
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "                                              أم  فلسطينية تنعي ابنها بعد رؤيته بين صور قيصر"                       

 
الجئ فلسطيني يقضي بإطالق " 

2020|07|02 

 2808 العدد

 

 مفوض األونروا يناشد املجتمع الدولي لالعتراف بمحنة فلسطينيي سورية •

 أزمة خبز يف مخيم خان الشيح وسط مخاوف من كورونا   •

 فلسطينيو سوريا يعتصمون أمام مقر األونروا يف مخيم عين الحلوة •

 الضم االسرائيلي يف مخيم دير بلوط   وقفة احتجاجية ضد قرار •



 

 

  :التطورات آخر

نعت الالجئة الفلسطينية "فاطمة عبود" ابنها الشاب "عبد الله محمد خير  

السعد" بعد أن تعرفت ىلع صورته بين صور جثث ضحايا التعذيب يف  

 قيصر". السجون السورية "

 

"عبد الله السعد" كان طالبًا يف كلية اآلداب قسم اللغة العربية، قضى تحت  

من جامعة دمشق، وهو من سكان مخيم  2012التعذيب بعد أن اعتقل عام 

 اليرموك بدمشق.

من جهة أخرى ناشد املفوض العام لألونروا "فيليب الزاريني" املجتمع 

لسطين من سورية، وضرورة توفير  اإلنساني الدولي لالعتراف بمحنة الجئي ف



 

التمويل الالزم لألونروا لتلبية احتياجاتهم من خالل وضع موازنة برامجية  

 مكتملة التمويل. 

 

وقال املفوض العام خالل مؤتمر بروكسل الرابع حول سورية دعم مستقبل 

، "مضت حوالي عشر سنوات ىلع النزاع يف 2020حزيران  30سوريا واملنطقة 

الجئ من فلسطين يف البالد" ومع ذلك،  440,000ال هناك حوالي سوريا، ال يز

ففي غالب األحيان فإن الجئي فلسطين ال يزالون غائبين عن السرد القصصي  

 لألزمة السورية.

من أسر الجئي فلسطين يف سورية تعيش يف فقر   % 90وأضاف "أكثر من 

ئي  بجائحة من الفقر املدقع يف أوساط الج 19-مطلق، وتسبب كوفيد



 

فلسطين، حيث يعتمد الجئو فلسطين ىلع األونروا من أجل املعونة النقدية  

 لتغطية احتياجاتهم األساسية" 

وأشار املفوض إلى إن الصور املرعبة للدمار الذي لحق باملخيمات، ومن بينها  

مخيم اليرموك الشهير، ال تزال تطارد الجئي فلسطين الذين فقدوا بيوتهم  

 وسبل معيشتهم. 

ق مختلف اشتكى أهالي مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين يف سيا

االزدحام الشديد ىلع الفرن الوحيد يف املخيم وعدم قدرتهم ىلع تحصيل  

 رغيف الخبز.

 

وقال مراسل مجموعة العمل يف املخيم، إن املئات يتزاحمون للحصول ىلع  

، وقد ينتظر ربطة خبز واحدة بعد مرور ساعات من االنتظار أمام الفرن الوحيد



 

البعض لثالث ساعات دون التمكن من الحصول ىلع رغيف خبز بسبب نفاذ  

 الكمية املخصصة لكل يوم. 

وشدد نشطاء من أبناء املخيم ىلع ضرورة االلتزام بالتباعد االجتماعي،  

وااللتزام باإلجراءات الوقائية ملنع تفشي فايروس كورونا، بعد انتشاره يف 

يب من املخيم، ودخولها يف إغالق وحجر صحي  منطقة جديدة عرطوز القر

 كامل قبل قرابة أسبوعين، بسبب اإلهمال الكبير حسب النشطاء. 

من جانب آخر نظم فلسطينيو سوريا يف لبنان، صباح يوم األربعاء  

اعتصامًا أمام مكتب مدير خدمات األونروا يف مخيم عين الحلوة،   ،01/07/2020

حق العودة، وأهالي   ورابطة األحياء  ولجان بحضور ممثلين عن املؤسسات 

 املخيم.

 



 

من جانبهم دعا املعتصمون وكالة "األونروا" لتسليم املساعدة النقدية 

املقدمة من "األونروا" بالدوالر بدل الليرة اللبنانية بسبب تدهور قيمتها، وما  

نجم عنه من غالء فاحش وارتفاع جنوني لألسعار، كما طالبوا وكالة الغوث 

م التأخير يف دفع املستحقات املالية الخاصة بفلسطينيي سوريا وصرفها  بعد

بموعدها املحدد منتصف كل شهر، ألن معظم العائالت تستخدمها لدفع 

إيجارات املنازل وتأمين احتياجاتها األساسية من مأكل ومشرب، وـتأمين 

من   الحماية القانونية والجسدية لهم يف لبنان، باإلضافة إلى ما تقوم به

أعمال إغاثة والعمل ىلع تسوية أوضاعهم القانونية، خاصة من ال يملك أوراقًا 

 (". 16/9/2016ثبوتية أو الذين دخلوا بعد تاريخ )

ىلع صعيد مختلف نظم الالجئون الفلسطينيون يف مخيم دير بلوط يوم  

وقفة احتجاجية رافضة للقرار اإلسرائيلي بضم األغوار  2020ـ07ـ01األربعاء 

 اطق يف الضفة الغربية املحتلة. ومن

شارك يف الوقفة العديد من أبناء املخيم املهجرين، وممثلون عن هيئات  

وجمعيات عاملة يف الشمال السوري، ودعا املعتصمون إلى إنهاء االحتالل  

االسرائيلي لألراضي الفلسطينية ورفع الحصار عن قطاع غزة ورفض قرار الضم  

 اإلسرائيلي. 

 



 

 

 

ت الفلسطينية املهجرة إلى دير بلوط يف اغلب املناسبات وتشارك العائال

الرافضة لالحتالل والداعية للتمسك باألرض، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها  

هذه العائالت، نتيجة نقص املوارد وشح املساعدات، وتخلي "األونروا" عن  

 مسؤولياتها تجاههم. 

 

 


