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"( )8فلسطينيين قضوا في سورية خالل كانون األول "2018

• األونروا توقف خدماتها الطبية عن فلسطينيي سورية في مصر
• األوضاع المعيشية المتردية تدفع عائلة فلسطينية للعودة من سورية إلى لبنان
• هشاشة الوضع القانوني واالقتصادي المزري أبرز التحديات التي يواجهها فلسطينيو سورية في لبنان

آخر التطورات
أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن " "8الجئين
فلسطينيين قضوا خالل شهر كانون األول  -ديسمبر  ،2018بينهم ثالثة الجئين نتيجة طلق
ناري ،و 5أشخاص قضوا تحت التعذيب في السجون السورية.
في غضون ذلك أوضحت المجموعة أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء استمرار
الحرب في سورية بلغ " "3911ضحية.

باالنتقال إلى مصر أقدم مكتب االرتباط التابع لوكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (األونروا) في
القاهرة بإيقاف خدماته الطبية عن فلسطينيي سورية في مصر ،مما سيضاعف من معاناتهم
ويزيد العبء المادي عليهم ،في ظل أوضاع إنسانية ومعيشية مزرية يشتكون منها.
ووفقاً لمراسل مجموعة العمل في القاهرة أن األونروا لم تسدد االلتزامات المترتبة عليها لمشفى
مصطفى محمود عن عام  2018والبالغة  900ألف جنيه مصري ،وكذلك لم تودع رصيد مالي
في المشفى كميزانية لتغطية الحاالت المرضية لعام .2019
هذا وكان الالجئ الفلسطيني السوري يستفيد من الخدمات الطبية المقدمة له من قبل األونروا
والهالل األحمر المصري كالعمليات الجراحية المجانية بمستشفى مصطفى محمود في القاهرة،
كما يحق للمريض منهم دواء بقيمة  200جنيه يومياً مجاناً ،و 900جنيه شهرًيا كدواء لألمراض
المزمنة.

إلى ذلك دفعت األوضاع المعيشية القاسية إحدى العائالت الفلسطينية التي كانت عادت من
لبنان إلى مخيم خان الشيح مؤخ اًر للعودة مرة أخرى إلى لبنان ،وذلك بسبب تردي األوضاع
المعيشية والخدمية في المخيم.
من جانبه وصف أحد أفراد العائلة األوضاع اإلنسانية في المخيم بالمزرية نتيجة انتشار فوضى
السالح والبطالة بين أبنائه وعدم توفر الخدمات األساسية واستمرار انقطاع المياه والكهرباء
لفترات زمنية طويلة ،منوهاً إلى أن هذه األسباب مجتمعة دفعت عائلته للعودة إلى احدى
المخيمات الفلسطينية في لبنان والعيش بها.

وفي لبنان يعاني الالجئون الفلسطينيون من سورية إلى لبنان من هشاشة وضعهم القانوني
وا القتصادي في ظل ارتفاع نسبة البطالة بينهم وتراجع حجم المساعدات المقدمة لالجئين
وتهديدات األونروا بتقليص خدماتها .وبرز مؤخ اًر وتحديداً بعد زيارة وفد منظمة التحرير
الفلسطينية إلى سورية بمرافقة السفير الفلسطيني في لبنان دعوات من قبل اللجان الشعبية التابعة
لمن ظمة التحرير الفلسطينية تحث الالجئين الفلسطينيين للعودة إلى مخيماتهم داخل سورية ،مع
تقديم ضمانات تسوية اوضاعهم القانونية داخل لبنان من خالل سفارة السلطة الفلسطينية وتقديم
اغراءات مالية مقدمة من رئيس السلطة السيد محمود عباس بتقديم مبلغ  1000دوالر أمريكي
للعائلة.
غير ان هذه الدعوات لم تترافق مع اي ضمانات لالجئين الراغبين بالعودة داخل سورية وافتقرت
للتنسيق مع الحكومة السورية أو األونروا او الهيئة العامة لالجئين خصوصاً اذا ما علمنا أن
حوالي  % 59من الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان من مخيم اليرموك.

مما يضع الالجئين أمام مخاوف متعددة اهمها التوقيف واالعتقال والسوق للخدمة العسكرية
االلزامية والتشرد داخل االحياء والمدن السورية النعدام المأوى وتعذر السكن داخل المخيمات
المدمرة.
كما يساور الالجئين مخاوف إضافية تتمثل بقيام الحكومة اللبنانية بإجبارهم على العودة كخطوة
الحقة لمرحلة التخيير في ظل ما يقال عن إعادة الالجئين السوريين.

