينيون في تركيا نداء استغاثة عاجل ،لكافة الجهات الرسمية واألهلية واإلغاثية
الفلسطينية العاملة على األراضي التركية ،تطالبها بضرورة التدخل إغاثياً والوقوف على األوضاع

الكارثية التي وصل إليها الالجئون مع توقف أعمالهم ،بعد تفشي وباء كورونا ،مما حال دون
مقدرتهم على تأمين قوت أطفالهم واإليفاء بدفع مستحقاتهم المالية من إيجارات منازل وفواتير ماء
وكهرباء وغاز.
واتهم الناشطون في النداء السلطة الفلسطينية وسفارتها في تركيا ،بالالمباالة ،وعدم التحرك بشكل
جدي إلغاثتهم ،منوهين أنهم أطلقوا صرختهم هذه علها تجد آذان صاغية متمنين أال تذهب أدراج
الرياح -بحسب النداء.

ويعيش في تركيا قرابة  10آالف الجئ فلسطينيي من سوريا ،يعانون أوضاعاً اقتصادية غاية في
الصعوبة ،زادت مع تفشي كورونا.
من جهة أخرى طالب الالجئون الفلسطينيون السوريون في لبنان ،وكالة األونروا بصرف مستحقاتهم
الشهرية في وقتها وعدم تأخيرها ،محملين إياها المسؤولية عن تدهور أوضاعهم المعيشية.
وأشار الجئون إلى أن التأخير كل شهر ألربعة أو خمسة أيام ،يحرم الالجئين من مستحقاتهم
المالية قرابة شهرين في كل سنة  -وفقاً لهم.

من ناحيتها أعلنت األونروا يوم أمس تأجيل دفع المساعدات النقدية الشهرية ألنها تجري مفاوضات
بهدف تحصيل أفضل سعر ممكن للدوالر مقابل الليرة اللبنانية للمستفيدين من هذه المساعدات من
أجل الحصول على أكبر مبلغ نقدي ممكن بالليرة اللبنانية حسب اإلعالن الصادر عنها.
ووصل عدد الالجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان حوالي  27,700حسب وكالة
االونروا ،ويعانون أوضاعاً إنسانية صعبة على كافة المستويات ،وما زاد من مأساتهم ،ومفاقمتها
ما شهدته لبنان من أحداث في اآلونة األخيرة.

في سياق آخر قالت لجنة متابعة شؤون الالجئين من سوريا إلى غزة ،إن وكالة األونروا عقدت
لقاءين مع مجموعة من الالجئين الفلسطينيين من سورية في غزة بعد االعتصام الذي نظم يوم 20
الشهر الجاري أمام مقر الوكالة.
وأكدت األونروا خالل اللقاء أنها سترد على مطالب الالجئين المتمثلة ببدل السكن والتشغيل خالل
األسبوعين القادمين ،فيما هدد الالجئون بتنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر الوكالة في حال عدم
االستجابة.
وأضافت لجنة المتابعة أن األونروا تواصلت معهم لمعرفة أعداد الالجئين الفلسطينيين من سورية
في غزة ،االمر الذي اعتبرته اللجنة مؤش اًر إيجابياً.
هذا وتواجه حوالي ( ) 150أسرة فلسطينية عادت من سورية إلى قطاع غزة صعوبات معيشية غاية
في القسوة بعد أن فروا من الحرب الدائرة في سورية ،حيث يعانون من عدم قدرتهم على تأمين
السكن والعمل ،والتقصير الواضح بالتعامل مع معاناتهم من قبل وكالة "األونروا" ومنظمة التحرير
والفصائل الفلسطينية.

من جانب آخر قالت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني إنها تمكنت بالتعاون مع جمعية الهالل
األحمر السوري من تأمين مواد إلكساء المنازل المتضررة من الحريق الذي أتى على خمسة منازل
لالجئين الفلسطينيين ،في مخيم النيرب قبل أسبوعين ،وتضمنت المواد ألواح خشب وتجهيزات
كهربائية ومواد عازلة ،مشيرة إلى أنه سيتم متابعة عملية اكساء البيوت بالتعاون مع الهالل األحمر
السوري ،في المرحلة المقبلة.
وكان حريق اندلع في مخيم النيرب يوم  2020/4/15بسبب "ماس كهربائي" ،أدى إلى احتراق
خمسة منازل ،وتسبب باحتراق موجوداتها وبخسائر مادية كبيرة ،دون وقوع أي اصابات بشرية.
ويعاني مخيم النيرب أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة منذ اندالع الصراع في سوريا بداية ،2011
وزادت هذه المعاناة مع الحجر الصحي المفروض لمنع تفشي فايروس كورونا كوفيد .19

