
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2494العدد: 

02-09-2019 

 مناشدة لمساعدة فتاة فلسطينية سورية في لبنان بثمن الدواء •

 فقدان مسّن فلسطيني في ريف دمشق  •

 اإلعالن عن تحضيرات لعودة المهجرين إلى حّي الحجر األسود جنوب دمشق •

 % منهم بال معيل"30"غالبية الفلسطينيين السوريين بمنطقة صيدا فقدوا عملهم و

 



 

 آخر التطورات 

يين  الفلسطين جمعية اإلصالح للعمل الخيري في صيدا جنوب لبنان إن غالبية النازحين    قالت
خارج المخيمات قد فقدوا عملهم بعد قرار وزير العمل -من سورية والقاطنين بمنطقة صيدا 

اللبناني، والذي ينص على منع األجنبي من العمل دون حصوله على إجازة عمل وفرض 
لحصول عليها بتكاليف عالية جدًا ال تتناسب مع ما كانوا يتقاضونه  شروط تعجيزية لمن أراد ا

 من مدخولهم اليومي أو الشهري.

 
وأضافت الجمعية أنها أنهت خالل اليومين الماضيين تسجيل وتقييم األوضاع المعيشية  
للعائالت الفلسطينية النازحة والمهجرة قسرًا من سورية الى لبنان في منطقة صيدا _خارج  

 ( عائلة جّلهم من األطفال والنساء وكبار السن واأليتام. 250يمات، حيث بلغ عددها )المخ

٪ منهم دون معيل، كما يشتكون  30وأظهر التقييم ومن خالل متابعة أوضاع العائالت بأن  
 والطبية.  واالجتماعية من شح المساعدات اإلغاثية وغياب تام لحقوقهم القانونية 

ترتقي مساعداتها على   األونروا، التي الية أن مصدر رزقهم الحالي هو فقط وأشارت الجمع
 غذاء ودواء. ر مسكن و تأمين أدنى مقومات الحياة لهم من إيجا

ودعت أصحاب القرار من منظمات وهيئات ومؤسسات العمل الخيري واالجتماعي واإلنساني  
 على مأساة هؤالء الالجئين ومد يد العون لهم. لالطالع



 

( ألف  28لبنان بحوالي )هذا ويقدر عدد الالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية إلى 
 . 2018الجئًا، بحسب إحصائيات األونروا حتى نهاية عام 

من جانب آخر، ناشد ناشطون فلسطينيون تقديم المساعدة لفتاة فلسطينية سورية مريضة  
بداء السكري، لتأمين الدواء الالزم لها، وقال الناشط "محمود الشهابي" إن الفتاة الموجودة في 

 لبنان، تلقت من وكالة األونروا الدواء لكن لم يتفاعل مع جسمها.

 
مشورة الطبيب أقّر لها دواء أنسولين جديد وثمن األنسولين بشكل   وأشار الناشط إلى أنه وبعد

 ودوالر أمريكي، والعائلة ال تستطيع تأمين ثمن الدواء.  220شهري 

هذا وُيعد االستشفاء أحد أبرز التحديات والمشكالت التي يواجهها الفلسطيني السوري والسوري  
الستشفائية كبيرة، خصوصًا بعد ضعف  في لبنان، فيما ال تزال المعاناة من نقص الخدمات ا 

 نشاط المنظمات والهيئات المحلية، إثر استمرار الحرب في سورية.

 عامًا من مهجري مخيم 73سويدان"  محمد ي سورية، فقد الالجئ الفلسطيني "حسنف
دمشق، وناشدت عائلته بتبليغها أي معلومات أو تفاصيل عن  اليرموك، أول أمس، في ريف  

 مكان وجوده.

سورية، كشف عن توثيق    فلسطينيي  أجل  من  العمل  كان فريق الرصد والتوثيق في مجموعةو 
( الجئة  38( الجئًا فلسطينيًا فقد منذ بدء أحداث الحرب في سورية، منهم )327أكثر من)



 

اليرموك   ر من نصف المفقودين هم من أبناء مخيمفلسطينية، وذكرت المجموعة أن أكث
 دمشق.جئين الفلسطينيين جنوب العاصمة لال

 
القنيطرة لحزب البعث عن البدء  أعلن النظام السوري من خالل فرع في سياق آخر، 

دمشق، حيث بدأت  األسود جنوب  األولية لعودة المهجرين إلى حّي الحجربالتحضيرات 
راغبين بالعودة مراكز الحزب في منطقة الزاهرة والحجاز في دمشق بتسجيل أسماء المهجرين ال

 إلى الحّي. 

وبحسب ما أعلن الحزب تأتي الخطوة تنفيذًا لقرار القيادة المركزية بتسجيل أسماء الراغبين  
بعودتهم إلى المناطق "المحررة"، ويقدم الراغب بالعودة هويته الشخصية وبطاقة العائلة وإثبات  

 ملكية عقار في الحّي. 

دية الحجر األسود ومدير الصرف الصحي "بسام  من جانب آخر، قام "خالد خميس" رئيس بل
عسكريه" يرافقهما عددًا من المهندسين، بجولة ميدانية في حّي الحجر األسود المجاور لمخيم 

على وضع الصرف الصحي وإصالح الخلل ووضع الحلول المناسبة   لالطالعاليرموك 
الصرف الصحي في  وإعداد الكشوفات التقديرية، للبدء بإصالح األعطال وتأهيل شبكة 

 المدينة. 



 

  2013ذ عام  األسود الذي ضّم آالف الالجئين الفلسطينيين قد تعرض من  وكان حّي الحجر
  داعش، إلى أن شّن النظام  لسيطرة تنظيماليرموك وخضع  خيمم لحصار تام إلى جانب 

 الروسي عملية عسكرية تعرض خاللها لدمار كبير ووقوع ضحايا بين المدنيين. السوري و 

 


