
 

 2wxx5z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2659: العدد

 لتمويل خدماتها  2020األونروا تطلق مناشدة لموازنة   •

 سقوط صواريخ في محيط مخيم النيرب دون إصابات •

 سنوات  6األمن السوري يخفي قسرياً الفلسطينية "أمل حالوة" منذ  •

04-02-2020 

 "سورية في أوروبا ضد "صفقة القرن وتنديد. فلسطينيواعتصامات "



 

 آخر التطورات

تتواصل االحتجاجات واالعتصامات في العالم وأوروبا رفضًا لما يسمى "صفقة القرن"، وشهدت 
 النشاطات حضورًا فاعاًل من الالجئين الفلسطينيين من سورية. 

لفلسطينيين السوريين بوقفة احتجاجية أمام  ففي جنوب أوروبا شارك العشرات من الالجئين ا
 السفارة األمريكية في مدينة أثنيا اليونانية، رفًضا لـ"صفقة القرن".

وفي العاصمة اإليطالية روما وفي مدينة ميالنو اعتصم الالجئون الفلسطينيون بمشاركة عدد من  
داعمة لقضايا الشعب  المؤسسات الفلسطينية والعربية إضافة لعدد من المنظمات اإليطالية ال

 الفلسطيني، رفضًا للصفقة األمريكية. 

 
وفي العاصمة األلمانية برلين اعتصمت الجالية الفلسطينية والعربية ومناصري القضية بمشاركة 

 واسعة من الفلسطينيين السوريين حيث وصلوها من عدة مناطق في ألمانيا ضد صفقة القرن.

ة في هولندا وقفة احتجاجية أمام محطة القطارات الرئيسية  أما في هولندا نظمت الجالية الفلسطيني
التأكيد على الثوابت  و  في العاصمة الهولندية أمستردام التي يرتادها اآلالف، للتنديد بصفقة القرن 

 . الفلسطينية

األجانب، رفعوا و  وقد شارك في الوقفة حشٌد من أبناء الجالية ومعهم عدٌد من المتضامنين العرب 
الفلسطيني وشعارات منددة بصفقة القرن ومؤكدة على الوحدة الوطنية في مواجهة المشاريع  العلم 

 التآمرية التي تستهدف القضية الفلسطينية. 



 

سورية مع أبناء الجالية الفلسطينية والعربية واإلسالمية بوقفة   وفلسطيني وفي الدنمارك شارك 
 احتجاجية أمام السفارة األمريكية في كوبنهاغن. 

شهدت مدن هيلسنبوري ويوتبوري ومالمو السويدية تظاهرات واسعة، شارك فيها الفلسطينيون  كما 
من سورية أطفااًل ونساًء وشباب دعمًا للقضية الفلسطينية، باإلضافة للنائبين في البرلمان  

"أماني اللوباني" و"جمال الحاج" اللذين حضرا   Socialdemokratiernaالسويدي عن حزب 
 نشاط مدينة مالمو.للمشاركة في 

الجدير بالذكر أّن فلسطينّيي أوروبا نظموا أكثر من أربعين فعالية على امتداد القارة األوروبية  
 ضد "صفقة القرن" ومحاوالت تصفية القضية الفلسطينية وحق العودة غلى وطنهم فلسطين. 

يان ساوندرز" من أجل في سياق دولي، ناشد القائم بأعمال المفوض العام لوكالة األونروا "كريست
  5,6مليار دوالر لتمويل خدمات ومساعدات الوكالة الضرورية، المقدمة لـ  1,4الحصول على 

 . 2020مليون الجئ من فلسطين في "الشرق األوسط" للعام 

مليون   270مليار دوالر المطلوبة،  1,4وقال القائم بأعمال المفوض "ستوظف الوكالة من مبلغ 
الطوارئ الخاصة باألزمة اإلقليمية في سوريا )في سوريا ومن أجل الجئي  دوالر لدعم مناشدة 

مليون دوالر من أجل  170فلسطين من سوريا في لبنان واألردن(" "ويقدر أن هنالك حاجة لمبلغ 
المشروعات ذات األولوية، وتحديدًا مبادرات إعادة اإلسكان وإعادة اإلعمار استجابة للنزاعات في  

ضافة إلى المبادرات المصممة من أجل إكمال وتعزيز عملية إصالح البرامج  سوريا وغزة، باإل 
 الخدماتية" 

في سورية، أفاد مراسل مجموعة العمل أن عددًا من الصواريخ سقط في محيط مخيم النيرب  
لالجئين الفلسطينيين في حلب، ولم يرد وقوع إصابات في صفوف المدنيين، ورّجح ناشطون أن  

ريخ قوات المعارضة السورية، فيما يسمع في المخيم أصوات انفجارات  يكون مصدر الصوا
 وقصف بين قوات النظام السوري والمعارضة في حلب.



 

يشار إلى أن موقع مخيم النيرب المالصق لمطار النيرب العسكري جعل منه موقع استراتيجي  
أدى إلى وقوع وقت سابق للقصف وإطالق النار مما لطرفي الصراع في سورية، وقد تعرض في 

 ضحايا في صفوف المدنيين.

 
في موضوع آخر، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئة الفلسطينية "أمل عبد العزيز 

من شارع علي الوحش في منطقة   2014-01-05، حيث اعتقلت يوم 2014حالوة" منذ عام 
حصار، وهي من مواليد  حجيرة جنوب دمشق، بعد محاولة خروجها من مخيم اليرموك خالل ال

 ومتزوجة.  1975

هذا ووثق فريد الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية حتى لحظة تحرير  
 ( معتقل فلسطيني في سجون النظام السوري، بينهم نساء وأطفال.1781الخبر بيانات )


