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"فلسطينيو سورية"..نرفض "صفقة القرن" وعودتنا إلى فلسطين حق مقدس"

• األونروا تعقيبا ً على "صفقة القرن" :خدمات الوكالة مستمرة وال نية إلنهاء عملها
• قرار جديد يهدد مئات الفلسطينيين في اليونان بالتشرد
• توزيع سالت غذائية في مخيمي دير بلوط والمحمدية شمال سورية

العدد2655 :

آخر التطورات
أعلن الالجئون الفلسطينيون في سورية رفضهم للخطة األميركية لتصفية القضية الفلسطينية
المسماة بـ "صفقة القرن" والتي أعلنها عنها الرئيس األمريكي دونالد ترمب مساء الثالثاء
الماضي.
ظم أبناء المخيمات الفلسطينية في سورية مظاهرات ووقفات احتجاجية منددين باستمرار
ون ّ
االحتالل "اإلسرائيلي" وانحياز القيادة األمريكية لهم على حساب الحقوق المشروعة للشعب
الفلسطيني بإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس.
وخرج أبناء مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب في تظاهرت جابت شوراع المخيم،
وشارك العشرات من الفلسطينيين في مخيمات العائدين في حمص ،والرمل في الالذقية،
والحسينية وخان دنون ومخيم السيدة زينب بريف دمشق ،ونازحون من مخيم اليرموك في وقفات
احتجاجية ،مؤكدين على حقهم بالعودة غلى وطنهم فلسطين ،ورفضهم أية تسويات ومفاوضات
وصفقات تضيع هذا الحق والمقدسات واألراضي.

ألفا ،هجروا
يشار أن عدد الالجئين الفلسطينيين في سورية كان قبل األحداث السورية (ً )560

من قراهم وبيوتهم من فلسطين عام  ،1948ثم هجر اآلالف منهم خالل األحداث السورية إلى
دول الجوار والدول األوروبية وغيرها.

في السياق ،قال الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين األونروا "سامي مشعشع" أنه ال
توجد لدى الوكالة نية إلنهاء عملها وال لتسليم مهامها ألية جهة كانت ،وستستمر فى التواجد
على األرض.
وأضاف في بيان صحفي ،أن مدارس وكالة الغوث وعياداتها وخدماتها الحيوية األخرى مستمرة،
والدعوة النهاء عملها قبل معالجة جذور القضية واحقاق الحقوق يضرب بعرض الحائط آمال
ماليين الالجئين الفلسطينيين ،وهى دعوة باطلة.
وأكد مشعشع على أن خدمات "األونروا" في شرق القدس والضفة الغربية واألردن ولبنان وسوريا
وغزة مستمرة دونما انقطاع ،حتى يصار إلى إيجاد حل عادل وشامل لقضية الالجئين
الفلسطينيين.
في ملف الهجرة ،أصدرت و ازرة حماية المواطن اليونانية ق ار اًر بإخالء جميع المنازل من ساكنيها
من المهاجرين الذين حصلوا على إقامة أو حماية فرعية في اليونان منذ عام .2017
وقد حددت الو ازرة السقف الزمني لإلخالء وأن آخر موعد لتسليم السكن الذي وفرته لهم الحكومة
اليونانية في نهاية شهر نيسان لسنة  ،2020وبهذا القرار سيكون واجب على كل مهاجر لديه
اإلقامة تسوية أموره الشخصية وتوفير مالذ له ولعائلته.

ويرى ناشطون في قضايا الهجرة ،أن السياسة الجديدة لليونان جاءت لتلبي متطلبات االتحاد
األوروبي الذي يقوم بتمويل برنامج المساعدة المالية وبرنامج الخطة السكنية التابع لمفوضية
الالجئين (.)UNHCR

وحذر الناشطون من أن تطبيق الق اررات ستخلق أزمة جديدة تفاقم معاناة الالجئين الموجودة ،ومن
عواقبه ،وأن التشرد وافتراش الطرقات سيكونان مصير مئات العائالت والشباب واألطفال
والمسنين.
ويعيش آالف الالجئين الفلسطينيين من سورية وغزة أوضاعاً معيشية صعبة في اليونان ،على

الرغم من حصول المئات منهم إقامات يونانية ،ويحاولون الوصول إلى دول اللجوء األوروبية.

وفي شأن أخر ،وزعت جمعية خير أمة سالت غذائية على العائالت الفلسطينية والسورية القاطنة
مخيمي دير بلوط والمحمدية في ناحية جنديرس بريف عفرين ،ووفقاً ألحد أعضاء الجمعية
في ّ
أنه تم توزيع ما يقرب من  100سلة غذائية في المخيمين ،بهدف التخفيف من معاناتهم
المعيشية واالقتصادية ومد يد العون والمساعدة لهم.
ويعيش المهجرون الفلسطينيون في الشمال السوري الذين أجبروا على مغادرة منازلهم وممتلكاتهم
كبير في عدم توفر أدنى مقومات الحياة،
عجز ًا
عدة مرات أوضاعاً معيشية قاسية ،حيث تعاني ًا
وشح المساعدات اإلغاثية وانتشار البطالة بين صفوفهم ،وعدم تقديم أي دعم مادي أو غذائي
ّ
من قبل المنظمات اإلنسانية وتخلي األونروا عن تحمل مسؤولياتها اتجاههم.

